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moto dne:

Při testování nového mostu za 
chatkou č. 6 přes dravou Bělečskou 
bystřinu bylo zjištěno, že rozvor 
Kiliho, tedy vzdálenost od levé-
ho chodila k pravému, sečtená 
s vzdáleností od pravého chodidla 
k levému a vydělená dvěma, je 
vetší než velká! Ač je kláda velmi 
bytelná, její převoz z dalekého 
Velkého Hvozdu trval dvěma 
odvážným trpaslíkům několik dní, 
tak na Kiliho je kláda příliš malá. 
Během testovacích přechodů přes 
most, Kili spadl do vody ve třech 
případech ze dvou. Nehodovost 
133,3 % je alarmující a proto byla 
ustanovena komise pro konečné 
řešení šířky mostu. O jejích 
výsledcích Vás budeme informo-
vat v dalších vydání Hobin.

KILI MÁ ŠIKORÝ ROZVOR!!!

KULINÁŘSKÝ KOUTEK

Bašta po staromládenecku

Suroviny: klobása, hořčice, kečup, 
chléb, (okurka dle chuti)

U tohoto receptu je třeba si nejprve 
pečlivě přepsat všechny potřebné 

suroviny na papírek a vyrazit na nákup 

(tepláky máte ve skříni pozn. redaktora). 

Při nákupu je potřeba dbát na to, abyste 

každou danou surovinu při vložení do 

košíku odškrtli na nákupním seznamu a 

v případě potřeby se dotazovali pouze lidí 

kteří mají na tričku zřetelně vyšitý nápis 

obchodního řetězce, ve kterém právě na-

kupujete. 

Po příchodu domů nejprve rozehřejte 

hrnec s vodou a pak do něj opatrně 

vložte klobásku. Obsah hrnce přiveďte 

k varu a vařte po dobu 5 minut. Po up-

lynutí této doby siljte vodu a opatrně 

vyjměte klobásku z hrnce. Na talíř si 

kydněte úhlednou hromádku hořčice 

a poté ukrojte plátek chleba. Jídlo je 

připraveno k servírování. 

Dobrou Chuť!!!

V minulém měsíci se dos-
tal do prodeje vysoce výkon-
ný depilátor značky HolHobit, 
učený k depilaci hobitích no-
hou. Jak uvedl ředitel firmy 
pan Škubal, zařízení vyhovuje 
všem požadavkům kladeným 
na depilátory nové generace. 
Během prvního měsíce prodeje 
si zařízení dokonce našlo svoje 
zákazníky v zcela jiném segmen-
tu trhu, a to na stavbách, kde jej 
dělníci s výhodou využívají pro 
vytahování hřebíků ze sádrokar-
tonových přepážek. „S použitím 
depilátoru jsme schopni zkrátit 
dobu přestavby průměrné hobití 
nory o jeden až dva měsíce“, 
uvedl jednatel stavební firmy 
Norník s r.o. pan Vystavěl.

Náš výrobek však umí víc než 
jen výpomoc na stavbě, dokáže 
dokonce i měnit hobití životy 

DEPILÁTOR HOLHOBIT

náklad: 8 kusů

cena: dohodou

1. číslo

k lepšímu.
Jeden nejmenovaný hobit se 

naší redakci svěřil, že jej chlu-
paté nohy několikrát dostaly do 
problémů.

 „Jednou jsem se kvůli svým 
tlapkám dostal do křížku se 
zákonem. Bylo to ještě v době, 
kdy jsem žil ve své rodné noře 

blízko hlavního města naší 
země u svého bratra Óina. Ten-
krát ve městě vyloupili banku a 
podle stop, které byly nalezeny 
na místě mě identifikovali jako 
možného pachatele tohoto činu. 
Jen zázrakem se nakonec ukáza-
lo, že pachatelem byla uklizečka, 
která při útěku s pytlem peněz 
za sebou zametla stopy mopem 
značky Vileda“. Je jisté, že nic 
z toho by se bylo nestalo, kdyby 
hobit používal naše převratné 
zařízení. 

Kili po pádu z mostu

Depilátor HolHobit v akci



SKŘETOBIJEC DNE

INZERCE

Mladá, perspektivní,  zadaná (kamarády 

důvěrně oslovovována pilulka),  s precizní 

znalostí řečtiny a fi losofi e, trpí syndromem 

vyhoření, jelikož děti na táboře mají více léků 

PRODÁM

Prodám fousy bílé délky cca 30 cm, denně 

kartáčovány, neobsahují žádné zbytky jíd-

la. Pečlivě byly pěstovány po dobu 3 let!  

Zn. Koušou.

ON HLEDÁ JEHO

JAK BUDE?

Jakékoliv připomínky, dotazy, náměty, drby zasílejte na adresu Redakce Hobiny, schránka u Bažiny.  Stížnosti zasílejte prosím 14 dnů před vydáním čísla. Za jazykovou úpravu a obsah tohoto výtisku nikdo neodpovídá. 

V noci bude tma, která se 
bude šířit od východu k západu 
s ubývajícím sluncem. Nad ránem 
očekáváme svítání. Během dne 
bude šumět voda na splavu a v ryb-
níce budou šplouchat kapři.

PRAVDĚPODOBNOST 
NOČNÍ HRY

Trpaslík Thorin a jeho 

družina hledá ztraceného 

čaroděje v šedém, který slyší 

na jméno Gandalf. Má dlouhou 

hůl a špičatý šedý klobouk, 

velmi špěchá. Zn. Jsme v síti.

ON HLEDÁ JI

Hledám trpaslici ze Sádry pro příjemné 

večery ve dvou. Zn. Vlastní zahrada pod-

mínkou.

Zaopatřený eskymák s kánoí v nejlepších 

letech hledá svou ztracenou hakunu. 

Zn. Hémísa démisa kola mísa.

Rudá kuna shání velký kýbl s uchem. Zn. 

Na nervy.

Prodám zánovní berli vyrobenou z kvalitní 

Štratil še mi Milášek. Toho, kdo mi jej 

doneše šnim. Glum. Zn. Glum.

V dneším čísle Vám přinášíme ro-

zhovor s Bětuškou, která mečem 

skolila již nejednoho skřeta.

H: Slyšeli jsme, že jsi včera zabi-
la 5 skřetů, jaký je to pocit?

No, nelíbily se mi ty slizy. 

H: Jaká byla vaše strategie?
Mlátit je hodně velkou silou. 

H: A když to nejde?
Pak to musí jít ještě větší silou.

H: Co bys nám mohla říct 
o skřetech?

Vypadali jako modré balónky.

H: Co myslíš, že se honilo 
střetům hlavou, když jsi je bila 
skřetomlatem? 

Asi se báli.

H: Co děláš ve volném čase, když 
zrovna nezabíjíš skřety?

Asi píšu dopisy. Už jsem nap-
sala babičce.

H: V kolika letech jsi zabila 
prvního skřeta?

V 9 letech.

H: Co děláš během běžného pra-
covního dne?

Jsem ve škole. 

H: Co bys doporučila ostatním 
trpaslíkům, co chtějí zabíjet 
skřety?

Ať si pořídí pořádný skřetomlat. 

Dneška za mnou pšišel ten 
ošklivý hobitek, můj miláčku, a 
šebral mi tu věšišku!!! Ou, dneška 
je moš moš špatňoušký den, můj 
milášku. Štratili šme to! Štišikrát 
běda! Ten ošklidý hobitek s tím 
utekl! Půjdeme pronášledovat ho-
bitka! Nenávidíme ho! Aš na věky!

Ťak. Jináč šem dneš ulovil moš 
dobrou rybičku… hešky šebou 
škubala a pleškala, kdyš šem jí 
ukoušnul hlavišku.

Než vyražím za hobitkem, 
muším navštívit babišku. Když 
ža ní přijdu vždyšky radoštně 
vykšikne: „Kvak!“ Jenom mám 
trošku štarošt o její ždraví, je to uš 
velmi štará ropuška.

Jenom še muším obezřetně 
vyhnout hejkalici, která šídlí ve 
vedlejší ješkyňce, můj milášku, 
nebezpečně po mně pošilhává...
máme štrach, jestli náš nechce 
špapinkat, můj miláčku...moš moš 
ošklivá hejkalice. A navíš má na 
šobě daleko víš mašíška než my, 
můj milášku. Kdyby chtěla tak náš 
pšepere…

GLUMÍŠKŮV 
DENÍČEK

Naštvaná Bětuška po zabití pěti skřetů

HLEDÁM

než táborová lékarna. A tudíž hledá za sebe 

náhradu na pozici zdravotníka na dětském 

táboře. Zn. Spěchá.

Redakce začýnajícího bulváru hledá ko-

rektora. Znalost češtiny a odborných termitů 

nutná!

násady na bojovou sekyru. 

Zn. Vašek je nevděčník.


