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Do nového roku s ještě větší porcí lidového humoru
Krásný celý nový rok 2015 nejen s našim
magazínem, v PC, tabletu, mobilu, kdekoli ...

Slovo z redakce
Drazí milovníci humoru,
vítáme Vás na počátku roku 2015 a věřím,
že pro nás všechny bude snad i něčím
vyjímečným. Doba je jinak komplikovaná,
ve světě, který je hlouček radosti a bolestí
zároveň. Je zbytečně suplovat v tomto
časopise večerní zprávy. Abychom utekli
od všedních svých starostí, nebo starostí
tohoto světa rozhodli jsme se letos z
našeho občasníku udělat veselý měsíčník.

Co přinesl internet – facebookové hlody
„Ahoj synu“ vítá otec studenta ze školy „koukám se,
že sis pořídil naušnici.“
„Co je na tom divnýho otče!“
„Tak se zamýšlím... náušnici v uchu nosí jenom piráti
nebo buzeranti. Za chvíli vykouknu z okna a běda ti
jestli tam nebude stát tvoje loď“ :-D

Věřím, že tato malá transformace snad
bude ku prospěchu všech a že vám vždy v
polovině měsíce zlepší náladu nové číslo
našeho magazínu. Toto číslo přišlo spíše ke
dnům posledním v lednu tohoto roku, ale
ne každá změna je jednoduchá.
Zaznameli jsme již ohlasy a přísliby dalších
autorů takže se v letošním roce můžeme
těšit na další porce lidové srandy v zatím
jediném magazínu, který bude vždy
zdarma a který bude volně šiřitelný v
podobě .pdf.
Takže hoďte pohledem na vedlejší texty,
jdeme na to
krásné chvíle a pohodu
při KAPCE SMÍCHU
přeje

Při hodině IT ve škole se kouká Tonda na jednu fake fotku
své spolužačky. Otočí se ke svému spolusedícímu u druhého
počítače a řekne:
Honzo, koukni se. Falešný prsa, nehty, vlasy, zadek, nos …
tak si tak říkám, nevyrobil tuhle holku v Číně?

Martin Jan Zartia Zařický
a redakce magazínu

Doktore, zbavíte mě moji závislosti na facebooku?
Nerušte! Nevídíte, že píšu status ?!
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Trochu i nehumorně – ne mnoho poezie nikoho nezabije

Vzpomínkový flám
Nespavá jsi má
falešná dřímoto
v tiše zní cupitání
studeného deště
jakoby kroky
lehkých dívčích stop
procházely tím místem
A okenní parapet
není žádné molo
v těch místech kvetou
vzpomínkové květy
tam kde již dávno
neměly kvést
Přeci nemohu se
toho malého
žlutého
kvítku vzdát
Znamená příliš mnoho
A co básník?
Neodpovídá!
Žádný zvuk nepopíše
políbený hlas srdce
a jméno?
Zapomenuto!
V srdci zmaten
múza nezadržena
otevírám krásný
den

Jan Zartia
*** Chcete-li aby i Vaše báseň, říkanka, nebo povídka byla publikována v našem magazínu neváhejte a
zašlete nám ji na adresu: info@kapkasmichu.eu *** Básně a sbírky případně jiná tvorba může být pak
zařazena z Vašim svolením trvale na našich webech: www.bigartgarden.er.cz (Velká Umělecká
Zahrada – databáze děl amatérských autorů), nebo www.kapkasmichu.eu (Domovský web našeho
magazínu). *** -jz- 3 -

PC MANIACI
Syn se vrací domů a volá ode dveří na otce:
„Tati, už jsem doma!“
Otec sedí za počítačem a prohlíží si facebook,
ani nezdvihne hlavu od monitoru a odpovídá:
„Fajn. A kde si vlastně byl?“
„Na vojně.“
Sex od Microsoftu
Slyšeli jste o té ženě, která se třikrát po sobě
vdala za zaměstnance Microsoftu a přesto
zemřela jako panna?
No, ten první byl ve výcvikovém oddělení a pořád
ji učil, jak to udělat sama.
Druhý byl v prodeji a pořád jí říkal, jak dobré to
bude.
Třetí byl v technické podpoře a pořád sliboval, že
to půjde za pár minut.
Rok 2120 kdesi v Česku
Umírající dědeček říká své vnučce:
„Chci ti zanechat svou farmu. To zahrnuje i vilu, traktor a další vybavení včetně 22 398 750 dolarů.“
Vnučka, která se již brzo stane bohatou říká: „Dědo, jsi tak štědrý, nevěděla jsem, že máme farmu! Kde
to je?“
Dědoušek z posledního dechu šeptá:
„Star crawt“
„Tak co, už ti ta tvá nová známost z ICQ
poslala fotku?“
„Jo, ale vůbec není o co stát.
Je tak hnusná, že když na ni kliknu, tak se
mi zapíná firewall“
IT problém
Volá uživatel na technickou podporu, že mu
nejde vložit do mechaniky třetí instalační
disketa. Technik po delším přemýšlení:
„Poslyšte, a vyndal jste vůbec tu druhou?“ –
„Ne, a to mi připomíná, ta už tam šla taky nějak
špatně!“
Specialista firmy Microsoft se zúčastnil
střeleckého výcviku. Dostal bezpečnostní
instruktáž, pušku a náboje. Vystřílel deset ran –
a od cíle hlásí, že žádná nezasáhla terč.
Střelec se zadívá na pušku, potom na terč.
Znovu na pušku, znovu na terč. Dá prst před ústí hlavně a druhou rukou stiskne spoušť. Podívá se na
krvácející zbytek prstu a zavolá směrem k cíli:
„Tady je všechno normální. Chyba musí být na vaší straně.“
Byl jeden mladý muž a chtěl být slavným básníkem. „Chci, aby má díla četl celý
svět, aby lidé při čtení propadali emocím, aby kričeli, plakali, rudli vzteky a
dupali a nikdy nezapomněli, co četli.“
Jeho přání se splnilo. Píše v Redmondu chybové hlášky pro Microsoft.
Dezorientovaný chlapec
Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka: „Co se ti stalo?“ ptá se ho.
„Já jsem se ztratííííl.“
„No to nic,“ chlácholí ho. „A svoji adresu znáš?“
„Znám. Franta zavináč volný tečka cezet.“
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Co z pivního tácku nevyteče ...
Odříkání
„Šest roku sem nepil, nekouřil
a nelítal za holkama“, chlubí sa
chlap pri posezeni v hospodě.
„Proboha co ti bylo“ žasnou
spolustolovnici. „Nic, potom
jsem začal chodit na základní
školu.
Vrací se chlápek v půl třetí
domů z hospody a potká ho
policista: „Kam jdete?”
„Na přednášku!”
„A kdo vám teď asi bude
dělat přednášku?”
„Tak to neznáte moji
starou!”
Sedí muž večer před televizí,
najednou se zvedne a zvolá:
„Stará, oblékni se, jdu do
hospody!” Manželka se s
radostí ptá: „To je báječné, ty
mě chceš vzít s sebou?”
„Ne, ale vypínám topení.”
Potkají se dva opilci před
brankou u baráku a začnou
kecat: „Nazdar! Já jsem Pepa
Novák.”
„To není možný,” poplácá ho
po rameni druhý. „Já jsem
taky Pepa Novák!”
„Ale já tady bydlím,”
pokračuje první.
„No, já tady taky bydlím!”
udiveně odvětí kolega.
První navrhne: „Tak jdem
dovnitř, ať nám to někdo
vysvětlí.”
Zazvoní, otevřou se dveře,
vyjde žena a začne řvát: „No,
to je nádhera. Otec a syn, zas
ožralí jak prasata!”

„Francku, už víš, že Toníček je
mrtvej?”
„Nevím!”
„Umřel prej na schodech před
dveřma do hospody!”
„A byl na cestě tam, nebo ven?”
„Byl na cestě tam!”
„Chudák Toníček!”
Číšník prohodí ke kolegovi:
„Tamtoho hosta v rohu jsem
budil už čtyřikrát!”
„Tak mu řekni, ať jde domů,”
navrhne druhý číšník.
„Propána, jen to ne!” zděsí se
ten první. „Vždycky, když se
vzbudí, zaplatí celou útratu!”

Vejde host do hospody,
posadí se a objedná si:
"Hospodo, jedno pivo, než to
přijde." Dostane pivo, hodí ho
do sebe a zavolá: "Hospodo,
ještě jedno, než to přijde."
Dostane další. Když ho do
sebe hodí, hostinskej se ptá:
"A máš čím platit?". Host:
"Hmm, a už to přišlo."
Říká hostinský: "Chlapi, já jsem
strašně alergický na doktory."
„A jak se ta tvá alergie
projevuje?" nesměle se ptá jeden
z hostů.
"Zápisy v trestním rejstříku."

Omyl penzisty
Příjde důchodce k informačnímu koutku
do nejmenovaného Kauflandu. Třískne
pěstí do pultu a z ruky se mu rozkutálejí
drobné. V tom polohlasem zavrávorá:
"Nalejte mi!"
Pracovnice informaci odpoví: "Ale pane
tady nejste v hospodě! Máte ještě přání?"
Emeryt odvětí: "Však Ty taky nevypadáš,
ani na servírku, ani na pingla".
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Kam i císař pán chodí pěšky

Ve firmě se rozbije WC, na recepci
přijde opravář a ptá se:
"Tak kde je ten hajzl?"
"Ředitel je na dovolené."
"Ne, já myslím takový ty dvě nuly."
"Oba náměstci jsou na jednání." "Ne, vy mi
furt nerozumíte, já jdu tam,
co dělají lidi hovno."
"Jó, tak účtárna je v přízemí,
marketing v prvním, IT v druhým.

V Bratislavě na nádraží se dobývá připosranej
Čechůň na WC. Zuřivě buší na dveře a volá:
Je tam někdo, je tam někdo? A ze záchodu se
ozve flegmaticky: Kto by tu jedol, tuna sa
sere.

Ve firmě se rozbije WC, na recepci
přijde opravář a ptá se:
"Tak kde je ten hajzl?"
"Ředitel je na dovolené."
"Ne, já myslím takový ty dvě nuly."
"Oba náměstci jsou na jednání." "Ne, vy
mi furt nerozumíte, já jdu tam,
co dělají lidi hovno."
"Jó, tak účtárna je v přízemí,
marketing v prvním, IT v druhým, ...

Dva kluci se spolu sešli na veřejném WC a jeden
ho má většího než ten druhý.
Ten první se diví: Tý, vole, ten je, ale velký!
Ten druhý odpoví: Poradím ti. Vyběhni ven a jdi za
reastauraci a tam najdeš žábu. Zeptej se ji jestli si
tě vezme. Jak nebude souhlasit naroste ti o 5 cm.
Chlapík vyběhne ven najde žábu a zeptá se:
Vezmeš si mě? Chlapík se podívá do nohavic a
skutečně vyroste mu o 5 cm. Zeptá se ještě
jednou žáby znovu. Ta opět odpoví ne. A ejhle
vyroste zase o 5 cm. Tak se nad tím zamyslí a
řekne si ještě 5 cm a bylo by to akorát.
Chlápek se zeptá znovu a žábě už selžou nervy.
Kurnik, nerozuměl si mi? NE, NE, NE, NE, NE.
Chlápek jenom zklopil oči a řekl: A doprdele...

Vletí babka na pánské WC a právě
vycházející muž ji taktně upozorňuje:
„Pozor, paní, toto je jen pro pány!”
Načež babka vybuchne: „A co chudá
důchodkyně, ta se má posrat?!”
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Nástěnka
Ještě jednou na výlet

M
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Jedna seriozní anglická dáma chtěla před válkou strávit letní
byt v Německu a tak napsala jednomu venkovskému učiteli.
V dopise se tázala na vše, především na pohodlí pobytu. Také
chtěla vědět, mají-li v tom domě, kde chtěla bydlet, WC.
Učitel dobře neovládal angličtinu a neznal význam té zkratky.
Zeptal se starosty, ale ten taky nevěděl. Po dlouhém
přemýšlení ho napadlo, že to patrně znamená Wesley Church
(kostel).
A takto obratem odepsal: "WC se u nás nachází sedm mil od
našeho domu, uprostřed jedlového háje v překrásné krajině.
Jest otevřen 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek. Chápu, že je to
pro Vás nepříjemné, je-li to vaším zvykem chodit pravidelně,
ale zajisté se přesvědčíte, že je to krásný výlet. Hodně lidí si
sebou bere oběd a zůstává tam přesčas. V létě je obyčejně
návštěvnost veliká, a proto bych vám radil, abyste chodila
brzy. Je tam 60 míst k sezení, ale pokud přijdete pozdě je
tam dost míst i k stání. Radil bych vám, abyste chodila ve
čtvrtek, protože je v ten den varhaní doprovod. Po celém
okolí jsou slyšet i ty nejjemnější zvuky. Opařím Vám s radostí
to nejlepší místo a bude mně potěšením sedět vedle Vás."
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Něco na polechtání
Někdo souloží každý měsíc, někdo každý týden,
někdo každý den a já si souložím, kdy se mi
zachce. Například loni se mi vůbec nechtělo!
*** *** ***
Šlapka kroutí na E55! Zastaví ji chlap a ptá se ji,
co mi uděláte za 1000,-? Šlapka odpovídá:
„Všechno!“ A chlap na to: „Tak nastup do auta a
pod uklizet!“
*** *** ***
Pár měsíců po svatbě přišel manžel domů a
zjistil, že jeho žena zmizela. Začal si dělat
starosti a se všemi přáteli hned po manželce
usilovně pátral. Bohužel bezúspěšně. Po dvou
dnech přišel opět domů a našel manželku v
kuchyni. Hned se začal vyptávat, proč a kde byla
tak dlouho.
Manželka: "Představ si: unesli mě nějací čtyři
neurvalci, aby se mnou mohli celý týden
souložit." Manžel: "Říkáš týden, ale byla jsi pryč
jen dva dny, ne?" Manželka: "Však já jsem tu,
jen abych si vzala něco k jídlu."
*** *** ***
Vybral jste si dobře, pochvaluje ženichovi
nevěstu oddávající úředník.
"Paní je velice oblíbená. Už je tu počtvrté!"
*** *** ***
V ordinaci sexuologa:
"Víte, pane doktore, manžel vždycky při vyvrcholení řve jako Tarzan."
"To je normální, že muži prožívají orgasmus bouřlivěji."
"No jo, ale ten trouba mě tím vždycky vzbudí."
Přijde dcerka za maminkou a ptá se jí:
"Mami, co je to orgasmus?"
Matka: "Jo, Ivonko, to já už dlouho neznám, zeptej se tatínka!"
Co v tom hraje roli?
Manželé leží v posteli, on čte
noviny a najednou povídá:
„Představ si,
že mohamedáni mohou mít a
také uspokojí čtyři i více žen!”
„Ty mi něco povídej, ty jsi slabý i
jako katolík!”

Že by paroháč?
"Co ti dala manželka k
padesátinám?"
"Krásně se se mnou pomilovala."
"A to ti po tolika společných
letech stačí?"
"Jo ty mluvíš o mojí ženě? Já
měl na mysli tvoji."
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Sexuální šifra
Dohodly se 3 kámošky, že už
nebudou říkat, kolikrát si to den
předtím s tím svým rozdaly.
Místo toho řeknou jen tolikrát
ahoj,
kolikrát to bylo. Pochvalují si, jak
je to skvělé, neboť hned ráno na
zastávce si tak mohou říct, co je
nejvíc zajímá, a přitom nikdo
kolem nebude nic tušit.
Druhý den ráno se schází první
dvě. „Ahoj! Ahoj!” zdraví první s
úsměvem.
„Ahoj!” odpovídá druhá poněkud
smutněji.
Přichází třetí a ta už z dálky
volá: „Ahoj! Ahoj! A ještě třikrát
Ahoj! do prdele a dvakrát Ahoj!
do huby!”

Z redakce & z internetu
==========================================================
==========================================================

Soutěž :: Soutěž :: Soutěž :: Soutěž :: Soutěž
Zašlete nám vlastnoručně kreslený, nebo psaný
vtip, případně i námět. Ze všech příspěvků
vybereme jeden (vylosujeme) a ten v každém
čísle odměníme 100,- Kč. Při uveřejnění uvedeme
pouze jméno výherce, nikoliv město nebo bližší
údaj.
Nascanované (nafocené) kresby, nebo texty
zašlete na notoricky známou adresu:
info@kapkasmichu.eu
Nový newsletter klubu Z.F.I. 02/2015
Krátce po uveřejnění tohoto čísla kapky smíchu
obletěl všechny členy informátor klubu Z.F.I.
Pokud chcete vydělat nějaké peníze navíc. Získat
odkazy na zajímavé weby, nebo si přečíst další
zajímavosti, nejen z materiální oblasti,
zaregistrujte se na našem webu a staňte se členy.
Pravidelně budete dostávat, jak tento magazín,
tak Zpravodaj našeho klubu
reg. zde: http://www.marketwall.er.cz
Reklama, propagace v našem magazínu
Chcete získat reklamu v tomto magazínu?
Již dnes odebírá tento časopis na své emaily,
případně jako odkaz na sociální sítě více jak 300
členů našeho klubu. Společně se sympatizanty a
přáteli Z.F.I. se blížíme k tisícovce odběratelů.
Pokud si chcete u nás zadat reklamu, pak se nám
ozvěte, nebo napište i na sociální sítě. Reklamu
umístíme v našem časopise za symbolický dar.
Může to být klidně 10,- Kč, nebo 1$, 1€ apod.
Další čísla budou rozšířeny o reklamy. Z drobných
ročních příjmů, které jsou osvobozeny od daně
budeme platit webhosting a další základní
náklady spojené s existencí časopisu. Na jedno
číslo akceptujeme maximálně 3 větší reklamní
plochy.
Facebook web - Navštivte také náš facebookový
web: https://www.facebook.com/KapkaSmichu a
prosím dejte nám LIKE. Jelikož je facebook
nejrychlejším mediem pak některé příspěvky
budou v průběhu měsíce publikovány přávě zde.

 Vize 2015 aneb o čem by to mělo být 
==========================================================
==========================================================

Vím, že podobné žvásty jako úvod, doslov a další
nepřístojnosti asi nemíváte rádi. Ve stručnosti,
ale chceme naznačit vizi tohoto magazínu, který
by vám měl zpříjemňovat chvíle letos a snad i
další roky.
Tento časopis nebude čistě jenom o humoru.
Chceme zde umístit i básně, případně povídky a
prózu a také i jiné ilustrace. Malby, kresby
různého charakteru obecného i amatérského
uměni a nejen. Časem se budeme publikovat i
fotoukázky a jiné vizuální příspěvky. Vždy, ale
chceme zachovat poměr maximálně:
60% kreslený, textový humor vůči asi 40%
jiného obsahu ať už uměleckého či komerčního.
Soutěže a drobné zpravodajství budeme také
zařazovat do rámce tohoto plátku. Stejně tak i
některé nové autory, kteří zatím ještě nikdy,
nikde (nebo třeba jen občas publikovali)
nepublikovali své práce. Věříme, že toto onlineoffline humoristické medium naplňí postupně
všechny předpoklady humoru a lehce dotknuto i
jinou uměleckou tvorbou. Vše ovšem, aby tvořilo
Vaší pohodu, kdekoli si tento magazín otevřete. V
tabletu, v počítači, či v mobilu. V práci, doma při
svačině, nebo ve škole (pokud to nebude
překážet studiu, samozřejmě).
Tento magazín je především vašim periodikem a z
podstatné části se podílíte na jeho tvorbě vy.
Využíváme k plnění obsahu internet a převážně
facebook, kde lidé uveřejňují textové anekdoty,
které ať už někde našli nebo spoluvymysleli.
Máme radost a obzvláště si ceníme vtipů
originální, nových, které vznikly třeba na základě
nějaké paradoxní situace (doma, ve škole, v práci
:-)).
Jak jste si už mohli přečíst od příštího čísla
budeme pravidelně vyplácet 1x 100,- Kč za
nejlepší především kreslený, ale i textový vtip.
Tolik jsem vám chtěl jen naznačit. Toto číslo je
lednové a má zde místo tento jízdní řád. Od
příštího čísla se můžete už těšit na věcný obsah
bez informativních keců a jedeme z ostra ve
vulgárně nevulgárním magazínu, který bude
něčím jiný než ty ostatní.
Nebude se zaměřovat, ani na přisprostlý, ani na
černý humor, nebo se jinak konkretizovat, ale
budeme se záměrně vyhýbat vulgaritám, které by
měly někoho konkrétního urážet. Spíše máme
rádi situační a inteligenční humor, který se i
přesto všechno stále opírá o nefalšovanou lidovou
srandu. Prostě všehochuť.
Tak a už jsem to na vás vybalil, pokud jste se
dostali na tento řádek, pak s úctou -jz-
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Doslov
Jsme tuze rádi a velice vděčni za to, že předešlé dva čísla už přečetly desítky a stovky čtenářů, především
internautů u počítače. Dokonce nám napsala jedna úřednice z Odboru životního prostředí nejmenované
obce, že humoristické magazíny nekupuje, ale když se jí objevil náš bulletin na emailu s radosti čeká na
každé další číslo. Podobných reakcí nám přibývá. Jsme rádi za to, že i přesto, že náš magazín je
amatérský a občas zde najdete nejednu chybu, se k němu rádi vracíte. Našim letošním cílem je abychom
z desítek až stovek přešli do tisíců čtenářů a abychom mohli oslovit více autorů, případně sponzorů a
čtenářů a aby se tento projekt mohl vesele rozvíjet. Naše zásady měnit nebudeme.
Magazín bude vždy zdarma. Každý si jej může dle potřeby vytisknout sám. Magazín záměrně nemá
sloužitou grafiku a číslování stránek je uprostřed. Moc se těšíme na spolupráci dalších autorů. Po každém
novém čísle se nám povedlo získat dalšího spolupracovníka. Já sám jsem odchovaný na některých
regionálních i národních humoristických magazínech. Nezbývá mi nic více než Vám popřát vše dobré a
těšit se na další únorové číslo, které můžete očekávat zase první týden v únoru.
Uzávěrka příštího čísla je 31.01.2015
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