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A hlavně světový 
mír

motto dne:

Misska Mára dostal přezdívku 
„úrazgán“. Jeho krása je totiž přímo 
zničující. Vašek jí byl natolik omámen 
a přitahován, že se rozběhl Márovi 
přímo do náruče. Mára se od něj však 
odklonil a nešťastný odmítnutý Vašek 
si zlomil nohu.

Jedna zlomená noha však Máro-
vi nestačila, rozhodl se oslňovat 
svou krásou dál. Dokonce nosil na 
veřejnosti šerpu Miss a svůdnou ko-
runku. „Nestyda!“ – řekl o něm ne-
jmenovaný mravokárce Aleš. Není se 
čemu divit, že jeho kouzlu podlehl i 
hlavní vedoucí. Když se v průběhu 
hry po krasavci Márovi vášnivě otočil, 
přetrhal si vazy na noze.

Máro má tvá zničující krása svůj 
konec? Co si dokazuješ lámáním 
různých částí těla těch nejsilnějších 
na táboře. Kdo je další na řadě?

KRASAVEC MÁRA 
NELÁME JEN 
SRDCE, ALE I JINÉ 
ČÁSTI TĚLA

Našemu fotografovi se podařilo 
zachytit slečnu Lali a jejího nového 
nápadníka, který naneštěstí není na 
fotografii vidět. Jisté jen je, že tento 
nápadník má berle, sádru na noze a 
pokoušel se Lali zaujmout pohled-
nicí z dětského tábora. Jak ubohé! 
Bude to ovšem na Lali fungovat?

Otázkou dne zůstává, kdo je 
tajemný nápadník? Je to Vašek 
anebo Karel? Budou se kvůli Lali 
rušit zásnuby? Některé tajné zdroje 
(značka Kuna) dokonce tvrdí, že ná-
padník již požádal Lali o ruku. 

Redakce Hobin se podařilo získat 
skandální foto zásnubního banánu.  
Je to speciální druh banánu z Viet-
namu, ve kterém sám od sebe vyro-
ste i snubní prsten se třemi draho-
kamy. Tajný zdroj Hobin uvádí, že 
tento banán pro nápadníka sehnal 
bez mrknutí oka kuchař Aleš. Pro-

LALI MÁ NOVÉHO NÁPADNÍKA!

náklad: 10 kusů
cena: dohodou
2. číslo

Missák Mára po převzetí šerpy pro 
nejkrásnějšího muže v Bělči

Slečna Laly vedle svého tajemného neznámého

hodil jen své tradiční: „Dám jim 
vše, co potřebují.“ Zabrumlal a 
vrátil se do kuchyně. Je tady vidět, 

že výše zmíněný neznámý nápadník 
to myslí opravdu vážně. 

Přijme Lali nabídku k sňatku? 
Provalí se, který ze dvou sá-
drových mužů je jejím ctitelem? 
A co na to Gandalf? Tak tato věta 
sem ale vůbec nepatří, je tu pouze 
na zaplnění volného prostoru. 
Pokračování v příštích Hobinách!

Zásnubní banán pro slečnu Lali

MISSÁK BĚLEČ 2012 VYHRÁL 
ÚCHVATNÝ MÁRA

Letošní ročník soutěže krásy Missák 
Běleč vyhrál s přehledem Mára 
úžasný. Tímto ovšem jasné zprávy 
končí. Organizace celé soutěže je za-
halena tajemstvím jako drak Šmak 
ve své kouřové cloně. Nejenže není 
známo, kdo zasedl v porotě, ale navíc 
záhadný organizátor ani nezveřejnil, 
ve kterých soutěžních disciplínách 
se udatní frajeři utkali. Tudíž není 
jasné, zda byl Missák vybrán pouze 
na základě krásy a jeho okouzlujícího 
pohledu, či zda byla brána v potaz 
také inteligence a další kritéria. 

Redaktorům Hobin se podařilo zjis-
tit skandální odhalení, v soutěži údajně 
chyběla také promenáda v plavkách!

Podle našeho zvláštního zpravodaje 
někteří z účastníků soutěže krásy ani 
neměli potuchy, že byli přihlášeni. 
Jisté jen je, že Mára si nadělal řadu 
nepřátel, kteří mu teď závidí jeho 
korunu a prestiž. Jakmile se Vašek 
dozvěděl výsledky Missáka, nechal se 
slyšet, „že celá soutěž je mimo mísu“. 
Abychom udělali spekulacím přítrž, 

rozhodli jsme se udělat s Márou 
rozhovor a necháme na laskavém 
čtenáři, ať posoudí Márovy kvality 
sám.

D
VA M

ÁROVÉ UVNITŘ!



INZERCE PRODÁM

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.  
Omlouváme se za náš kvalitní humor.

V dlouhodobém horizontu 
očekáváme slunečné počasí, které 
občas vystřídá oblačnost, někdy bu-
dou přeháňky či zataženo, jindy bude 
pršet, ale pak zase bude krásně. Někdy 
můžou příjít i bouřky, ale budou trvat 
maximálně den, či dva a potom bude 
zase hezky.

PRAVDĚPODOBNOST 
NOČNÍ HRY

Můj milášku, dnešek byl moš moš 
žvláštňouškej den. Hned jak jsem 
opuštil švůj ostrůvek, nalepila še mi 
na patišky Hejkalice. Uáá, jak my šme 
še báli, že náš chce šežrať! Hejkaliče 
náš pak v netušeňouškou chvíli 
přimáčkla ke ždi a zaškřehotala: „Vy 
odchášíte Smeagolku?“ Šmankote! 
Žaštavila še v náš všechna krviška! 
Čo to ta Hejkalice vyvádí? A čo to 
šíká, můj milášku? Šní nás? Nebo 
nešní? Nevěděli šme, co še to děje, aš 
Hejkalice šekla, še náš … (tajenka-

osmisměrka)

GLUMÍŠKŮV 
DENÍČEK

HLEDÁM

Hledám jedlíka, který za mě spapá obědy a 
večeře. Zn. rýže a nektarinky

Hledám sličného fyzicky zdatného trpaslí-
ka, který bude běhat za mé brýle. Zn. 2x denně

Prodám draka obloženého drahokamy, slyší 
na jméno Šmak. Zn. Bez jeskyně.

Pro dnešní rozhovor jsme si vybrali 
idola nejedné ženy a lamače nejen 
dívčích srdcí, ale také rekrordů, kostí 
a vlastně všeho, co mu přijde pod 
ruku — jistě víte, že je řeč o Márovi. 

Čeho si na sobě nejvíc vážíte?
Vlasů krásně kučeravých a 
tvárných.

Jaké je Vaše tajemství úspěchu?
Mít stále úsměv na rtu a umyté 
vlasy.

Co si myslíte o globálním oteplo-
vání?

Vymýtil bych ho.
Je Země planeta modrá anebo 
zelená?

Jen růžová to může být.

ROZHOVOR S MISSÁKEM MÁROU

Jak byste vyřešil ekonomickou 
krizi?

Nákupem obilí v Číně.
Máte přítelkyni?

Ano. 
Kdo Vás přihlásil do soutěže?

Moje intuice.
Souhlasila s Vaší kandidaturou 
v soutěži?

Kdo? Má přítelkyně? Abych 
pravdu řekl, byly určité problémy, 
ale trochu ledové tříště to vyřešilo.

Myslíte si, že výhra v soutěži ohrozí 
Váš současný vztah?

Ne, na svém vztahu neskonale 
lpím, nemůžu si bez něj představit 
život,  jediný den, jedinou hodinu, 
jediný okamžik svého žití. Jsem 
skálopevně přesvědčen, že co-
koli se mi stane, ponese se mnou 
moje družka věrně, důstojně a 
spravedlivě. Nic nás od sebe 
neoddělí.

Reakce zajetého bulváru hledá extrava-
gantního karikaturistu pro korekce odporných 
termitů.

Prodám sedmidílnou encyklopedii, před 
týdnem jsem se oženil a moje žena ví opravdu 
vše.

Frajer Mára při rozhovoru

OSMISMĚRKA
Nápověda:

Rasa s chlupatýma nohama

Glumíškovo oznašení pro šebe šama

Jeden z členů bralovského rodu

Můj milášek

Citoslovce objetí

Nej. kamarád skřeta

Hanyška

Možná sní i Bofura

Ojojoin

Šmak se vyzná v chuti,
trpaslíky nutí,
aby byli tiše,
jinak skončí v břiše.

ÓDA NA ŠMAKA


