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ÚVODEM 

KAPKA 
SMÍCHU v 

novém 

Drazí milovníci 
humoru,

náš časopis změnil kabát, jak 
graficky tak koncepcně. Od 
dnešního čísla budete v našem 
amatérském magazínku 
nacházet značnou dávku 
literatury nejen, co se týče 
humoru, ale i obecně literatury s 
různých žánrů a koutů tvůrčí 
oblasti. Přibyli nám i další autoři 
a nové rubriky. 
Máme radost z toho, že ještě 
než začnou školákům prázdniny 
dosahujeme téměř sedmi stovek 
evidovaných emailů a tím snad i 
čtenářů a náš e-časopis, který je 
volně dostupný všem začíná 
nabírat svou popularitu mezi 
více generacemi současně. 
Původně jsme chtěli být 
monotematické periodikum, ale 
nechceme kopírovat klasické 
humoristické časopisy. Těch je 
na trhu dostatek. 

Hodláme být zábavní 
odpočinkový časopis, žádný 
bulvár, nebo laciný plátek, které 
žije z drbů a křížovek, ale 
naopak vtipný humoristický 
magazín, který bude prokládaný 
povídkami, poezií a dalšími 
zajímavými rubrikami a bude 
Vám zaručovat kontakt s 
pohodou. :-) Možná si všímáte 
mírně pozměněné grafiky.  
Změnšili jsme písmo a budeme 
se snažit spíše více tvořit než 
psát. Časem zapojíme komiksy, 
hádanky a další eventuality, 
stejně jako soutěže a jiné.

Stále jsme otevřeni novým 
autorům a nápadům a jak jsme 
kolikrát avizovali každý, kdo nám 
pošle zajímavý text, nápad, 
podnět, komiks, kresbu, cokoli, 
co by chtělu nás publikovat, pak 
u nás má nožnost ukázat své 
kvality, nebo prostě zkusit 
ukázat většímu počtu čtenářu 
svou tvorbu a neskrývat 
zajímavé práce v šuplíku.
Dáváme si za cíl ještě letos 
překročit tisícovku 
internetových čtenářů a pak 
bude mít skutečně význam pro 
začínající autory opublikovat 
zde, svou kresbu, či jiný text, 
protože tím pádem si budeme 
tvořit tento časopis my všichni 
sami sobě pro ty, kteří 
podobnou zábavu vyhledávají. 

Chceme vybudovat tradici ke 
které se budou lidé vracet. 
Nestají za námi žádná nadace, 
nějaký autorský klub, nebo jiná 
instituce jsme prostě 
pokračováním studentské 
iniciativy, která se i po řadě let 
rozhodla prodloužit svou 
existenci i v čase, kdy její 
členové jsou už v různých 
profesích a životních stádiích. 
Spojuje nás tvůrčí činnost a 
vášeň tvořit. Někteří píšeme 
básně, jiné kreslíme, ale všichni 
to máme jako koníček, mnozí i 
jako živobytí, ikdyž v dnešní 
době je to vysoce náročné, bez 
širšího prosazení takřka 
nemožné. 

Proto Vám přejeme hezké chvíle 
s našim magazínem, ať už v 
tabletu, počítači, nebo papírové 
podobě.

- jz -
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Ševčíková a  kolektiv  přispěvatelů 
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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. 

e-mail: info@kapkasmichu.eu, 
tel.: +420  721074181 (pouze  pro 
SMS),web: www.kapkasmichu.eu, 

Řada textů a vtipů jsou staženy s 
veřejných serverů s databázemi 
vtipů. Časopis je občasník, ale i 
přesto vychází vždy přibližně k 

poslednímu dni v měsíci.  
(změna vyhrazena).  
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Daniel Š.   

Co, by dělal paní Vocásková. Točí prachy, 
když se to nedaří Řecku, tak aspoň ten našinec 

musí jednou vyhrát.

Johny H.

Hana Křivánková  

Martin Zařický   

Desetiletý syn se ptá matky: „Proč jsem černý, 
když ty i táta jste bílí?“ Matka: „Byli jsme na 
svatební cestě u moře a na plaži se strhla 
taková silná bouře ..., a vůbec buď rád, že nejsi 
tuleň!“

Stará drbna Kudláčková vypraví v práci při kafi svým dvěma kolegyním: “Teda holky, co vám mám 
povídat. Já jsem včera v posteli sáhla svýmu Frantovi mezi nohy a von ho má úplně studenýho!“ 
Kolegyně se velmi diví a jedna z nich se rozhodne svého muže také otestovat. 
Druhý den vypraví s vykulenýma očima: “Kudláčková, měla jsi pravdu. Ten můj to tam má taky studený!“ 
Třetí kolegyně si to chce také vyzkoušet. Další den však přijde do práce cela zafačovaná, všude po 
obličeji samé modřiny a samá náplast. 
Kolegyně vyzvídají: „To jsi měla nějakou nehodu?“ 
„Kdepak nehodu! Já jsem tomu svýmu včera v noci taky sáhla mezi nohy a když se mě zeptal: „Co blbneš 
Ančo?“, tak jsem mu řekla: „Ale nic, jenom chci vyzkoušet, jestli máš taky studený koule jako Franta 
Kudláček.“ 

  3
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aneb co se často 
najde v sociálních 

sít ích

Martin Zařický

Netradiční status: Nepište mi teď 
prosím. Buším hlavou do zdi, aby ze 
mě měli sousedi vůbec respekt. 

Chcete vydělávat díky Facebooku? 
Jděte do Účet -> Nastavení účtu -> 
Deaktivace účtu. A začněte, 
doprdele, konečně pracovat! 

Vzkaz na zeď bývalému příteli: 
Kdyby Tvůj mozek byl z čokolády, 
zaplnil by sotva jednu lentilku! 

Žena bývá jako nová hra na 
facebooku: 
Buď má omezenou dobu užívání, 
nebo má nejlepší funkce zatím 
zakázané a nebo stále ukecává, 
aby jsi si ji zaregistroval. 

Přijde věřící do zpovědnice v kostele a položí faráři otázku: 
Otče, měl bych takovou otázku, co si myslíte je facebook škodlivý? Mám 
díky němu hřích. Kněz odpoví: Neruš prosím synu, dopíšu status na svém 
tabletu, už to bude!
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SkoropříběhySkoropříběhy

    Za zdravím do lesa

Běhá si takhle zajíc po lese, běhá, běhý, když najednou vidí jezevce, jak hulí marihuanu. 
Zajíc povídá: "Jezevče, jezevče, co to děláš, takový krásný den a ty si takhle ničís zdraví! 
Pojď si raději se mnou zaběhat!" Jezevec uzná, že má zajíc pravdu, a tak si s ním jde zaběhat. 
Běhají, běhají, když najednou potkají vlka, úplně opilého, ale chlastá dál. 
Zajíc povídá: "Vlku, vlku, co to děláš, takový krásný den a ty si takhle ničíš zdraví! 
Pojď si raději se mnou zaběhat!" Vlk uzná, že má zajíc pravdu, a tak si s nimi jde zaběhat. 
Běhají, běhají, když najednou potkají lišku, jak šňupe kokain. 
Zajíc povídá: "Liško, liško, co to děláš, takový krásný den a ty si takhle ničíš zdraví! 
Pojď si raději se mnou zaběhat!" Liška uzná, že má zajíc pravdu, a tak si s nimi jde zaběhat. 
Běhají, běhají, když potkají medvěda, jak čichá toluen. A všichni povídají: "Medvěde, medvěde, co to 
děláš, takový krásný den a ty si takhle ničíš zdraví! Pojď si raději s námi zaběhat!" 
Medvěd otevře jedno oko a povídá: "Nikam nejdu, seru na vás! Pokaždý, když si dá zajíc extázi, tak 
všichni běháme po lese jako kokoti!!" 

     Znáte ho? 

V jednom malém městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Po poučení se jí ptá: 
"Paní Čermáková, znáte mne?" "Ale ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste 
pro mne velikým zklamáním. Lžete, zahýbáte své ženě, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, 
že jste velké zvíře, a přitom jste tak pitomý, že vám nedojde, že z vás nikdy nebude nic než mizerný 
maloměstský právník." Právník vytřeštil oči. Když se vzpamatoval z prvního šoku, rychle se ptá: "Paní 
Čermáková, znáte právníka žalovaného?" "Ano, znám pana Vorlíčka ještě z doby, kdy neuměl chodit. 
Občas jsem ho jeho rodičům hlídala. A i v něm jsem se zklamala. Je to lenoch, udavač a piják. 
Nedokáže s nikým slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou tak mizerné, že bez uplácení ještě 
nikdy nic nedokázal." V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyžádal si ticho v soudní síni. Zavolal si 
oba právníky k sobě a povídá jim tiše: "Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli zná mě, dám 
vás okamžitě zavřít pro pohrdání soudem!" 
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Martin Zařický

Johny H.  Hana Křivánková
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Literární zastaveníLiterární zastavení 
Autory dnešního literárního zastavení jsou:   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Martin Zařický xxxxxx Kateřina Svobodová xxxxxx Magdaléna Šircová xxxxxx 
xxxxxxxxxx ŠmíroDan xxxxxx Jan Zartia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poezie xx
Irské tajemství
V nahé posteli
s lehkým úsměvem
sníš o pocitech -
pronásledována zuřícími psy
nedopřáváš sluchu
prosbám své touhy...
Pod tlakem ohlušena
přesto se neztrácíš
a nemáš chuť opouštět
nahmatané vztahy
pro pár zlatých mušek
na okýnku letadla...
Ztělesněné teď
žhne v tvé hlavě
- i kousek níž -
když zamlčuješ
své irské tajemství
jako by ticho mohlo přehlušit
vášnivý řev minulosti...

Kateřina Svobodová

Bez konce
Delikatesu usinání
dopřávám si
když degustuji ticho
papírovou vstupenkou
s králem na obrázku
zaplatil jsem si 
další den života
a mohu klidně 
odpočívat
Oknem vždy sleduji
okolo páté
když nebe se 
svléká z mraků
později chodím 
každému snu naproti
a přece musím 
předtím vyslechnout
každodenní rituál 
nenávisti 
za vedlejšími 
dveřmi
Další ráno si pak řeknu
přece je každý nový den
malý zázrak
protože výhra
nad vlastní úzkostí
je známkou
života

Jan Zartia
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Bolest kurtizán
V krátkou sukni oblečená byla,
v mínus pěti, v blátě, dešti,
dlouhý kabát kdes pozbyla 
i korálky co nosí štěstí.

Ty černou kůží kolem krku 
nahradila..
Vysoké kozačky a drahé blůzy,
šminkami obličej přikrášlila 
a vyšla k cestě, kde čekali druzi.

Po nocích hřešila v mužském objetí,
potom však přišel zvrat.
Z očí jí stekly slzy dojetí,
našel se někdo, kdo ji měl rád.

Magdaléna Šircová

Blázen 
Blázen na útěku
svým rytmem duše
pobláznil mnoho dalších
      „lidí“
a ti se nechali 
pobláznit zcela dobrovolně,
neb hodný blázen mezi 
nimi
je vlatně 
jediný 
normální.

Jan Zartia

Zmatený
Přišel na mne
závan vděku
až jsem zůstal
v vytržení
štve mě to
veršem neuteču
ty mne odháníš
nevíš proč
jakobychom hovořili
v cizích jazycích
medově
a ledově
a vůbec chce
se mi spát
včelím spánkem
usínám
tak mě pak vzbuď
stačí jedno políbení
ikdyby to jaro
bylo pak poslední
a zavaneš někam
do jiných končin
neodlétej

Martin Zařický

Za zavřenými dveřmi
Znavena věčným brouzdáním
v pletené virtualitě
za zavřenými dveřmi
pootvíráš okna vztahů.
Prsty hrají nekonečnou píseň,
ztrácíš se v zápisech
a pak zavoní léto
čerstvým makovým polem.
S hříběcí bázní
stoupáš až k oblakům:
bez křídel - zmatená
a nebojíš se pádu.
Proklikáš se na dno
abys umlčela ozvěnu ržání
v hloupě nedospělé
něžné sebevraždě.
Takhle jsi to chtěla?

Kateřina Svobodová
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Hodina zoologie

Johny H.
Do krokodýlova jezírka chodí žába na ryby. 

Krokodýl se kvůli tomu hněvá a v duchu si povídá: 
”Zeptám se žáby, jestli mi chodí na ryby. Když 

odpoví, že ano, sežeru ji, protože je drzá, a když 
odpoví ne, sežeru ji taky, protože lže.” … Na druhý 
den si hlídá krokodýl svoje jezírko, a když prijde 

žába, ptá se jí: ”Žábo, chodíš mi na ryby?”
Žába se na nej podívá a povidá: ”Víš co krokodýle, 

bež do prdele!“ 
Hana Křivánková

Přijde zajíc do baru, vykasá si rukávy a zařve: 
"Kdo mi zmlátil bráchu?!" "Já!" zvedne se medvěd. 
"A co má být?" "Ále...nic...dobřes udělal." 

Baví se dva bezdomovci, když vzpomínají na staré 
dobré časy: 
”U nás ti byla na Štědrý večer vždy psina.“
”Fakt? My měli jako vždycky kapra.“ 

Michal Kameník
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 FotoštěkyFotoštěky
Drazí  přátelé  otevíráme  jedno  až  dvoustránkovou  rubriku,  kde  budeme  čerpat  z  již  publikovaných 
fotografií.  Čerpáme povětšinou z  blogů a  to z  těch cizojazyčných.  Máme v zásobě i  screeny z  volně 
šířitelných videí, ale taktéž i z vlastních zásob. A budeme se těšit, pokud nám zašlete nějakou vlastní  
fotografii. Takový snímek, který by nikoho neurážel, nenarušoval ničí pověst, ale zároveň byl vtipný či 
jinak zajímavý. 

Tady naopak snímek ze studené Kanady dokazuje to, že 
se nevyplácí chodit na ostro a zvláště pokud se chystáte 
krást na něčí (zde asi sousedově) zahradě. 
NEDOPORUČUJEME! Sama pachatelka této drobné 
kriminální činnosti byla překvapena jakým způsobem ji 
místní chytili a přivedli k odpovědnosti :-D νν

<< Předpokládáme, že tato fotografie v momeňte, kdy se 
slečna podívala do objektivu, nesloužila jako důkaz k 
soudnímu předvolání fotografa. Každopádně fotka je 
důkazem, že veřejné WC by mohly povídat nejeden 
příběh a že v jedné kabince se dá dělat několik činností 
najednou. ;-) 

ΛΛ Dámy a pánové, nepodceňujte privátní parapetové 
mejdany. Na tyto akce se chodí ve dví, pokud 
nedokážete improvizovat můžete dopadnout jako mladík 
z této Moskevské fotografie.

Zasílejte nám paradoxní, zábavné, mohou být 
až bizardní fotografie zachycující nejrůznější 

situace a momenty. Nemusí to být fotografie s 
náznakem lechtivé tematiky, jak vidíte nahoře, 

nebo snímků, které by uráželi něčí dobré 
jméno apod. Pokud je ovšem fotografie přímo 

Vaše a vystihuje netradiční událost, nad 
kterou by se nejedem člověk pozastavil, nebo 

dokáže vyloudit smích, pak bereme! Autor 
opublikované fotografie od nás dostane 100,- 
Kč. >> Takže neváhejte nám posílat fotky ze 
života, z oslav, Vašich nejrůznějších party. 

Nejlépe takovou, která na internetu ještě není, 
nebo nebyla ještě moc publikována. E-mail 

znáte: info@kapkasmichu.eu 
-dš-
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Sponzoři a mecenáši elektronické kultury

Proč je reklama tady ? Protože máme směšné ceny !
Kvalitní tuzemské zboží bez zbytečného navýšení ceny za dopravu ze zahraničí - to je důvod.

Stačí kliknout bez obav na obrázek a jste přímo v e-shopu

Zasponzoruj  nás  libovolnou  částkou  a  získej  jednorázovou  reklamu  v  tomto  magazínu. 
Nebo nám zasílej 100,- Kč měsíčně a měj u nás pravidelnou reklamu. K tomu podstránku na 
našem webu a taktéž trvalý banner na čtyřech webech našich partnerů. Každým měsícem 
stoupá počet našich čtenářů jelikož naše medium je virtuální a mohou tak Tvou reklamu 
vidět stovky později i tisíce našich čtenářů. Co myslíš? Stojí za to podporovu kulturu, kreslíře 
a literáty na internetu? :-) -dš-

Kontakt a informace: http://www.kapkasmichu.eu/sponzor.htm 
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Martin Zařický

Jak to chodí u lékaře
Přijde pacient na oční. "Pane doktore, nevidím do dálky." 
Lékař vezme pacienta za ruku, přivede ho k oknu, ukáže 
na oblohu a ptá se: "Co vidíte?" Slunce." Výborně. A teď 
mi laskavě povězte, kam dál byste ještě chtěl vidět?" 

Ach ty dnešní nevěry
Pepa přistihne svou ženu při  nevěře: "Tohle já  mám za 
všechnu dobrotu? Starám se  o tebe,  u moře jsme byli, 
kožich jsem ti  koupil, máme nový auto, barák a ty tady 
zatím  za  mými  zády...  Tak  hergot,  přestanete  vy  dva 
souložit, když s vámi mluvím?" 

Hana Křivánková

Johny H.
Martin Zařický

Manželka takhle jednou přijede z práce domu a povídá manželovi:
"Drahý, v karburátoru je voda."
"Voda v karburátoru? To je divný."
"Opravdu, v karburátoru je voda."
"Prosím tě, vždyť ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor."
"Kdes nechala auto?"
"V bazénu."
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Zpravodaj 06/2015
Transformace dokončena Budujeme magazín oficiální cestou

Nevíme do jaké míry se to povedlo, to už posoudíte sami, 
ale konečně se nám zadařilo zavést proměnu našeho 
magazínu. Historicky teprvé sedmé číslo našeho časopisu 
dává nový rozměr tomuto plátku. 
Jak jste si možná všimli zavedli jsme pár nových rubrik. 
Mírně se upravila grafika tohoto media a zároveň jsme 
aktivně zavedli sponzorské reklamy a reklamu obecně. 
Snažíme se zavést více literatury a foto.  Budeme se těšit 
pokud se i k našemu magazínu i přes tuto drobnou změnu 
budete vracet. 

Rozhodli jsme se podat žádost na České národní středisko 
ISSN, abychom mohli tento webový plátek zařadit mezi 
oficiální periodika, které si mohou i lidé vyhledat případně 
stáhnout v budoucnu možná i knihovnách. 
Počet čtenářů přibývá a ačkoliv je toto medium 
volnočasové a odpočinkové, neřešíme zde žádné zprávy ze 
světa nebo jiné tzv. Vážné zpravodajství, i tak chceme aby 
obsah plátku postupně docházel určité kvality i s jiným jeho 
zráním. 

Financování časopisu

Abychom  mohli  financovat  lépe  časopis  a  zavést  už 
honorační  období,  které vzevrubně plánujeme na období 
od října,  případně listopadu 2015, tak sháníme sponzory, 
ale  to  není  vše.  Na  naše  stránky  jsme  aplikovali  různé 
reklamy od reklamních agentur a partnerských programů. Z 
této  drobné  reklamy  získáme  jednou  za  několik  měsíců 
zhruba 1000,- Kč podle návštěvnosti a počtu prokliků. 

Stejně tak časem zavedeme buďto vlastní eshop, nebo 
eshop existujícího podnikatele, kterému budeme 
pronajímat prostor a reklamu na našem webu a časopise. Z 
těchto všech mikropříjmů vytvoříme určitý malý rozpočet, 
kde 50%-70% zisku bude přerozdělováno mezi naše autory 
a přispěvatele, kterým budeme vyplácet honoráře ve 
smyslu 100,- Kč za dílo. Dílo je myšleno 2-3 kresby (míněno 
kreslený humor). 

Hledáme autory

Opět hledáme autory. Máme zájem především o tvůrce 
amatéry, čili kreslíře a literáty, kteří zatím nepronikly do 
svéry etablovaných zavedených autorů, tedy mezi 
profesionály. Tento magazín si klade za cíl sdružovat 
amatérské autory, ale přijít mezi nás mohou i autoři 
profesionálové viz třeba slečny Hana Křivánková a Kateřina 
Svobodové, které patří mezi oficiální malířky a ilustrátorky. 
Ovšem srdce naší redakce vždy zaplesá když se nám povede 
objevit nový autor, který touží publikovat své práce i v 
dalším místech. :-) 

Seznam autorů

Opět uvádíme oficiální seznam autorů a přispěvatelů:

 @ Martin Zařický (Jan Zartia) – šéfredaktor
 @ Hana Křivánková
 @ Kateřina Svobodová
 @ Michal Kameník 
 @ ANTHONY (ŠmíroDan)
 @ Johny Hawkins (pouze propůjčeno do 03/2016)
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UFOLOGIE
Přijdou mimozemšťané do hospody, každý si dá u výčepu 
limonádu, preclíky, zaplatí a jdou. Hosté zírají: „To vám 
pane hostinský, na tomhle není nic divného?“ „Ale je, voni 
si jindy dávají pivo a preclíky, ale dnes asi říděj vzdušnou 
loď.“ 

U  břehu  velkého  rybníku  přistál  létající  talíř. 
Vystoupili z něj dva ufouni a kráčeli po břehu. Náhle 
před sebou uviděli ležet nahou dívku, která se zde 
opalovala.  Jeden  z  ufounů vytáhl  malý  obrázkový 
katalog a začal v něm listovat, přitom se chvílemi 
díval na pěkně vyvinutá Ňadra opalující se krásky. 
Konečně nalezl správný obrázek v katalogu. Druhý 
ufoun povídá: „Podle toho pozemskýho katalogu by 
to měl být velbloud dvouhrbý.“ 

Dva se miliskujou v parku na lavičce. V tom přiletí ufoun, 
takový  malý,  zelený,  s  anténkama  a  zelenýma 
paprčkama, sedne se vedle té slečny a začne jí pařátkem 
brnkat po rameni BENG, BENG, BENG. Když už to chvilku 
trvá, dožere se ten milenec, že je skrček vyrušuje a říká 
mu: „Nech toho, nebo ti nakopu do zadní části těla!“ „My 
nemáme zadní část!“ říká ufoun. „Tak ti nakopu do přední 
části!“  „My  nemáme přední  část!“  Tu  se  mladík  zarazí, 
vyvalí  očiska  a  udiveně  se  ptá:  A  čím  se  teda 
rozmnožujete?“ A tu ufoun zase hup kté slečně a začne 
znova brnkat BENG, BENG, BENG… 

„Podívej se, támhle na střeše jsou mimozemšťané.“ 
„Neblázni  to  jsou  pokrývači!“  „Vážně?  Tak 
mimozemšťané mají už i pokrývače?“

Vypráví  U  dvou  soudků pan  Pípa:  „Tak  jsem si  vyjel  s 
Čedokem na Měsíc, ale je to pro našince příšerná cesta!“ 
„A co  tě  tak otrávilo?“  „No ty  zastávky:  Mléčná dráha, 
Polárka, Vodnář…!“ 

Bordelmamá dává školení svým zaměstnankyním: 
„Holčičky moje, nikdy se nelíbejte s těma ufounama. 

Ti mají tolik páry, že by z vás mohli vycucnout i večeři.

Létající talíř přistál u jezera. Dva mimozemšťané 
vystoupili a jdou k jezeru, kde se koupou dvě nahé dívky. 

Když je spatřili, jeden zvolal: „Podívej se, jaké mají sympatické skafandry!“

Předseda JZD pod hradem Hukvaldy při pravidelném ranním raportu na závěr traktoristům zdůrazňuje: 
„Soudruzi, mám ještě jednu důležitou věc. Volal mi náčelník SNB, že v našem katastru v časných ranních 
hodinách přistálo na neznámém místě UFO s mimozemšťany. Každý poznatek, i když nebude stát za nic, 
bude prémiován.“ Franta traktorista klade předsedovi otázku: „A jak vůbec vypadají?“ Odpověď předsedy 
všechny uspokojí. „Jsou malí, zelení a ruce mají dlouhé až po zem.“ Traktorista Franta jede se svým 
traktorem k blízkému lesu orat. Lán pole objede a neděje se nic mimořádného. Jede po druhé a najednou 
zpozoruje malého zeleného a ruce má až na zem. Zastaví traktor, seskočí a blíží se k neznámému cizinci s 
nataženou rukou, aby se představil. „Já jsem traktorista Franta z místního JZD.“ Cizinec nereaguje, oči 
vyvalené a jenom vydává nesrozumitelné nářky. Franta opakuje znovu. „Já jsem traktorista Franta z 
místního JZD.“ Neznámý se poohlédne, natáhne pravici směrem k Frantovi se slovním doprovodem: „Já 
jsem nový hajný tady z polesí Čs. státních lesů a tady seru!“ 
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Pozvanka na internetPozvanka na internet
Eko eshop Filipa Zatloukala

V  dnešním  čísle  Vám  přinášíme  eshop 
zajímavého  grafika,  ekologa  a  komiskového 
kreslíře,  který  používá  umělecký  pseodonym 
Fylyppos. Autor ctí, jak ekologické zásady, což 
se  třeba  projevuje  i  v  barevném  zpracování 
jeho kancelářškých potřeb. Můžete zde nalézt 
ručně vázané kroužkové sešity a řadu dalších 
papírenských  elementů,  jak  do školy,  tak  do 
Vaší kanceláře. 

Produkty  jsou  všechny  ručně  zpracovávané  v  soukromé  dílně  autora  a  pocházejí  z 
recyklovatelných materiálů. Podobných projektů není mnoho. Samotná snaha o obchod, který 
následuje  zásady  ekobusinessu  nás  zaujal  a  doporučujeme  tento  e-shop  k  nahlédnutí  nejen 
školákům a studentům, ale klidně i managerům a kancelářím, které ctí myšlenku obnovitelných 
zdrojů a recyklovatelných materiálů. Autor je taktéž grafik a komiksový tvůrce, tak se postupně 
můžete  seznámit  s  jeho  tvorbou  nebo  podpořit  vznik  nové  knihy,  kterou  v  současné  době 
zpracovává. Vše naleznete na odkazech směřující na jeho osobní stránky, které vedou z tohoto 
eshopu. Vřele doporučujeme a pozýváme na jeho web zde:

http://www.shop.fylyppos.cz 

Najdete nás na facebooku:   KAPKA SMÍCHU FANPAGE                       
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DONÁTOŘI * MECENÁŠI * SPONZOŘI * DONÁTOŘI * MECENÁŠI * SPONZOŘI 

V rámci tohoto čísla (06/2015 … 007) nás zasponzorovali:

* Martin Jan Zartia Zařický
* Filip Zatloukal 
* Zdeňka Řezaninová
* Jiří Gumulák

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

Bankovní účet: 

670100-2207213643/6210
Oficiální sponzorský odkaz:

http://www.kapkasmichu.eu/sponzor.htm 

Aktuální suma posbíraná ze sponzorských darů (červen): 206,- kč. 

Předběžně plánované honorační období, kdy začneme vyplácet autorům honoráře:

* říjen, listopad 2015 (změna vyhrazena … může být dříve i později)

Všem sponzorům děkujeme, že zvyšují náš rozpočet a umožňují nejen 
amatérským autorům v dalších číslech pobírat drobné honoráře jako 

alespoň symbolickou kompenzaci jejich práce. 
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Doporuč náš magazín a pomoz malé obci autorů rozvíjet svou 
činnost. Pozvi své známé na naše stránky, kde si mohou 
zaregistrovat svůj e-mail a odebírat tak náš časopis +- každý měsíc. 
Jsme rádi, že minulé číslo překonalo 660 e-mailů a tím snad i 
čtenářů. Těšíme se na další a další čísla, které nám přinášejí 
originální humor našich kreslířů a zajímavé weby a postřehy přátel 
našeho neoficiálního klubu amatérského humoru. Přejeme Vám 
krásný pohodový čas. 

Vaše redakce


