
Jeden rok 

V sobotu 13. července 2019 sla-

víme přesně jeden rok od 

chvíle, kdy bylo Kobylnické 

impérium oficiálně založeno. 

A jak bývá zvykem, takové vý-

ročí si jistě zaslouží menší 

zhodnocení a ohlédnutí.  

Reálnou činnost jsme prak-

ticky začali vykonávat po prv-

ním zasedání Senátu (členské 

schůze), které se konalo v lis-

topadu 2018. Co se nám tedy 

za tuto dobu podařilo?  

Začnu vnitřními spolkovými 

akcemi. V listopadu se k prv-

nímu jednání sešel Senát tvo-

řený všemi členy spolku (aktu-

álně 30 členy), na kterém byly 

zvoleny orgány spolku. Dále 

jsme se bavili o základním 

směřování spolku a o plánech 

na další období.  

V prosinci jsme společně byli 

na adventních trzích. Po Váno-

cích jsme pak uspořádali im-

periální bowlingový turnaj. 

V lednu jsme zorganizovali zá-

vody v motokárách. V únoru 

jsme byli na lyžařském ví-

kendu v Jeseníkách. V březnu 

jsme uspořádali turnaj v ku-

želkách. V dubnu jsme byli na 

lasergame. V květnu jsme zor-

ganizovali herní večer se spo-

lečenskými hrami. A k tomu 

nesmím zapomenout přidat 

i další různá setkávání a spo-

lečné návštěvy místních či 

okolních akcí. 

Jedním z našich projektů je 

i zajišťování lístků do divadla 

či do kina. Tak jsme byli v pro-

sinci v kině na pohádce Čertí 

brko, v únoru v Divadle Járy 

Cimrmana na hře Němý Bo-

beš, v březnu v kině na 

Captain Marvel, v dubnu v Di-

vadle Bolka Polívky na hře 

Šest tanečních hodin v šesti 

týdnech a v kině na Avengers: 

Endgame. Na začátku června 

jsme pak byli v Divadle Járy 

Cimrmana na hře Vražda v sa-

lónním coupé. Vstupenky na-

bízíme vždy i mimo Kobyl-

nické impérium. Lístky do di-

vadla plánujeme zajišťovat 

4x až 5x za rok.  

Dalším z našich projektů, jak 

vyplynulo z požadavků členů 

na zasedání senátu, je důraz na 

životní prostředí a okolí, ve 

kterém žijeme. Prostřednict-

vím různých brigád se sna-

žíme zlepšovat naše okolí. Ně-

které brigády již máme za se-

bou a další již naplánované. 

I toto je samozřejmě nedílnou 

součástí naší činnosti. 

Michael Ulbrich, prezident 

Zpravodaj  

Kobylnického impéria 
 srpen 2019  

 



Projekt OŽIVENÍ HLOUŠKU – pojďte s námi do toho!

Kobylnické impérium před ča-

sem podalo žádost o nadační 

příspěvek u Nadace Via s pro-

jektem Oživení Hloušku! Pro-

jekt byl Nadací Via podpo-

řen, a to v programu Živá ko-

munita. Výše poskytnutého 

nadačního příspěvku činí 

25.000 Kč. 

 

Projekt má 2 cíle. Jedním je sa-

motná úprava veřejného pro-

stranství. Získané prostředky 

budou použity na nové la-

vičky a stoly, na nový barový 

odkládací stůl a na stromy 

a keře v okolí. Cílem je upravit 

místo tak, aby splňovalo sou-

časné potřeby a požadavky 

jednotlivých skupin, aby bylo 

atraktivní, útulné, umístěné 

v klidném prostředí přírody 

a vhodné pro nejrůznější akti-

vity. 

Druhý a důležitější cíl vychází 

z principu programu Živá ko-

munita, v rámci kterého jsme 

byli podpořeni, a to je právě 

komunita, komunita obce. 

Rádi bychom se touto naší ak-

tivitou pokusili co nejvíce lidí 

a co nejvíce skupin spojit 

v rámci jednoho projektu 

a společnou spoluprací tak 

možná vytvořit nové vztahy 

a zlepšit ty vztahy, které třeba 

tak úplně nefungují. Snad se 

nám tak podaří naplnit princip 

nadačního programu, a to 

zlepšit život ve svém soused-

ství, něco dohromady tvořit 

a prostřednictvím společných 

zážitků upevnit mezilidské 

vztahy. 

Harmonogram činností pro-

jektu je stanoven následovně: 

• První práce proběhnou 

v sobotu 17. 8. 2019. Budou se 

demontovat původní a insta-

lovat nové lavičky a stoly.  

• Dle potřeby by pak ke konci 

srpna nebo začátkem září pro-

běhly případně i další brigády 

k dokončení prací. 

• První nebo druhý týden 

v září proběhne sázení stromů 

a keřů kolem ohniště.  

• "Otevření" Hloušku s tábo-

rákem a grilováním bude 

v pátek 13. 9. 2019. Toto datum 

nebylo zvoleno jen tak ná-

hodně. Protože Kobylnické 

impérium bylo založeno právě 

v pátek třináctého, je každý ta-

kový pátek zároveň i státním 

svátkem Kobylnického impé-

ria. To v sobě má tu výhodu, 

že ve státní svátek se samozře-

jmě nechodí do práce a je 

volno a každý tak bude mít 

prostor se této akce zúčastnit. 

Počítáme s klasickým 

táborákem, grilováním, hrou 

na kytaru atd. Budeme rádi, 

pokud by se taková akce stala 

tradicí a posléze pak každý rok 

takový společný kobylnický 

táborák pravidelně probíhal. 

 

V případě zájmu jsou infor-

mace o průběhu projektu zve-

řejňovány i na našich interne-

tových stránkách 

https://www.kobylnickeimpe-

rium.cz/hlousek/. 

Součástí projektu je i účet na 

portálu darujme.cz, prostřed-

nictvím kterého nám můžete 

přispět darem na realizaci pro-

jektu a pomoci nám tak rozšířit 

náš realizovaný záměr. Kaž-

dou takto darovanou korunu 

nám Nadace Via zdvojnásobí 

až do výše 20 000 Kč! 

Pojďte s námi do toho! 

Ozvěte se nám s vašimi ná-

měty a zapojte se s námi 

a s dalšími skupinami do 

prací na projektu. Budeme 

také vděční za jakýkoliv dar, 

kterým nám přispějete na 

naši činnost. A určitě se bu-

deme na vás těšit na táboráku 

v pátek 13. 9. 2019.  

https://www.kobylnickeimperium.cz/hlousek/
https://www.kobylnickeimperium.cz/hlousek/


Turnaj v kuželkách

Další imperiální turnaj se uskutečnil v sobotu 16. března 2019 v Tuřanech 

v restauraci u FAKA, tentokrát v kuželkách. Dva týmy spolu svedly nelí-

tostný souboj o první místo. Boj to byl vyrovnaný, ale nakonec vše dobře 

dopadlo a první skončili na prvním místě a na druhém místě skončili 

druzí. 

Lasergame

V rámci pravidelného vojenského cvičení odzbrojených složek  

Kobylnického impéria jsme v sobotu 30. března 2019 byli v Brně na 

lasergame.  

Téměř všichni zúčastnění prošli na výbornou. Až tedy na prezi-

denta impéria, který jako vrchní velitel ozbrojených sil propadl na 

plné čáře... Doufejme tedy, že se nám žádný jiný stát nerozhodne 

vyhlásit válku. 

Šest tanečních hodin v šesti týdnech 

Šest tanečních hodin v šesti týdnech. Tak se jmenuje před-

stavení, které jsme v úterý 9. dubna 2019 navštívili v brněn-

ském Divadle Bolka Polívky. V hlavních rolích hráli Chan-

tal Poullain a Martin Kraus. 

Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění a hledání  

společné řeči. Madame Lily Harrison si najímá  

Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango,  

valčík, foxtrot, cha-chu a moderní tanec. Oba prochází 

 těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě  

nemají nic společného nakonec najdou společnou řeč  

a vzájemně si pomůžou. 

Brigáda na sokolském hřišti 

Bez práce nejsou koláče!  

Na fotbalovém hřišti za nově vybudovaným workoutovým hřištěm byl 

již nějakou dobu položený plot, který mezitím stihl zarůst trávou. Tak 

jsme ho po dohodě s obcí a sokoly vytrhali.  

Zároveň jsme si naplánovali i další brigády. Hurá na ně! 



Košt vína v Bedřichovicích 

Košt vína v Bedřichovicích. Pravidelná to „zahraniční“ akce, kterou prakticky vždy poctivě navštěvujeme. 

   

Avengers: Endgame, herní večer, volby 

Co jsme dělali v květnu?  

Jako první byla na řádě návštěva kina, konkrétně filmu Avengers: Endgame. Dále jsme uspořádali herní 

večer s hraním různých her – karetních, společenských, hádacích. A v neposlední řadě to dále byla spo-

lečná návštěva volební místnosti při volbách do Evropského parlamentu. 

 

 

 

Divadlo Járy Cimrmana 

V neděli 2. června 2019 jsme byli na další pravidelné návštěvě diva-

dla, tentokrát opět na představení v Divadle Járy Cimrmana na hře 

Vražda v salónním coupé. Nicméně vedro, které venku bylo, by 

mohlo připomínat spíše hru Afrika.  

Kromě hereckých elit Miloně Čepelky a jeho syna, Jana Hraběty či 

Václava Kotka jsme měli to štěstí potkat ve foyer i známého českého 

herce Roberta Rosenberga. 

  



Vltava 

Trochu zchlazení neuškodí, a tak 

jsme byli o víkendu od 7. do 9. 

června společně sjíždět Vltavu 

v úseku od Vyššího Brodu do Čes-

kého Krumlova. Bylo to super 

a díky organizátorům! 

Sokolnické hody 

Víkend od 14. do 16. června 2019 

patřil Sokolnicím a jejich tradičním 

Jánským hodům. Počasí bylo od 

pátku do neděle suprový ☀️🌤⛅️, 

všechny zábavy proběhly na výbor-

nou 👍 a na nich byli samozřejmě 

nejlepší stárci 🔝. Všechna čest, jste 

borci! 👏 🏆 

Tour de PUB 

V sobotu 29. června jsme byli v Brně 

na únikové hře Tour de PUB. Pro-

střednictvím aplikace v mobilu 

jsme v rámci příběhu o Karlu IV. 

procházeli Brno, plnili úkoly, řešili 

šifry a navštěvovali místní bary a 

restaurace. No a s Karlem IV. jsme 

se nakonec i úspěšně potkali. Juchú!  

Kde najdete Kobylnické impérium? 

 www.kobylnickeimperium.cz 

 www.facebook.com/kobylnickeimperium 

 www.instagram.com/kobylnicke_imperium 

 www.kobylnickeimperium.cz/kalendar 

• Kobylnické hody 

9. 8. 2019 až 11. 8. 2019 

TJ Sokol Kobylnice 

• Vinobraní 

7. 9. 2019 

restaurace Za Kovárnou 

• Otevření Hloušku 

13. 9. 2019 

Kobylnické impérium 

• Zastupitelstvo obce 

19. 9. 2019 

obec Kobylnice 

• Turnaj v pétanque 

21. 9. 2019 

Kobylnické impérium 

• Dýňodrakiáda 

5. 10. 2019 

obec Kobylnice 

• Muzikál Kleopatra 

13. 10. 2019 

Kobylnické impérium 

• Štrůdlování s písničkou 

19. 10. 2019 

obec Kobylnice 

Následující akce… 

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

www.kobylnickeimperium.cz • info@kobylnickeimperium.cz  

 

 

http://www.kobylnickeimperium.cz/
mailto:info@kobylnickeimperium.cz

