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Když jarní krůčky příjemně důní,
aneb JARO je doba, kdy se příroda
přestává nudit ;-)

(Ne)vulgární amatérský občasník lidového humoru

Slovo šéfvtipaře

Z

Drazí milovníci humoru,
jaro k nám pádí plným proudem a nedělejme si nic z
toho, že relativně teplá, ale i tak sychravá zima se
pokouší nám ochladit naše hřejivá srdce a ne a ne se
vzdát.
Začátkem ledna 2012 vznikla KAPKA SMÍCHU jako
humoristický časopis amatérů pouze o třech lidech z
čehož byli dva redaktoři. V březnu jsme se pokusili
vytisknout papírovou verzi magazínu, což už nám
zakrátko došlo, že by bylo nemožné. Ne v této době a
ne v těchto podmínkách. Možná někdy v budoucnu.
Řekli jsme si, že rozvedeme trochu koncepci tohoto
magazínu a nebudeme až tak aktuální jako jiné časopisy
toho druhu. Zpravidla vidíte ve vtipech, glosách, nebo
kresbách autorů něco skutečně aktuálního, něco co
vystihuje události poslední doby. My se budeme snažit
být zcela jiný magazín. Chceme se odpoutat od stresu
této doby od obchodu se senzacemi a businessem s
bolestí. Budeme takříkajíc trochu natvrdlý plátek, který
se těší ze sladké nevědomosti a spíše se věnovat
humoru a literatuře obecně. Což myslíme, že se
prozatím daří.
Media dnešní doby často razí to, co chtějí lidé slyšet a z
druhého konce toku lidem prezentují to, co chtějí
uveřejnit zase jiní. -- Lidé, kteří si tyto informace
zaplatí.-- A nejen proto chceme toto periodikum
odlehčit. Odlehčit nad míru, aby to byl koutek kulturně
humoristický, ovšem odproštěný od krve a potu
současnosti.
Proto se upřímně těšíme z toho, že máme opět mezi
našimi přispěvateli další kreslířku již zavedeného jména
a že s námi začíná spolupracovat čím dál více
dobrovolníku. Přejeme Vám
krásné chvíle a pohodu
při KAPCE SMÍCHU
přeje Jan Zartia, redakce
a přátelé klubu Z.F.I.
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První školní den na americké střední škole představuje učitelka nového žáka, Sakiro Suzuki z Japonska.
Hodina začíná a učitelka se ptá: "Uvidíme, kdo ovládá kulturní historii Ameriky."
„Kdo řekl: „Dejte mi svobodu nebo mě zabte?“ Hrobové ticho ve třídě, jen Suzuki zvedne ruku:
„Patrick Henry 1775 ve Philadelphii.“
„Výborně Suzuki, a kdo řekl: Stát je národ a národ nesmí zhynout?“ Suzuki se postaví: „Abraham Lincoln
1863 ve Washingtonu.“ Učitelka se podívá na žáky a říká: „Stydím se za vás, Suzuki je Japonec a zná
americkou historii lépe ne vy!“
Zezadu se ozve tichý hlas: "Polib mi prdel, zasraný Japončíku!"
"Kdo to řekl?" oboří se na třídu naštvaná učitelka.
Suzuki zvedne ruku a bez vyzvání odpoví: „General McArthur 1942 na Guadalcanalu, a Lee Iacocca 1982
při valné hromadě firmy Chrysler.“
Třída je zcela ticho jen zezadu se ozve: „Je mi z toho na blití!“
Učitelka křičí: „Kdo to zase byl?!“ Suzuki odpovídá okamitě: „George Bush senior japonskému premierovi
Tanakovi v průběhu oběda, Tokio 1991."
Jeden zdesperovaný student v rohu třídy otráveně řekne: „Vyhul mi!“
Učitelka hystericky: „A dost! Žerty se skončily, kdo to byl teď?“
Suzuki bez mrknutí oka: „Bill Clinton Monice Levinsky, 1997 ve Washingtonu, Oválná pracovna Bílého
domu."
Další ze studentů se postaví a zařve: „Suzuki je hromada sraček!“
A Suzuki opět klidně: „Valentino Rossi při Velké ceně motocyklů v Brazilii 2002.“
Třída zcela propadne hysterii, učitelka upadá do, bezvědomí, dveře se otevřou a vejde ředitel:
„Kurva, takový bordel jsem jetě neviděl!!“
Suzuki odvětí: "Vladimír Špidla, ministru financí při předložení státního rozpočtu, Praha 2003.
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Soudce říká obžalovanému:
Vy jste p. Pavelkovi řekl, že je idiot.
Vyslovte nad tím svoji lítost.
Slavný soude! Velmi lituji, že Pavelka je
idiot!

„Hele, jak je asi daleko?“
Druhý na to: „Já nevím, Američani tam
letěli asi týden, proč se ptáš?“
První: „No, protože mám jet na měsíc na
školení a nevím, za jak dlouho tam budu.“

Děti, jak dela ovečka? Béé! Dobře.
A jak dělá kohoutek, děti? Kykyryký!
Dobře, děti, dobře. A jak dela svině?
Pepíček zakříčí: „Dobrý den, silniční kontrola,
vaše doklady, prosim.“

Přijde mladá žena do ordinace ženského lékaře
a stěžuje si,že se jí náhle vytratil požitek ze
sexuálního styku.
"To je opravdu zajímavé" povídá muž v bílém a
přesvědčí ženu, že musí provést zkoušku, jinak
příčinu nezjistí. Po 20 minutách soulože povídá:
"Na to asi sám nepřijdu, ale zavoláme kolegu."
Když ani tomu se po dalši půlhodině nepodaří
poradit paničce, co je příčinou jejího problému,
povídá ten první:
"Budete si asi muset počkat na doktora, jako
topenáři jsme na to krátcí..."

„Koukám, sousede, že jste si koupil nové
auto, copak se stalo s tím starým?“
„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání
dveří.“
„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si
přece nemusíte kupovat nový vůz.“
„To víte, že bych to spravil, ale tchyně
zůstala sedět uvnitř.“

"Váš manžel je potápěč? Vidím, že už
druhý den loví u mola mušle."
"Kdyby mušle. Předváděl se před mladými
děvčaty, skočil po hlavě do vody a vypadly
mu třetí zuby!"

Vypráví námořník ve společnosti:
˝To když já sem se vám plavil po jižních mořích,
tak to jsme jednou takhle zakotvili u ňákýho
ostrova, a tak teda hurá na souš, já pak jdu
večer po pláži, a vidím tam na hromadě písku
sedět takového divného ptáka. Ten fógl tam
snášel krychlový vejce a mluvil!˝
˝Óh,˝ zahučí to ve společnosti, načež se jedna
dáma zeptá: ˝A co říkal ten pták?˝
˝No, co asi. Jauvajs!˝

Zpráva z ruského tisku:
Na rusko-čínské hranici došlo včera k
ozbrojenému incidentu. Dva čínské tanky
napadly ruský traktor. Ten palbu opětoval a po
zničení obou cílů odletěl zpět do vnitrozemí.

Jdou dva blonďáci manažeři z pracovní
večeře. Jelikož mají trochu popito sednou
si u cesty na obrubník, podívají se na měsíc
na nebi a začnou přemítat:
První se ptá:

„Mami, podívej - programátoři!“
„Ale kdepak, Víťo, to jsou přeci paviáni!“
„Aha, a já myslel, že to jsou programátoři:
Ti jsou přece neumytí, střapatí a mají
mozoly na zadku...“

Hanka Křivánková
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ZTRACENÉ ILUZE
Santova iluze
Před jedním americkým supermarketem vlezl malý
chlapec Santa Clausovi na klín a on se ho zeptal,
jako všech dětí: „Tak co bys chtěl k Vánocům,
maličký?”
Chlapec vyvalil oči, poklesla mu brada a po pěti
vteřinách povídá: „Cože?! Tys nečetl můj e-mail?!”
Iluzionistka
Jde takhle mírně obezní pantáta okolo Perlovky v
Praze a zastavují ho dvě mladé lehce oděné slečny
a jedna na něho popískává.
„Ahoj, brouku, nechtěl bys zažít pohádku tisíce a
jedné noci?„ on na to:
„Slečno, být váma, ani bych to nezkoušel. Se
mnou by to byla už jenom velká iluze.“
Do toho přiskočí ta druhá, menší a nabídne mu:
„A mě bys nechtěl? Já jsem dobrá iluzionistka.“
„Ale slečny vy mě ani jedna nechápete! Cokoli
byste viděly už dávno není pravda. Já jsem totiž
dostatečně impotentní!“

Dědova složka
Příjde malý Pepík do sklepa a najde v ní složku
Ztracené iluze a Historické momenty. Když se vrátí
do obýváku za tátou a pošeptá mu, co našel ve
sklepě. Otec se rozčílí a zakáže tam chodit.
Pepíkovi to vrtá hlavou a jde za dědou, ta složka
je přece jeho. A tak se ptá:
„Dědo, včera jsem byl ve sklepě a našem jsem
tam složku Ztracené iluze a bylo tam plno
nějakých neoblečených paní a na tom napsané
Péčko, Péčko 2, 3 apod. Nevíš o tom něco?“
Děda s přehledem odvětí:
„Pepíčku, tohle pochopíš až budeš starší, ale
povím ti malou nápovědu. Kdybych tu složku měl
tatínek u sebe doma, tak by jí našla maminka a
pak by ztratila iluze o tatínkovi. Potom by mu
možná práskla dveřmi a to by pak zase táta ztratil
iluze, co měl doteď.
„Dědo já jsem z toho jelen“, povídá šestiletý Pepa.
Ale pořád nechápu, proč je to u Tebe, když to táta
schovává?“
„No víš, Pepíčku, když to je u mě, tak pro mě jsou
to skutečné ztracené iluze. A kdyby to maminka
našla u mě, tak máme ztracené iluze všichni, ale
vlastně by se nic takového nestalo.“

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE
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Doteky
V zákoutí řas
mžouráš z okvětních plátků
divokých růží
zkrocených

Strach ze svobody
Metám slova
bez příčiny
bláznovství
se mne dotklo
doopravdy
nic neříkám
hlas v hlavě
mne jen obviňuje
mlčíce houpu snění
nevyroste
chce zakřičet
chce ven
ten můj blahobytný
sen
sám nedávám mu
jíst
mozkovou dietou
snažím se zapomenout
občas uteče ven
ví že se musí vrátit
pak i já s ním
chci létat
ale bojím se
té svobody

V opojném tichu
chytáš doteky
z hedvábných lůžek rtů
rostoucích kousek
nad žlutým šerosvitem
papírových vzkazů
Z vlčích máků
skládáš deníkové ústřižky
letních vzpomínek
zmizelých
Katka Svobodová

Jazyk Shakespearův
Laskat nebo nelaskat
toť otázka
aneb jazyk není
jen k mluvení
to by se pan
Shakespeare divil
a napsal by druhou komedii
ale tentokráte
sexuálních omylů
ŠmíroDan

Jan Zartia

Nebojte se zaslat nám nějaké Vaše dílko. Jste amatérský nebo již zkušenější básník? Píšete, tvoříte,
nebo dokonce povídkaříte? Pak toto je Váš prostor! Naši členové se účastní i literárních soutěží.
Pokud se chcete s námi podělit o Vaše myšlenky a tvorbu, pak napište na náš notoricky známý
email: info@kapkasmichu.eu :-D -jz-
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Politikům otevřeno

Rozčílí se šéf státního úřadu: "Pamatujte si, že ten plán splníme, i kdybychom měli dělat
všichni!"
Microsoft Windows je obdoba české vlády - všichni doufáme,
že další verze bude lepší než ta stávající.
„Koho budeš volit?“
„Komunisty!“
„To je jasný! Ale v který straně?“
Ptá se obyčejný občan:
"Dobrý den pane, pohlídal byste mi, prosím, na chvíli kolo?"
–
"Ne, no dovolte, já jsem poslanec!!"
- "A kruci! To mám, ale smůlu.
–
A přitom na první pohled vypadáte tak slušně!"
Každý kdo by chtěl vstoupit do komunistické strany, měl by jít na krev a na moč, aby se
zjistilo, Jestli to nemá v krvi a jestli neni vychcanej.
Stojí dítě před úřadem vlády a volá: "Máme ale blbou vládu, zdražili nám čokoládu!"
Z okna vyko ukne poslanec a zvolá: "Ty jsi ale blbé děcko, zdražili jsme přeci všecko!""
Přijdou udatní Češi k Mao Ce Tungovi a oznamují: "Vyhlašujeme Číně válku!"
Mao se ptá: "A kolik vás je?"
Češi hrdě: "Deset milionů!"
Mao se přezíravě zeptá: A ve kterém hotelu bydlíte?"
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Duchařina – Michal Kameník
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„Ach to zasrané pondělí …!“
Je pondělí, a název dne už sám o sobě mluví za vše. Nesnáším pondělky.
Neznám nikoho, kdo je z pondělků nadšený. A ten dnešní se zase předvedl. Nejdřív jsem zaspala a do práce
dobíhala bez dechu, aniž bych měla svoji ranní kávu. Kafe po ránu potřebuju, bez něj se polovina buněk v mém
těle odmítá probouzet a fungovat. Mé první kroky tedy vedly k automatu na kafe. Ve snaze probrat své spící údy
jsem ho do sebe tak rychle hodila, že jsem si totálně opařila rty a se sykotem usedla nad stohy nedodělané
práce z minulého týdne. Ach jo. Tak do toho. Už jen pět pracovních dnů a bude zase víkend. Kupodivu mě toto
zjištění nijak obzvlášť nepovzbudilo.
Domů jsem dorazila k večeru totálně vyčerpaná. Teď před koncem roku máme frmol. Otevřela jsem dveře bytu
a slyšela hrát televizi. „Ahoj zlato,“ ozvalo se z obýváku. „Co bude k večeři? Mám už docela hlad…“ Odhodila
jsem do kouta aktovku s prací, kterou jsem si přinesla domů a která musí být zítra hotová, což znamená
prosedět nad tím celou noc a ignorujíc přítelův dotaz, došourala se do kuchyně. Otevřela lednici, ale rychle ji
zase zavřela, jelikož zela prázdnotou. „Tys nedošel na nákup? Já byla doteď v práci, myslela jsem, že nakoupíš,“
prohodila jsem mírně vytočená směrem k němu. Dodatek o tom, že mohl třeba i něco uvařit a čekat na mě u
prostřeného stolu s voňavou večeří, jsem si nechala pro sebe. Ono na něj ještě dojde, podle toho, jak se tenhle
večer začíná vyvíjet. „Musel jsem něco shánět, nedostal jsem se do potravin. Prolítal jsem asi tři krámy, než jsem
sehnal, co jsem hledal,“ odpověděl mi přítel, aniž by zvedl oči od televizní obrazovky. Strašně by mě zajímalo, co
tak strašně důležitého sháněl, že nemohl nakoupit něco k jídlu, ale neměla jsem sílu, začít se hádat.
Sebrala jsem ze země aktovku a odešla do pracovny. „Dojedu pro pizzy,“ zaslechla jsem z chodby a než jsem
stihla reagovat, zmizel za zabouchlými dveřmi. Ani on pondělky nemusí. S povzdechem jsem ze sebe stáhla rolák
a otevřela skříň, abych si vzala něco pohodlného. Přede mnou se objevila velká krabice. Zvědavost mi nedala.
Vytáhla jsem ji a nevěřila vlastním očím. Blue ray přehrávač ten se snad zbláznil. Musela jsem si sednout na židli.
Máme teprve rok staré DVD a on koupí blue ray přehrávač. To už ho od té televize nedostanu vůbec. Natáhla
jsem na sebe volné tríčo a přemýšlela, jak mám teď reagovat. Dělat, že o ničem nevím, nebo ho mám oslovit?
Slyšela jsem klíč v zámku a pizza provoněla celý byt. Měla jsem takový hlad, že mě přepadla vlna vděčnosti a pro
tu chvíli jsem na výčitky zapomněla. Po pár soustech, když se můj žaludek trochu uklidnil, jsem se neudržela a
zeptala se, co že to celé odpoledne tak sháněl, že neměl ani čas dojít na nákup. Přítel se jen usmál. „To se
neprozradím. To je překvapení.“ No, to teda je…, pomyslela jsem si v duchu. „Kupoval jsem ti dárek k Vánocům,
to budeš koukat,“ dolehla ke mně přítelova slova zrovna v okamžiku, kdy jsem se nadechla, že mu to pěkně
vytmavím. Nechápavě jsem otevřela pusu. To je dárek k Vánocům… Nejpozději od dneška vím, že můj přítel není
ledacos, ale rozhodně je vychytralý. Koupí mi k Vánocům blue ray přehrávač, o kterém už sám jakou dobu mluví
a mně tím vezme vítr z plachet. Ani pořádně vynadat mu teď nemůžu. No, ale ještě mám čas vymyslet nějaký
zajímavý dárek jemu…, tohle mu jen tak neprojde! :-D
Znáte to taky?
Autor: Klára R.
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K a m e ň á k y
Nová učitelka
Do školy přijde nová učitelka,
předstoupí před žáky a povídá:
"Jmenuji se Eva Dlouhá a chci, aby
jsme se k sobě chovali jako
kamarádi."
Jeden žák ji vezme za slovo a když
ji druhý den potká, tak na ni
zakřičí: "Nááázdar, Evo!"
Ta se naštve a povídá: "Napíšeš
50x učitelce se ve škole netyká."
A on další den přijde a přinese to
napsané 100x.
Učitelka se diví: "Jak to, říkala
jsem 50x, proč jsi to napsal 100x?"
A žák na to:
"Aby si měla radost, Evo."

Michal Kameník

Za totáče
Baví se Japonec, Němec a Čech.
Japonec: "Já jsem si koupil Mazdu a
stála mě měsíční plat."
Němec: "To já jsem si koupil Audi,
ale stála mě roční plat."
Čech: "Já jsem si pořídil před rokem
Škodu 120 a dal jsem za ni
celoživotní úspory mé rodiny a
tchyně."
Němec a Japonec se na sebe podívají
a pak se zeptají Čecha: "Proč sis
koupil tak strašně drahé auto?"
Realita dneška
Dnes ke mně vlezl zloděj.
Hledal peníze.
Vstal jsem a hledal s ním ...!!!!!
Hana Křivánková

Přidušená
K lékaři přijde paní s dcerou. "Pane doktore, dcera má
vykulené oči. Dá se s tím něco dělat?" "Povolit límeček!"
Tenkrát za mlada
Sedí vnučka s babičkou v kuchyni, když se najednou vnučka
zeptá:
„Babičko, kdo je to milenec?“
„Milenec, milenec!“, … „to bylo v pětapdesátém.... a
doprčic!“ vykřikne babička a žene se ke skříni ve sklepě,
ze které vypadne kostra.
Dilema
Skáčř blecha z jedné pulky prdele na druhou a říká si: "Tak,
a jestli nedoskočím, tak budu v prdeli."
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Pohledná slečna u doktora
Doktor jí položí stetoskop na srdce a říká:
"Tak slečno, schválně, jestli víte, co dělám?"
"Posloucháte mi srdíčko, pane doktore."
Doktor slečnu otočí, sundá jí tričko a dá jí
stetoskop
na záda a ptá se:
"A jestlipak víte, co dělám teď?"
"Posloucháte, jak dýchám, pane doktore."
Sundá jí kalhotky a začne s ní souložit a říká:
"A copak dělám teď?"
"Chybu, pane doktore, chybu, já jsem přišla s
kapavkou."

Recept na erotický dort
Suroviny: 2 rozesmáté oči, 2 dobře formované
nohy, 2 plné nádoby mléka, 1 pekáč, 2 vejce a 1
banán.
Postup:
Hluboko se zadíváme do rozesmátých očí.
Rozevřeme dobře formované nohy a lehce
masírujeme nádoby s mlékem, pokud se pekáč
dobře nepromastí. Občas zkoušíme prstem, jestli
je dobře vymaštěný. Potom stáhneme slupku z
banánu, pomalu ho vložíme do pekáče a
přikryjeme vejci. Dort je hotov, až banán změkne
a dobře pustí šťávu. Když je pekáč ještě mastný,
můžeme pečení opakovat, pokud však máme k
dispozici celý banán.

◊◊◊◊◊

Nepříjemné píchání
Manželé se pomilují a když skončí, povídá
manželka: S tebou je to jak s komárem, celý
život mi piješ krev a když pícháš, to by tě
člověk nejradši zabil.

Dobrou chuť !

◊◊◊◊◊

Jaky je rozdil mezi citronem a sekretářkou?
Citron nejdřív přeřízneš a pak lížeš a sektetářka nejdříve píše na stroji.
◊◊◊◊◊

Xue Lin Chen

Hotelová epizoda
Manželský pár přespí v hotelu. Když jdou ráno platit,
dostanou účet ve výšce 7000kč.
Muž si nechá zavolat manažera hotelu a ptá se ho:
"Proč mám platit 7000kč za jednu noc?!"
"Protože tu máme bazén a saunu v ceně," praví
manažer.
Manželé na to: "Ale my jsme to nevyužili."
Manažer pokračuje: "Ale bylo to tu! A mimo jiné,
včera tu byl hudební program v ceně..."
A manželé zase: "My jsme tam ale nebyli!"
Manažer: "Ale bylo to tu!"
Muž tedy vypíše šek na 2000kč a manažer se ho
nechápavě ptá, kde je těch zbylých 5000kč.
Manžel na to: "To za mě zaplatíte vy, protože jste
spal s mojí ženou!"
Manažer pohoršeně: "Ale já jsem s ní nespal!"
Manžel: "Ale byla tu...
◊◊◊◊◊

Dcera: -Baby, baby, baby ooh! Matka: -Posloucháš Justina
Biebera?!
Dcera: -Ne, mami. koukam na porno. Matka: -Ach, díky Bohu !
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Filozof a ženské tělo
Díváme-li se na ženu shora, vidíme půdorys.
Díváme-li se z boku, vidíme bokorys.
A pokud se díváme zespodu, tak vidíme klitoris.
◊◊◊◊◊

Jak šovinisté z Microsoftu rozdělují ženy?
TYP VIRUS - Ani si nevšimneš a nastěhuje se ti do
bytu a všechno si přivlastní.
TYP INTERNET - Musíš zaplatit za přístup.
TYP USB - Dobrá jen na zastrčení kabelu.
TYP BLUETOOTH - Chce udržovat přátelství bez
kontaktu.
TYP SERVER - Když ji potřebuješ, vždy je obsazená.
TYP WINDOWS - Má spoustu chyb, ale nedovedeš si
bez ní představit život.
TYP POWERPOINT - Je atraktivní, můžeš se s ní
pochlubit, ale sama o sobě nemá hodnotu.
TYP EXCEL - Říká se, že umí spoustu věcí, ale ty ji
používáš jen pro základní úkony.
TYP DOS - Kdysi ji měli všichni a dnes o ni nemá
zájem nikdo.
TYP SCANDISK - Je ti jasný, že je užitečná a chce ti
pomoct, ale nikdy nevíš, co vlastně dělá.
TYP SCREENSAVER - Nehodí se na nic, ale aspoň tě
zabaví.
◊◊◊◊◊

Marika Milovics

Předčasně a co s tím?
"Pane doktore, já mám problém. Já trpím předčasnou ejakulací.
Jak se ženy jenom dotknu, skoro okamžitě se udělám. Manželka z toho nic nemá,
jí se to nelíbí, furt mi to vyčítá a nechce se mnou spát. Co mám dělat?"
"Já vám poradím, pane. Vždycky, když se vám bude už už chtít,
tak se musíte leknout a ono to přejde. Zkuste to a pak mi přijdete říct."
Pán se objevil hned druhý den:
"Pane doktore, to byla katastrofa. Hned, když jsem šel od vás, koupil jsem si
v obchodě startovací pistoli. Přišel jsem domů, manželka byla svlečená v posteli,
tak jsem na ni hned hupsnul. Pistoli jsem si nenápadně schoval pod polštář.
Zkusili jsme pozici 69. Jak mi ho manželka chvilku cumlala, cítil jsem, že už
déle nevydržím, tak jsem vytáhl pistoli a vystřelil. No co vám mám povídat.
Manželka se tak lekla, že mi ho málem ukousla, posrala se mi na obličej a
ze skříně vylezl nahatý soused s rukama nad hlavou..."
◊◊◊◊◊

"Pane doktore, já mám problém. Já trpím předčasnou ejakulací. Jak se ženy jenom dotknu, skoro
okamžitě se udělám. Manželka z toho nic nemá, jí se to nelíbí, furt mi to vyčítá a nechce se mnou
spát. Co mám dělat?"
"Já vám poradím, pane. Vždycky, když se vám bude už už chtít, tak se musíte leknout a ono to
přejde. Zkuste to a pak mi přijdete říct."
Pán se objevil hned druhý den:
"Pane doktore, to byla katastrofa. Hned, když jsem šel od vás, koupil jsem si v obchodě startovací
pistoli. Přišel jsem domů, manželka byla svlečená v posteli, tak jsem na ni hned hupsnul. Pistoli
jsem si nenápadně schoval pod polštář. Zkusili jsme pozici 69. Jak mi ho manželka chvilku cumlala,
cítil jsem, že už déle nevydržím, tak jsem vytáhl pistoli a vystřelil. No co vám mám povídat.
Manželka se tak lekla, že mi ho málem ukousla, posrala se mi na obličej a ze skříně vylezl nahatý
soused s rukama nad hlavou..."
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ZPRAVODAJ 03/2015
VÝHERCI SOUTĚŽE ZA ÚNOR 2015

DALŠÍ AUTOŘI, HLAŠTE SE !!!

Tak konečně se nám to povedlo a máme prvního
vítěze za měsíc únor je jim:

Tuto výzvu avizujeme v každém čísle. Vidíte také,
že se snažíme podpořit zatím jen pomocí
symbolické, ale i přesto soutěže. V současné době
máme tyto autory v klubu, u nichž jsme vděční za
jejich sympatie k nám a máme radost z jejich
veselých nejen kreseb:

Hana Křivánková
Vítězce gratulujeme a posíláme slíbených 100,Kč. Pro další číslo můžete opět soutěžit stejně
jako předchozí měsíc. Čím více bude autorů se
soutěžním příspěvkem, tím více bude šance, že
vyhraje ten nejoblíbenější!

©
©
©
©
©
©
©
©

NEWSLETTER pro Z.F.I. Březen – 2015
Znovu jako i v předchozích měsících společně s
KAPKOU SMÍCHU vychází
newsletter našeho
klubu, ve kterém
najdete zajímavé tipy na
výdělky a postřehy od našich členů.
Pro
registraci
můžezete
zajít
zde:
http://www.marketwall.er.cz
tedy
klub:
Z-net FIMPRESS Iniciativa.

Martin Zařický
Kateřina Svobodová
Hana Křivánková
Michal Kameník
Anthony
Lucie Ševčíková
David Ivoš
ŠmíroDan

Chcete-li, napište nám: info@kapkasmichu.eu
pošlete nám nějaké ukázky Vaší práce (stačí i
jeden vtip kreslený (kresba), či komiks, nebo
originální psaný vtip, báseň, malbu, či jinou
kresbu. Rádi Vás mezi námi přivítáme a každý
měsíc opublikujeme alespoň 1-2 Vaše práce, ať už
KAPKA je otevřená UMĚNÍ
to bude báseň, kreslený vtip, obraz, povídka či
Do klubu se nám hlásí stále více umělců, básníků jiné žánry a dílka.
a zajímavých osobností. Kromě jedné stránky
Práce prozatím stále nehonorujeme, ale číslo od
věnované poezii už od příštího čísla najdete i
čísla nám přibývá počet nových čtenářů. Třeba
místo ještě na jinou uměleckou oblast. Moc se
mezi únorovým a březnovým číslem přibylo něco
jistě i s Vámi společně těšíme. :-)
přes 60 emailových adres + počet stažení našeho
magazínu, které ani nejde monitorovat. Tím
Můj svět 22. ročník
pádem se komunita našich čtenářů zvětšuje, a
Ve Frýdecko-Místecké knihovně se odbyl 22.
tak Vaše práce v našem e-plátku mohou být pro
ročník již dlouhou dobu celorepublikové literární
Vás dalším výkřikem na veřejnost:
soutěžě „Můj svět“. Byla řada oceněných mezi
„Ano já existuji, toto je mé dílo!“
nimiž obsadil 3. místo v kategorii poezie 18-30
let: Martin Zařický. Rádi bychom uvedli ještě jiné Při dlouhodobější spolupráci a navýšení rozpočtu
jména, ale letos tomu tak není. Pevně věříme, že plánujeme i drobné honorování kreseb ve smyslu
v dalších ročnících se mohou umístit i jiní autoři z 100,- Kč za dílo (2-3 kresby) v 1. fázi
našeho klubu přispěvatelů případně přátel Z.F.I.
honoračního kalendáře. Než zahájíme existenci
Vřele doporučujeme. Šanci má každý!
honorací, tak do té doby bude stále existovat
Nenechávejte své práce v šuplíku!
naše Soutěž o nejlepší vtip a budeme vyplácet
každý měsíc jednu stokorunu autorovi jehož vtip
bude mít nejvíce liků.
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Výroky na facebooku z poslední doby:
„Nikdy se nevrátí, co se utratí!“ (Martin
Hlaváček)
Nějaký ňouma z facebooku:
Ptá se holka kluka: "Miluješ mě?"
Odpovídá: Jasně, myslíš, že dělám kliky?
On: Hele, vole, Ty máš na tý fotce nějaký
vyvalený oči! Chlape, Tebe by neměl foťák
vidět, ani ve skříni!
Ona: Zajdi si k očaři, kreténe! Když ani
nepoznáš, že jsem baba! :-D
(to je bohužel že života :-D)
O facebooku
Facebook je jako velká lednička. Chodíš tam
každých deset minut, i když víš, že tam nic není.
Kdyby byl Facebook škola, dostali bychom
certifikát za výbornou docházku.
,,Je to modré, a požírá to čas. Co je to?"
Facebook!!

Facebook demence

Za 5 minut jsem z5...
A jestli ne, tak si to přečti znovu.
„Tati slišel jsem, že Facebook kazí lidí.“
„Wtf omg lol jdi spat.“
Chcete vydělávat díky Facebooku? Jděte do
Účet -> Nastavení účtu -> Deaktivace účtu. A
začněte, doprdele, konečně pracovat! :-D
… … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … …
f: Neváhejte a likujte naši facebook stránku. Díky
Vašim likům můž každý měsíc vyhrát jeden z našich
autorů. :-)

Dobrý den, dámy. Podívejte se na klávesnici,
ted na tento status, znovu na klávesnici a nyní
zase na tento status. Ano, váš status není muj
status. Když se budete snažit, muže váš status
vypadat jako muj. Podívejte se dolu, nahoru,
kde jste? Pred pocítacem. Se statusem, který
vypadá, jak by mohl vypadat i ten váš. Co
vidíte? Muj status. Podívejte se znovu. Ten
status dostal like a pribylo nekolik úžasných
komentu. I váš status muže mít like, když
bude vypadat jako muj. Jsem na Facebooku.
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DONÁTOŘI * MECENÁŠI * SPONZOŘI * DONÁTOŘI * MECENÁŠI * SPONZOŘI *
V tomto měsíci nás drobnými částkami zasponzorovali:
* Martin Zařický
* Michal Švihel

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: 164,- kč.
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Sociální síť a výdělek v jednom?
V předchozích číslech jsme vám představovali weby našich členů, nebo weby našeho společenství. Dnes vám
ukážeme tip na zajímavý projekt, který může pomáhat nebo přímo vydělat. Jedná se o stránku slovenských
tvůrců a nadšenců firmy ROFIN s.r.o., která 3 roky připravovala a vyvíjela sociální síť, která funguje na jiných
proncipech než třeba facebook, twitter či podobné socky. :-)
SPACESPY je sociální síť, kde namísto klasických statusů (takových těch, „co se vám honí hlavou“ apod.)
naopak píšete svou profilaci. Tedy Vaše zájmy, koníčky, dovednosti, prostě vaše devizy. Něco jakobyste psali
životopis. A podle Vašich zálib a zájmů vyhledávač hledá podobné lidi ve Vašem okolí a díky tomu zdarma
nacházíte třeba Vaše potenciální kolegy, případně obchodní partnery, nebo prostě zajímavé lidi.
Projekt využívá Google locator ve spojení s datovými profily v systému takže tímto propojením neustále hledá
podobnosti. Je to jiný způsob vyhledávání lidí než jen podle názvů a míst. Zde hledáte lidi podle jejich života,
jejich zájmů a práce a ne podle toho, jakou si dali přezdívku. Tento projekt plně podporuje už jen proto, že je
to skvělý nástroj, který usnadňuje práci. Kdo se do projektu zapojí je mu odměnou drobný výdělek, který
spočívá na dvou typech členství:
FREE – pokud jste bezplatný člen sítě, logicky nic vás to nestojí, ale chodí vám reklamní emaily přímo na profil
a pokud si je přečtete (stačí projet okem a potvrdit), pak dostanete připsáno 0.05 kreditu. Ale nemůžete plně
vyhledávat profily.
PREMIUM – pokud se stanete VIP členem, pak platíte pouze jednou za život 12.09€ (včetně DPH) což je asi
330-350,- Kč, Vaše jediná investice, a díky tomuto poplatku se Vám otevírá možnost registrovat další lidi a tím
získávat body a kredity. Jako premium člen dostáváte z jednoho reklamního sdělení 0.1 kreditu. Takže o 100%
rychleji sbíráte kredity.
Ať už jste FREE člen nebo PREMIUM vždy když nasbíráte 1 kredit získáváte tak 1 EURO. Přibližná částka okolo
10 kreditu (10 eur) je Vám pak proplacena na peněženku PayPal, ze které si výdělek
můžete poslat přímo na účet.
Já osobně jsem našel na této síti už hodně zajímavých lidí. A je jedno jestli hledáte umělecke, astrofyziky,
lékaře, nebo herce. Síť prostě srdužuje lidi stejných zájmů a je to skvělé, jak pro reklamu, tak pro spolupráci, či
inspiraci. A získal jsem díky této síti, jak hodnotné zkušenosti a zajímavé kontakty tak výdělek. Pokud se
budete chtít zaregistrovat stačí kliknout na obrázek pod tímto textem. … Přejeme hodně úspěchu!
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Vtip měsíce:
Žena vítá muže doma: „Pepo, pojedeme do restaurace, dneska je desáté výročí naší svatby.“
„Ale nemám oblek.“
„Půjčila jsem od souseda.“
„Nemáme peníze.“
„Naspořila jsem peníze“
„No dobrá, pojedeme.“
Přišli do restaurace. Vrchní na Pepu hned: „Nazdar Pepo!“
„Ticho, já jsem s manželkou.“
„Pepo, tequilu jako vždycky?“
„Ticho, já jsem s manželkou.“
Na scéně striptýz, striptérka sundala všechno a povídá:
„No pánové, kdopak je tady ten fajnovej chlapec?“
Všichni v restauraci se ozvou: „Pepa!“
Manželka vstává a jde naštvaně pryč z restaurace, chytí taxík, manžel vskočí do taxíku za ní a
ona začíná nadávat:
„Já myslela, že jsi normální chlap a ty jsi takové hovado!“
Taxikář se ozve: „Teda, Pepo, ty sis dneska našel pěkně protivnou kurvu!“

