Humoristický e-Zin * Číslo 4 * 02/2015 * ROČNÍK III * Magazín amatérských autorů * Z.F.I

Valentýnsko
nevalentýnsky

(Ne)vulgární amatérský občasník lidového humoru

Slovo šéfvtipaře
Drazí milovníci humoru,
kde se vzal, tu se vzal valentýn a s ním i
kopa témat s ním spjatých. Využijme
tohoto radoyb amerického svátku, protože
to není nějaký zápaďácký výmysl, ale je to
období nadčasové. V době, kdy láska je
trochu upozaděna brutální sexuální
revolucí, kde se podle rovného břicha a
pěkného kulatého pozadí řeší člověk
samotný a zatlačuje se charakter člověka.

Tradiční facebookoviny
Facebook je jako lednička. Chodíte tam
každých deset minut, i když víte, že tam nic
není.
Mezi chlapy: "Asi se budeme se ženou rozvádět..."
"Co se stalo?" "Našla můj profil na Facebooku s
dvaceti milenkami."

Nemějte nám prosím za zlé, když trochu
zlomyslně právě těchto témat budeme
všímat. Protože i humor je nástrojem toho,
jak sdělovat to, co se nám líbí, nebo nelíbí.
Vrátíme se tedy do dob, nebo dimenzí, kdy
láska byla ještě skutečně o námluvách, o
dlouhém tokání a romantické chvíle se
nepočítali dle délky zárubně postele, nebo
intimního koutku, kde není mnoho očí, ale
spíše podle toho, že jsme sobě vzácní, že se
jeden na druhého těšíme a že bereme toho
druhého ze vším všudy a nepoměřujeme
ho podle docela chorého měřítka nadlidské
mnoha lidem nedosažitelné laťky.
Snažili jsme se nejen na toto téma nasbírat
další sbírku vtipů. A co je lepší dokonce se
nám povedlo zase přidat několik stran. :-)
Těšíme se na Vaše reakce a na další
příspěvky, protože získáváme další autory,
které postupně vpouštíme do našeho
periodika. Určitě si všímejte našeho
hlavního webu, kde i nezávisle na tomto
magazínu přidáváme práce dalších autorů.
V naší databázi si tak můžete prohlédnout
spoustu vtipů, i těch originálních, nejen
obšlehnutých z humoristických serverů.

„Filipe, Filipe,...“ říká učitelka naklánějící se nad
domácím úkolem žáka. „...když Pán Bůh rozdával
rozum, tak ty jsi určitě seděl na facebooku.“

krásné chvíle a pohodu
při KAPCE SMÍCHU
přeje Jan Zartia, redakce
a přátelé klubu Z.F.I.
„Toničko, řekni mi, jak se řekne jinak Atlas
hub?“ „Facebook, Franto, facebook.“
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>>

MURPHYHO ZÁKONY <<

PRODAVAČKY OD ZLOMENÉ KAČKY

„Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od
záchodu se nalézáš.“
◊◊◊◊◊
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí.
Kdo to neumí učit, ten to řídí.“

( aneb POKLADNÍ a podobné
ohrožené druhy prominou )
Ach ta žízeň
Přijde 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".
Dostane?
"No tak mladá dostane a stará ne, co? To tu
máte pekné pořádky v tom Kauflandě :-D To je
vidět, že tu sedí samí chlapi". (při balení
Netřesku slečně do sáčku). ... vysoký pán stojící v
řadě bouchnul do smíchu.

Jan Zartia
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Povídka měsíce
Dopis od milované dcery, aneb co se dá na výšce všechno stihnout :-D
Drazí rodiče, už tři měsíce jsem na vysoké škole a ještě jsem vám nepsala. Velmi se stydím, ale slibuji, že vám to
nyní všechno vynahradím! Ale ještě než budu pokračovat v psaní dopisu, prosím vás, sedněte si! V žádném
případě nečtěte dál tento dopis vestoje!
Už se mi skoro úplně zahojili popáleniny a už jsem se skoro zotavila ze šoku způsobeného tím, že jsem musela
vyskočit ze čtvrtého patra. Jen dva týdny jsem musela být v nemocnici, už vidím skoro dobře a i to hrozné
zvracení na mě přichází jen jednou za týden. Protože jsem požár způsobila sama, musím zaplatit škole dvě stě
tisíc za škody, ale to nic, hlavní věc je, že jsem zůstala na živu! Měla jsem štěstí, protože muž bydlící naproti,
uviděl co se děje a zavolal hasiče a sanitku. Navštívil mě i v nemocnici a proto, že jsem neměla kam jít (můj
pokoj shořel na popel), byl tak laskavý a nabídnul mi, abych bydlela u něho. Má jednopokojový byt, ale máme
se skvěle. Je sice dvakrát tak starý jako já, ale strašně jsme se do sebe zamilovali a chceme se vzít. Ještě jsme se
nedomluvili, kdy přesně, ale chtěli by jsme mít svatbu dřív než na mě začne být vidět, že jsem těhotná.
Ano, milí rodiče, budu matkou! Vím, že se už nemůžete dočkat, kdy už budete babička a dědeček a jsem si
úplně jistá, že miminka (protože čekáme trojčata) přijmete s takovou láskou, jakou jste obklopovali mě, když
jsem byla malá. Jediná věc, která oddaluje naši svatbu je, že můj snoubence chytil někde škaredou infekci. Kvůli
tomu jsme teď zase v nemocnici, protože jsem to samozřejmě chytla taky, ale už je nám o mnoho lépe díky
antibiotikům, která dostáváme intravenózně.
Lékaři nazývají tuto chorobu syfilis, nebo tak nějak. Vím, že mého
manžela budete čekat s otevřenou náručí a brzy bude jako jeden z
naší rodiny. Je to velmi milý člověk i přes to, že nemá ukončenou
základní školu, je velmi ambiciózní. Samozřejmě je jiného vyznání
jako jsme my, ale vím, že jste velmi tolerantní, takže vám nebude
vadit ani to, že má tmavší pleť. Jsem si jistá, že ho budete mít
alespoň tak rádi, jako já! Protože je přibližně ve vašem věku,
budete spolu velmi dobře vycházet, až se nastěhujeme s dětmi k
nám domů (protože náš byt je pro tolik lidí malý). Myslím si, že i
jeho rodiče jsou velmi pořádní lidé, jeho otec je známý převozník
nějakého veselého prášku (jak tomu manžel říká) v Africe, odkud
pochází i můj nastávající... Takže rodina mého manžela dělá
mladým lidem jenom radost.
Tak, teď když jsem vám všechno obšírně popsala, myslím si, že je
na čase, abych se vám přiznala, že mi nevyhořel byt, takže mi ani
nic není, nebyla jsem v nemocnici, nemám snoubence ani syfilidu,
ani žádného černocha. Pravda je taková, že jsem propadla z
matematické analýzy a makroekonomie a z informatiky jsem
prolezla jen taktak a chtěla jsem, aby jste si uvědomili, že jsou na
tomto světě i horší věci než toto!
Buďte rádi, že máte takovou dceru :-D.
Líbám vás a miluje, vaše dcera.

-ip-
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Koutek poezie,
kukátkem do duše

Vodai - do
Voda - soda - óda
óóó - dá - nedá
bledá,
běda!
Děda sedá,
ptá se:
"Dá se nedá se
voda
pít?"
Da, da
dá se...

TOUHA … touží dál
Touha - ouha - ha
dlouhá.
Touha touží,
tělo souží,
duše se plouží
jako stín.
Zastiň blín,
přidej kmín,
dovař!
v klín se odvaž (!)
vnořit nořit - nožit:-) ožít - požít - prožít žít prožitek pro požitek...
Touha - ouha
- dloooooooooooouhááááááááááááááá HA nyní spokojena ukojena...
přec touží dál....

Mlok a poezie
Mlok měl blok,
byl jak cvok,
když si kvok
na Nový rok.
Mloku!
napiš sloku do bloku,
v duchu sloku z bloku čti:
bok po boku
buk na buku,
ruku z bloku
vyndej, kluku.
A tak mlok
ztratil blok,
už nebyl cvok,

autor: Katka Svobodová

...teď je blázen.
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Vesnické

postřehy

Jan Zartia

Ve vesnické škole se ptá učitelka žáka:
"Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?"
"Musel jsem odvést krávu k býkovi."
"A to nemohl udělat tvůj otec?"
"Ne. To musel udělat býk."

Na vesnické škole měli dvorek a tam s chutí sedali holubi. Samozřejmě že se mezi žáky našel takový
pitomeček, který jim nemohl dát pokoj. „Vypůjčil si” od školníka z kumbálu sekyru a začal je prohánět.
Když ho chytla učitelka, napsala mu do žákovské stručnou poznámku: „Honil ptáky sekyrou!”
Na vesnické zábavě tančí Kája Novák s hezkou slečnou.
"Vy jste taková nesmělá, že vy jste ještě neměla chlapce?"
"To ještě ne, … odvětí slečna...
zatím mám jen dvě roztomilé dcerušky." :-)
Vesnický kovář musel dřív umět všechno. Stalo se,
že přišel do kovárny mlynář a povídá:
"Kovářskej, všeho nech, pojď do mlýna, mlynářce je zle!"
Kovář přijde do mlýna, panímáma naříká, že ji všechno bolí.
"Svlečte se a lehněte si na břicho!" poroučí kovář.
A vezme kus sádla, pleskne ho mlynářce na záda a promazává.
Mlynářka jen vzdychá a povídá:
"Teda kováři, ten hořejšek povolil, ale všechno jako by se teď nahrnulo dolů."
"Mlynářko, kalhotky dolů a nohy od sebe!" zavelí kovář.
A vyndá ocas, pořádně ho otře sádlem a šup s ním do mlynářky.
Promazává a mlynářka slastně kňučí. Na všechno kouká mlynář,
vyndá z huby fajfku, odplivne si a povídá:
"Teda kováři, kdybych na vlastní oči neviděl,
že tu mlynářku promazáváš, tak bych řekl, že ji šoustáš!"
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Rebusařina, Čili Trochu jiná zábava
Velkolepé vyvedené véčkařské vyprávění
Ve Velké Vsi vyhořel výčep výborné vodky včetně vinárny. Výčepní Vorel vyběhl ven. Volá, vříská.
Vyburcoval všechny vesničany. Vesničané vyběhli ven. Vidí vyhořelý výčep. Vynášejí vědra vodky. Vrchní
velovezír vzdáleného východu vyslal výzvu: „Vypijte vodku víno vylejte vy volové!“
Vesničané výzvu vřele výtají. Vrchní velkovezír vyzývá všechny vezíry vzdáleného východu: „Vypijte
všechna vědra ve Velké Vsi.“ Všichni výletníci výrají. Vesničan Víťa vilétl ven. "Vyhořela všechna vodka
ve vědrech",volá.
Vyšla večerka, vlevo vyhořelý výčep včetně vinárny, vpravo vysílení vesničané. Výr vylétl. Vesničané
vypili všechnu vodku včetně vína. Vysílení vesničané vyspávají. Výbuch. Vybouchlo veškteré vodovodní
vedení ve Velké Vsi. Voda vytéká ven. Vesničané vstávají. Volají: velká voda! Výčepní vyhledává vor.
Všechny vesničany vytahuje. Vor vypadá vratce. Vše vypadá vytopeně: vesnice, výčep, vinárna.
"Výborné vyprávění", vychvaluje Vrchní velkovezír vzáleného východu výmysl výčepního Vorla.
"Všechno vyjde výborně. Vyděláme valuty."
„Vleklým vykecáváním na V. :-D?“

Kateřina Svobodová

Máme rádi hádanky!
Jak se pomocí vody získá světlo?
Tak, že si doma umyjete okna.

Kam nejlepe investovat své úspory?
Do alkoholu, kde jinde byste dostali 40%

Víte, co se stane, když se skřízí ježek s
žížalou?
Vostnatej drát.

Co se stane, když do sebe narazí dvě
blondýnky?
Rozbije se zrcadlo.

Jaky je rozdíl mezi českým politikem a
baterkou?
Baterka má pouze jediné mínus.

Kolik pracovníků Microsoftu je potřeba k
výměně žárovky?
Žádný. Microsoft prohlásí tmu za standard.

Víš jak se řekne maďarsky důchodce?
Uštván léty.

Jak se říká Trabantu s brzdami?
Nadstandardně vybavená verze.

Víte proč blondýnka lozí na louce po
kolenách?
PASE KOZY!!!

Co je to? Nepije to, nejí to a přesto to roste.
Ceny!
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Když zvířena hovoří
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(Michal Kameník)
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Pozvánka na internet - Domovská strana Kapky Smíchu

Asi si teďka řeknete každá liška svůj chvost ráda pochválí. Ano i my se jdeme krapku pochlubit. V předchozích
číslech jsme ukazovali web našeho společenství a další místa a dneska je na čase ukázat si domovskou stránku
tohoto magazínu. Pokud jste stáhli toto číslo z našeho webu víte o čem je řeč. Pokud ne a někdo Vám toto
číslo poslal, pak se koukněte i na náš web: http://www.kapkasmichu.eu, kde najdete mimo jiné galerie našich
autorů (později vytvoříme i medailonky) a co je nejdůležitější jednotlivé kreslené i psané vtipy v naši databázi.
Na webu postupně najdete zásobárnu kreseb a textů stejně tak jako uložiště starších čísel našeho magazínu a
řadu doplňku patřící k tomuto periodiku. Najdete zde rozcestník, kde uveřejňujeme odkazy na jednotlivé
autory a konkurenční časopisy a kluby. Taktéž nám můžete prostřednictvím tohoto webu napsat i
prostřednictvím rychlého formuláře nebo nám poslat nějaké své práce.
Jak náš časopis, tak i web se bude postupně rozvíjet a najdete zde i eshop, na kterém se v současné době
pracuje a kde si budete moci objednat nějaký vzpomínkový předmět obrázek, nebo originální pohled od
našich autorů. Později budeme zařazovat fyzické i elektronické (.pdf) knihy. Prostě je se na co těšit. :-)

http://www.kapkasmichu.eu
facebook:

https://www.facebook.com/KapkaSmichu
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Jan Zartia

"Haló, vrchní, ten řízek, co jste mi
donesl, je cítit rumem!" volá muž.
Číšník odstoupil dva kroky od
stolu: "A teď?"

Přijde žena opilá a vláčná domů a
povídá manželovi: "Jsi mě teď
pěkně naštval! Já tě hledám po
všech hospodách a ty si tu v klidu
myješ nádobí."

“To je hrozné, jaký tam nad námi
je při tom mejdanu rámus. Jdu
tam na ně. Nemáme nějaký
chlast, který bych mohl vzít
sebou?"

"To se nestydíš přicházet z
hospody tak pozdě?" huláká
manželka z ložnice na manžela.
"Moc se neraduj, jen jsem se
vrátil pro harmoniku!"
Mexičan se baví s barmanem a
říká: "Vidíš támhle toho chlapíka v
tom velkým sombreru?"
"Ale pane, všichni mají
sombrero."
"Myslím toho s tím koltem za
pasem."
"Ale všichni mají kolt za pasem."
Mexičan se zvedne, začne zuřivě
střílet a pak se zase opře o bar:
"Ten, co zůstal stát."
"Jo už ho vidím."
"Tak toho strašně nesnáším!!"

Číšník povídá hostům:
"Naše dietní menu je úplně stejné
jako ostatní jídla, rozdíl je v tom,
že vám talíř sebereme dřív, než
stačíte dojíst."

Právník přijde do baru a posadí se vedle opilce, který si důkladně
prohlíží něco, co drží v prstech. Právník se na něj chvíli dívá, pak mu
zvědavost nedá a zeptá se, co to je.
"No, říká opilec, vypadá to jako umělá hmota a chutná to jako guma."
"Ukažte.", na to právník. Vezme to, převaluje mezi palcem a
ukazováčkem a bedlivě to zkoumá.
"Ano, řekne nakonec, skutečně to vypadá jako umělá hmota a chutná
jako guma, ale co to je, to nevím. Odkud to máte?"
"Z nosu, odpoví opilec."
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Manželka pomáhá opilému muži
do autobusu. Šofér říká: "Pane s
opicí do vozu nesmíte!"
Muž: "Tak vidíš stará, musíš jít
pěšky."
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ZPRAVODAJ 02/2015
SOUTĚŽ! SOUTĚŽ! SOUTĚŽ! SOUTĚŽ!
V dnešním čísle se nám nenasbírali ještě veřejní
přispěvatelů, kteří by nebyli jinak dlouhodobými
spolupracovníky, a proto přesouváme potenciální
výhru 100,- Kč za nejlepší vtip na další číslo.
Pokud ani to nevýjde v dubném číslu udělíme už
200,- Kč za vítězný vtip. Takže stále čekáme na
amatéry, kteří mají už nakreslený nějaký
originální vtip!

NOVÍ AUTOŘI V MAGAZÍNĚ K.S.
Tento měsíc jsme přivítali mezi sebou šikovného
autora Michal Kameníka, který kreslí vrituálně
pomoci grafických programů v PC a pak
dlouholetou malířku a výtvarnici Kareřinu
Svobodovou. S tímto posílením máme již 5
autorů a těšíme se na další vtipy a možná i
komisky v některých z budoucích čísel. :-).
Zamilovaná vize pro Jaro

Email: info@kapkasmichu.eu
NEWSLETTER pro Z.F.I. Únor – 2015
Společně s tímto číslem vyšel informátor našeho
společenství. Kdo se chcete stát našim členem,
pak neváhejte zaregistrujte se na:
http://www.marketwall.er.cz a staňte se
členem klubu Z-net FIMPRESS Iniciativa.
Facebookáři, facebookařky

ZAMILOVANÁ VIZE PRO JARO 2015
Valentýnek, jara tatínek! Jak říkali naši
prapředkové. Asi si říkáte, že toho tady ještě
mnoho nevidíte a postupně si všímáte nových
prvků, které zavádíme do našeho webplátku.
KAPKA SMÍCHU, jak dobře víte vznikla jako
projekt nadšenců. Proto primárně jejím účelem
není zisk, nebo podobné cíle, ale především
vybudování dobré komunity amatérů, které se
budou vzájemně podporovat. Pořídili jsme si i
software pro sázení písma, a tak další číslo už
bude zase v trochu jiném duchu a snad o pár %
lepší než toto. Hledáme nové prvky a loudíme na
našich autorech, co by jich nového napadlo.
Jelikož všichni tento časopis tvoříme po práci je to
zatím na něm i vidět, ale my jsme optimisté, a
proto vidíme v našem skromném humorníku
budoucnost pro řadu autorů.

Chceme do budoucna ještě více využívat
facebook, protože k našemu zjištění lidé zde
zanechávají často mnoho docela originálních
vyjádření a hlášek. Asi tak 80%-90% vtipů jsou
obšlehnuté z humoristických serverů a na
internetu se v různých obměnách opakují třeba i
100x. Ovšem mezitím se nacházejí i nové vtipy a
originální tvrzení z různých situací a to nejen
teenagerů a mladých lidí (přestože mezi nimi je
takových hlášek asi nejvíce). Neváhejte a
navštivte naši facebook stránku a třeba i tam
nám zanechte něco zajímavého. Pokud na té
stránce Váš příspěvek zůstane, bude i
opublikovaný. :-)
https://www.facebook.com/KapkaSmichu

Trochu jsme popohnali naše stávající autory a tak
od příštího čísla si dáváme za cíl 2x více
kreslených vtipů. Inzenzivně pracujeme na tom,
abyste zde nenašli jen hordy textu, ale především
to proč tento magazín vzniknul tedy kreslené
vtipy a komiksy.
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P r a s á r n y
Číňan si objedná call-girl. Dívka přijde do jeho hotelového pokoje a bez váhání se svlékne a
vleze do postele. Číňan povídá: "Kotě, nelekni se, až se udělám, vstanu, doběhnu k oknu,
nadechnu se, prolezu pod postelí a dáme si to znovu. Je to taková čínská zvyklost."
A skutečně, po prvním čísle Číňan vyskočí z postele, doběhne k oknu, prudce se nadechne,
vleze pod postel, vyleze na druhé straně a šup znovu do postele a tvrdě na věc. Když to
udělá počtvrté a pořád má stejnou chuť k milování, slečna, tou dobou již dost unavená, se
odhodlá, že to zkusí taky - vyskočí, doběhne k oknu, nadechne se prudce a vleze pod postel
- a tam najde čtyři Číňany.
Novomanželé na svatební cestě. On v hotelu objednává pokoj na týden.
Recepční se nakloní k novomanželce a povídá:
"Vy se mu musíte pořádně líbit.
Obyčejně u nás objednává pokoj jen na jednu noc."
Nevěstincem se rozlehne ženské volání: "Tím ne!
Proboha, tímhle ne!" Všichni běží po hlase a
zejména ženské pracovnice se netají obavou o svou
kolegyni, kterou poznali v onom volání. Když
vniknou do jejího pokojíku, spatří ji pokojně sedět
na pohovce, zatímco již oblečený host sedí na
židli.
"Tím ne !" křičí znovu a tentokráte rezolutně ona.
"Probaha, Nikol, co ti chce?" naléhají kolegyně.
"Je to Rus a chce platit rublema!"
Celníkova žena je přichycena s milencem, manzel se
nečekaně vrací. Milenec se schová pod postel. Celník
pojme podezření a začne prohledávat byt. Otevře skříň,
vysypou se kartóny cigaret. "Tady je to vpořádku,"
brumlá si. Nakoukne do peřiňáku, tam je pár lahví
whisky. "Peřiňák je taky vpořádku, kde by tak mohl
být?" Z pod postele se vystrčí ruka se stomarkovkou.
Celník ji shrábne do kapsy a brumlá si: "Pod postel
už jsem se taky díval."
"Pane doktore, každou noc se mi zdává o krásných
dívkách, které mě navštěvují v ložnici! „A toje mám
z vašich snů vyhnat?“ „Ne! To rozhodně ne,
jen kdyby konečně přestaly bouchat dveřmi!“
Sedlák jel do města na nákupy. V železářství koupil
kovadlinu a kbelík. Na trhu kuřata a husu. Jak ale teď
dostat všechno domů? Prodavač mu poradil: „Dejte
kovadlinu do kbelíku a neste ho v jedné ruce, do druhé
ruky husu a pod každou paží jedno kuře.”
Sedlák poděkoval a vyšel. Cestou ho zastavila slečna, že
zabloudila a potřebovala by poradit, jak se dostane na
určitou adresu.
„To je náhoda! Já jdu taky tam. Pojďte a já vás
doprovodím. Tudy přes park to bude blíž.”
„A jak vám můžu věřit, že mě v parku nepřitisknete k
plotu, nevyhrnete mi sukni, nestáhnete mi kalhotky a
neznásilníte mě?”
„Koukněte: Nesu kýbl, kovadlinu, husu a dvě kuřata. Jak
bych mohl udělat to, čeho se bojíte?”
„No, mohl byste dát husu na zem, přiklopit ji kbelíkem, ten
zatížit kovadlinou - a kuřata já vám klidně podržím.”
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Křováci
Jde policista kolem křoví a slyší z něho hekání.
Tak křoví obejde a kouká, tam chlap a hází
sebou na zemi.
“Chlape, co to děláte?”
“Souložím”
“A kde máte partnerku?”
“Ále manželka byla hotová dřív, tak šla už
domů”.

Pepíčkovo hlášení
Dva mladi bydli v malem panelakovem byte.
Dostanou chut a reknou malymu
Pepickovi, aby ho na chvili nejak zamestnali, aby se
dival chvili z okna a
hlasil, co se venku deje. Pepicek hlasi: “U Ptacku se
divaj na televizi, u
Kralu vecerej, u Horvatu se Horvatova sprchuje a u
Kroutilu se
souloží.”Rodice se zarazi a ptaji se Pepicka, jak na
to prisel.”No, Honza
taky kouka z okna…”

Cizí slovo
Ptá se malý Jeník:
"Mami, je sex cizí slovo?"
"Ano, Jiříčku, pro tvého tatínka až moc cizí!"

Úchylenej dědek
Jde dědek lesem a u stromu uvidí nahou přivázanou
ženu. “Óóó pomoc, já jsem byla znásilněná.”
Děda: “A volala jste o pomoc?”
“Volala.”
“A doprava a doleva a dopředu a dozadu?”
“Ano, volala.”
“A nikdo vás neslyšel?”
“Nikdo.”
“A tak to já si teda taky dám!”

Nadržená lékárnice
Do lékárny vstoupí ustaraný chlapík a povídá
paní magistře:
"Prosím vás, mohla byste mi něco dát na... víte,
no... totiž já trpím soustavnou erekcí."
Magistra: "Tak to vám mohu dát byt, stravu a
pět tisíc měsíčně."
Jo peníze to je věčné dilema
Vašík a jeho žena mají dluhy, tak se rozhodnou,
že žena půjde šlapat chodník. Ona neví přesně,
jak na to, tak Vašo říká:
"Postav se před tenhle bar a sbal někoho. Řekni
mu, že za tisícovku. Kdybys něco potřebovala,
budu parkovat za rohem."
Ženská si tam stoupne a do pěti minut zastaví
auto a v něm chlápek:
"Za kolik?"
"Za tisícovku."
"Sakra, mám jen čtyři sta."
"Počkejte chvilku," říká žena a běží za Vašem:
"Vašku, co může mít za čtyři stovky?"
;"Tak leda ruční práci."
Tak ona běží zpátky a říká:
"Za čtyři stovky ti ho vyhoním rukou."
Tak si k němu nasedne, on rozepne kalhoty a
vytáhne docela velkýho ptáka. Ona chvilku
zálibně kouká a pak říká:
"Hned jsem zpátky."
Vyběhne za manželem a povídá mu:
"Vašku, Vašíčku, nepůjčil bys tomu chlápkovi
šest stovek?"

Kdyby prodavačka věděla ...
Povídají si dva kamarádi,
důchodci: "Ty Franto, mně
posledních pár let vůbec nestojí."
Franta:"Pepo, tak jez chleba,
to prý pomáhá."
Pepa utíká do obchodu a
říká prodavačce:
"Dva bochníky chleba."
A prodavačka na to:
"Vždyť vám ztvrdne."
Pepa:"Jo? Tak mně jich dejte pět."
Polohy je dobré střídat!
Nadržený manžel přijde z
práce domů a ptá se manželky:
Miláčku, zkusíme dneska
večer výměnu pozic?"
Žena odvětí:
"Dobrý nápad, lásko.
Ty budeš žehlit a já
ležet na gauči, ok?"

Kamarádka poradila
"Začíná mě bolet v krku. Asi budu nemocná," říká sekretářka účetní.
Účetní nato: "To mně když minule bolelo v krku, tak jsem ho vykouřila mému muži a všechno bylo v
pořádku. Můžeš to taky zkusit."
Druhý den v práci sekretářka nadšeně říká účetní: "Opravdu to pomohlo. Vykouřila jsem ho včera tvému
muži a on ani nemohl uvěřit, že to byl tvůj nápad."
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DONÁTOŘI * MECENÁŠI * SPONZOŘI * DONÁTOŘI * MECENÁŠI * SPONZOŘI *
V tomto měsíci nás drobnými částkami zasponzorovali:
* Ludmila Nejedlá, Jablonec
* Pavel Vidura, Ostrava

Našim sponzorům srdečně děkujeme. Aktuálně nemáme zatím
komerčního sponzora, ani žádnou reklamu.
Pokud chcete zasponzorovat náš magazín, pak zde máte několik internetových platebních odkazů:
PayPal: emailbarr@lycos.com
Payza: emailbarr@lycos.com
SolidTrustPay: malericc
EgoPay: jan.zartia@gmail.com
Pro bankovní a jiná spojení prosím pište na: info@kapkasmichu.eu
Aktuální suma posbíraná ze sponzorských darů: 112,- kč.
Od března 2015 zahajeme na našich webech jednotlivé reklamních kapmaně a výtěžek z
drobných příjmů z reklamy (předpoklad několik set korun na čtvrtletí) opět vložíme do
společné pokladny věnované činnosti klubu. Hledáme stále sponzory a komerční donátory,
kterým bychom mohli poděkovat prostřednitvním tohoto magazínu.
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Tiráž & spolupracovníci
Poznámka: Některé texty a vtipy byly stáhnuty ze serverů: zasmejse.cz, e-sranda.cz, aj. Většina ostatních textů, vtipů a
kreseb, byla publikována na základě příspěvků našich přispěvatelů, nebo přímo propůjčena od našich autorů.
© Copyright Z.F.I. 2015, Všechna práva vyhrazena
Vydalo zájmové společenství Z-net FIMPRESS Iniciativa.
Něco jako šéfredaktor: © Martin Zařický, (alterego: Jan Zartia),
jednotliví přispěvatelé: © Anthony, © Martin Zařický, © Johny Howkins (propůjčeno),
© Kateřina Svobodová, © Michal Kameník. Dále spolupracují: Lucie Ševčíková a kolektiv přispěvatelů, který si
nepřeje být uváděn.
Redakce neručí za obsah inzerce * Časopis není vydáván jako oficiální tištěné periodikum, ale pouze jako uveřejněný /
sdílený majetek zájmového společenství Z.F.I. * Magazín je distribuován zdarma jako elektronické medium * Je
dovoleno ho volně šířit třetím osobám jako celek, bez zásahu do obsahu. Není dovoleno obsah přetvářet, vázat, nebo
vydávat za vlastní, či jakýkoli jeho díl. * Je dovoleno medium tisknout na vlastní náklady pro osobní potřebu bez
komerčního užití.
Kontakty:
email: info@kapkasmichu.eu,
tel.: +420721074181 (pouze pro SMS, technické číslo),
web: www.kapkasmichu.eu,
číslo vychází vždy okolo 15. v měsíci (změna vyhrazena).

15

Čáp se jen tak prochází a najednou vidí šneka, jak si
to šine ven z lesa. Tak povídá: "Šneku, kam tak
chvátáš?"
A šnek na to: "Ale přijeli do lesa berňáci, tak
zdrháme. To víš, já mám barák, moje má barák, děti
mají baráky, tak zdrháme".
No tak čáp neváhá, ale jak tak utíká, tak potká
medvěda.
"Čápe, kam jdeš?"
"Ale, medvěde do lesa přijeli berňáci, tak zdrhám. To
víš,já si žiju na vysoký noze, moje si žije na vysoký
noze, děti si žijou na vysoký noze, tak zdrháme."
Medvěd se lekne a taky prchá. Potká krtka.
"Medvěde, kam zdrháš?"
"Ale, krtku do lesa přijeli berňáci, tak zdrhám. To víš
já mám kožich, moje ma kožich, děti mají kožichy,
tak zdrháme."
Krtek neváhá, popadne rodinu a prchaj. Jak tak
hrabou, tak se prohrabou až do ZOO do klece s
paviánama. A ten největší se hned ptá: "Krtku, co tu
děláš?"

"Ale, do lesa přijeli berňáci, tak zdrhám. To víš, já mám nahrabáno, moje má nahrabáno, děti mají nahrabáno, tak
zdrháme". Pavián se na něj kouká a potom povídá: "Že se na to nevysereš. Podívej se na nás. Já mám holou prdel,
moje má holou prdel, děti maji holou prdel a stejně jsme skončili za mřížemi."

Zažijte tu správnou pohodu s KAPKOU SMÍCHU,
v březnovém čísle na shledanou!

