
Co dál? 

Kobylnické impérium úspěšně 

vkročilo do nového roku 2019 

a současně i do další poloviny 

roku své existence. A co nás 

tedy v následujících týdnech 

čeká? 

V sobotu 16. 3. 2019 od 20:00 

máme v restauraci FAKO 

v Tuřanech k dispozici kužel-

kářské dráhy. Pronájem drah 

bude hradit Kobylnické impé-

rium. 

V sobotu 30. 3. 2019 se budeme 

moci společně povraždit na  

lasergame.  

V sobotu 6. 4. 2019 se ve Vel-

kých Bílovicích konají tradiční 

otevřené sklepy Ze sklepa do 

sklepa. Cena vstupenky je 

1.500 Kč (v ceně jsou kupóny 

na víno za 900 Kč). 

V úterý 9. 4. 2019 máme zajiš-

těné vstupenky na divadelní 

představení Šest tanečních 

hodin v šesti týdnech v Diva-

dle Bolka Polívky. Předsta-

vení se koná v 19:00. Hrají 

Chantal Poullain a Martin 

Kraus. Cena vstupenky je 

420 Kč. 

V sobotu 13. 4. 2019 od 14:00 

se v Bedřichovicích koná 

Košt vína. Cena za vstup je 

250 Kč, sklenice 50 Kč. 

V sobotu 27. 4. 2019 bychom 

mohli jít na film Avengers: 

Endgame. 

Všechny akce, které bude po-

řádat Kobylnické impérium, 

nebo kterých se bude chtít 

zúčastnit, budou aktualizo-

vány v Kalendáři Kobylnic-

kého impéria. Odkaz ke sta-

žení je na facebookové sku-

pině. 

Michael Ulbrich, prezident 

Plán akcí • • • 

• Kuželky FAKO 

sobota 16. 3. 2019 

• Den otevřených dveří 

v ZŠ Kobylnice 

středa 20. 3. 2019 

• Lasergame 

sobota 30. 3. 2019 

• Obecní vepřové hody 

sobota 30. 3. 2019 

• Ze sklepa do sklepa 

sobota 6. 4. 2019 

• Obecní úklidový den 

sobota 6. 4. 2019 

• Divadlo Bolka Polívky 

úterý 9. 4. 2019 

• Košt vína Bedřichovice 

sobota 13. 4. 2019 

• Velikonoční pondělí 

pondělí 22. 4. 2019 

• Zastupitelstvo obce 

čtvrtek 25. 4. 2019 

• Avengers: Endgame 

sobota 27. 4. 2019 

• Čarodějnice 

úterý 30. 4. 2019 

Zpravodaj  

Kobylnického impéria 
 13. března 2019  

 



Bowlingový večírek

V sobotu 29. prosince 2018 se v Bowling Kaštanka 

konal imperiální vánoční večírek spojený s bow-

lingovým turnajem.  

Přítomní diváci se mohli těšit na dlouho očeká-

vaný velmi atraktivní turnaj, po jehož volných 

místech se jen zaprášilo. Před začátkem turnaje ni-

kdo nechtěl spekulovat o možném výsledku. 

„Všichni začínají na nule a stát se může cokoliv. 

Máme spoustu těžkých soupeřů, a proto musíme 

na dráze nechat úplně všechno.“ 

Hned první zápas přinesl velké překvapení 

a velmi těsný souboj o každý bod. „Kdyby mi ně-

kdo řekl, že bych se mohl takhle umístit, myslel 

bych si, že se zbláznil, ale takový je bowling“, pro-

hlásil jeden z úspěšných hráčů.  

„Chybělo štěstíčko, ale důležité je mu jít naproti“, 

prohlásil po zápasu hráč na posledním místě. „Ur-

čitě, jak říkám, jdeme zápas od zápasu, hlavní je 

poučit se z chyb“, okomentoval další neúspěšný 

soupeř. Celé utkání mělo atraktivní náboj až do 

konce. „Je to loterie“, přikyvoval jeden z diváků. 

Sportovci se pak nezapomněli na baru se svými 

věrnými fanoušky podělit o radost ze zápasu. 

Po několika hodinách zápasů byl výsledek jasný. 

Na prvním místě se umístil Petr Junk se 162 body, 

na druhém místě Roman Havlásek se 136 body 

a na třetím místě Tomáš Packa se 133 body. 

Po ukončení turnaje pak samozřejmě osazenstvo 

dále pokračovalo do centra Brna oslavovat spor-

tovní úspěchy. 

 

Motokáry

 

Na sobotu 12. ledna jsme si zamluvili motokáro-

vou dráhu u brněnského výstaviště a jeli změřit 

své rychlostní limity. 

Výsledky nejlepších kol jsou následující: 

Jakub Tesař  25,640 

Vlastimil Knotek 25,998 

Ondřej Hrdlička 26,206 

Tomáš Packa 26,256 

Pavel Šťastný 26,535 

Šimon Kvasnička 26,593 

Adam Kvasnička 26,740 

Vít Barták 26,774 

Michael Ulbrich 27,192 

Poté jsme se přesunuli do Pivní burzy, kam jsme 

šli poznávat ekonomické principy a vztahy na-

bídky a poptávky



Divadlo Járy Cimrmana – Němý Bobeš

V neděli 3. února 2019 jsme byli v pražském Diva-

dle Járy Cimrmana na hře Němý Bobeš aneb 

Český Tarzan. K nejdůležitějšímu svědectví o této 

hře jistě patří následující divadelní kritika Jana 

Nerudy uveřejněná v Národních listech v květnu 

r. 1891, která jistě stojí za přiložení.  

 

Divadelní sál byl slušně obsazen, zvláště poté, co 

se příchodem nás dvou počet diváku zdvojnáso-

bil. Kus nesl název Němý Bobeš a sestavil ho sám 

principál. Jeho děj vyprávět bych nesvedl. Autor 

vracel jej hned do minulosti a hned zase zpátky, 

takže jsem brzy nevěděl, kde vlastně jsem. 

Hvězdou celého 

dramatu je Bo-

beš. Jsou tam 

však i malé 

hvězdičky, na-

příklad pan fa-

rář a lékař, kol 

nichž se velké točí. Největším zážitkem umělec-

kým byl pro mne výkon pana Živného. Říká se, že 

doušek vína dodá herci jistoty. Nevím. Pan Živný 

nebyl schopen udržeti své potácení v mezích je-

viště a co chvíli nám zmizel v kulisách. Nesmím 

zapomenouti ani na paní E. K. G. v roli údajně 

krásné paní hajné. Nechtěl bych ji věru potkati 

sám v lese. Skutečnost, že s ní pruský důstojník 

baron Walter sdílí lože, jen znovu ukazuje, kam až 

člověka může dohnat válka. 

Těsně před koncem, při výkřiku „Pomoc! Zlo-

ději!“ čtvrtina diváků odešla. Byl to ponocný, kte-

rému začínala služba. Nakonec pan Živný na 

scéně definitivně usnul, Bobeš konečně nalezl, co 

hledal, a nebylo tedy již o čem hrát.  

 

Sobotín

 

Po podzimním víkendu v Sobotíně jsme zkusili 

tentokrát víkend zimní lyžařský. V pátek jsme ly-

žovali na sjezdovkách v Koutech nad Desnou, 

v sobotu pak ve Filipovicích.  

V rámci večerních her jsme se zabývali také i dů-

ležitými mezistátními diplomatickými záleži-

tostmi. Z pozice autority Kobylnického impéria 

bylo rozhodnuto, že od nynějška se bude za 

hlavní město Řecka považovat Řím. 



Captain Marvel

V sobotu 9. března 2019 jsme byli v kině na filmu Captain Marvel. 

Oficiální popis filmu hovoří takto: Snímek Captain Marvel se ode-

hrává v devadesátých letech dvacátého století. Film sleduje příběh Carol 

Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. 

Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými ra-

sami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci kon-

fliktu. 

Instagram

Kobylnické impérium má 

nově i instagramový účet  

kobylnicke_imperium.  

Můžete také používat hash-

tag #kobylnickeimperium.  

Pokud byste měli fotky, 

které by se mohly zveřejnit 

na Instagramu nebo na Face-

booku, nebojte se je poslat.

 

 Kobylnické impérium, z. s., Na Návsi 4, 664 51 Kobylnice, IČ 07 33 44 94  

 

• Mezinárodní den proti poli-

cejní brutalitě 

15. 3. 2019 

• Mezinárodní den nenávisti 

18. 3. 2019 

• Mezinárodní den invalidů 

19. 3. 2019 

• Mezinárodní den zdravého 

spánku 

21. 3. 2019 

• Světový den divadla 

27. 3. 2019 

• Mezinárodní den spodního 

prádla 

3. 4. 2019 

• Mezinárodní den proti 

nášlapným minám 

4. 4. 2019 

• Den Země 

22. 4. 2019 

• Světový den laboratorních 

zvířat 

24. 4. 2019 

• Mezinárodní den vzpo-

mínky na Černobyl 

26. 4. 2019 

• Mezinárodní den smutku 

27. 4. 2019 

• Mezinárodní den tance 

29. 4. 2019 

• Den pracoviště 

30. 4. 2019 

Mezinárodní dny 

v březnu a dubnu 


