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        Novému vstříc :-D       

Drazí čtenáři, labužníci 
internetové zábavy

vesele se vrháme do divokého, 
chaotického a přitom krásného 
roku. Uprchlické vlny tak jakoby 
se trochu zastavily, ale je to 
přitom pravda, jako vyvětralé 
šampaňské loňského silvestra. 
Muži začínají mít svou správnou 
letní říji, protože na podzim je 
nával testosteronu a po novém 
roce to leze do hlavy. Logicky pak 
se objevuje hodně „jarňátek“ čili 
dětiček, které zahájili svou cestu 
stvoření někdy na podzim. A pak 
přicházejí na svět na přelomu 
jaro/léto. Proč to tady píšu? Asi si 
říkáte tomu Honzovi Martinovi 
trošku hráblo? Nikoliv. Narážím 
na to na facebooku dnes a 
denně. Na jedné straně se na mě 
valí sdílené články, které varují 
před nástrahami dneška a tak 
doopravdy v nás budují strach. 
Kouká kdejaké jablko, které má v 
sobě zvýšený pektin a jindy zase 
na mě mrká pasta, která má v 
sobě nějaký tricloxin a jiné jedy a 
tak se vzájemně všichni strašíme 
řadou článku rádoby pravd, 
někdy teorií, které se opírají o 
skutečnost a jindy dobře 
míněných rad. 

Ale čeho si všímám v poslední 
době je to, že internet na nás má 
obrovský vliv. Lidé se zmítají ve 
dvou velkých fenoménech. Na 
jedné straně doslova hltáme věci 
vážné a různá zpravodajství 
(války, články o zdraví, dobře 
míněné rady různých serverů) a 
na druhé straně se utíkáme k 
různým alternativním tématům 
okolo sexu.  

Dokonce i v naší skromné anketě 
na webu časopisu (ačkoliv je tam 
pouze pár desítek hlasů) nám 
říkáte, že vás nebaví humor 
černý, inteligenční, politický, 
nebo konkrétní tématické 
okruhy, ale naopak humor 
erotický. 
Jedním slovem různé palčivé 
senzace, nebo sex. Takové dvě 
megaoblasti v různých 
obměnách, které nás válcují na 
internetu. Polsko to má dobře 
zařízené, že má na konkrétní 
témata různé časopisy a člověk si 
vytáhne to, co potřebuje. 
Neexistují tam magazíny 
všehochuti humoru jako jsou ty 
naše. Ale to také není vždy OK. Já 
dávám přednost tomu si 
vytáhnout magazín o humoru a 
být v pohodě. Někdo si myslí, že 
je to oblbování. My tomu však 
říkáme zachovat si zdravý rozum. 

Pozoruji naší známou, která hltá 
všechny ty tragické skutečné 
příběhy, zprávy naší slavné 
veřejnoprávní televize a došlo to 
do takového bodu, že už 
nevychází vůbec ven. Stará se, 
kdo za jakým rohem přepadne, 
okrade, nebo že na ní vyskočí 
nějaký uprchlík, nepřizpůsobivý. 
Jindy uvažuje, že ji podvede 
někdo v bance, či ve dveřích ji 
pod záminkou nabídky nějakých 
tarifů okoukne byt.  

Proto říkám: NEDEJME SE. 
Pusťme si nějakou komedii, 
přečtěme knihu a otevřeme 
třeba nějaký humormagazín je to 
lepší pro naše zdraví :-).
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…

Jan Zartia  

U očního: "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?" 

Zamířila jsem na obrubnik, dolů na chodnik, 
hydrant až ke stromu a pak už nade mnou 

ztratil vůz kontrolu
Johny H.

Hana Křivánková  Daniel Šmíra

Rusovláska povídá blondýnce: "Představ si, že jsem své 15-ti leté dceři našla v kabelce šminky! Vůbec jsem 
nevěděla,  že  se  maluje!"  Blondýnka  jí  na  to  odpoví:  "To  já  jsem  našla  své  dceři  v  kabelce  balíček  s 
prezervativy. A představ si, že jsem vůbec nevěděla, že má pinďoura!" 

Děda si příjde uložit do spořitelny 100 Kč. Pokladní vypíše doklad a bere od dědy stovku. Vtom děda cukne a 
říká: "A když krachne vaše pobočka nepříjdu o tu stovku ?” "Nepříjdete dědo, za ty peníze vám ručí celá Erste 
bank” "A co když krachne celá Erste bank?” "Dědo, tak vám za to ručí vláda v čele s panem Sobotkou!” "A co 
když krachne vláda v čele s panem Sobotkou?” "Ale dědo, snad by vám to za tu stovku stálo. No ne?”  
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Máme rádi zvířata, 
 zvířata, zvířata ….

Hana Křivánková

Hana Křivánková
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 Paradoxy, dvojsmysly

Johny H. Jan Zartia

Hana Křivánková Johny H.

Během svatební cesty si zašli novomanželé do hotelové restaurace na večeři... "Tak nač máš 
chuť, lásko?" ptá se láskyplně manžel "Vždyť víš, miláčku, co mám nejraději..." přivine se k 
němu manželka. "Vím drahá, ale občas je také potřeba jíst, ne?" 

Celý den se těším na to, až večer ulehneš do postýlky ve svém průhledném pyžámku, 
až ucítím vůni tvé kůže a s chutí se na tebe vrhnu. …. S láskou Tvůj roztoč :*

Žena ze začátku chce, aby ji muž bral do divadel a restaurací, aby poznala, jestli stojí za to, jít 
k němu domů. A muž ze začátku chce odvést ženu k sobě domů, aby poznal, jestli stojí za to, 
brát ji do divadel a restaurací.  
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Jan Zartia

Hana Křivánková  

Sekretářka se ptá systémového adminitrátora: 
„Pepo, funguje ti Acrobat?“ 
Odpověď: „Čím dál tím hůř, Jituško, ale možná 
bys mi s tím mohla pomoci a trošku by ještě 
poskákal.

Co vznikne spojením světlušek s filckama? 
Lampionový průvod okolo ohanbí! 

Stojí dva na mostě a hledí na hvězdy. On se zeptá: 
"Lásko, vidíš malý vůz?" Ona odpoví: "Ne, ale cítím 

velké oje !" 

Je květen, (máj - lásky čas). Dva milenci jsou 
spolu v parku, okolo kvete spoustu šeříku, a on 
chce býti romantikem, i zeptá se: "Slečno, máte 
ráda bez?" 
-"Ano, ale musíte si dát pozor!" 

 Harry se naštve na Rona a tak řiká:
 Čáry máry kuří nožka, ať je z tebe allways     
 vložka! Přijde Hermiona a říká:
 To se zrovna hodí!
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   @@@@@  Internet revue  @@@@@
 Výdělky na netu bezplatné, aneb zajímavé čtení pro ty, co mají čas ;)

Dnes se nebudeme zabývat novými tipy na web stránky. Do hledáčku se koukneme na stránky našeho 
klubu. V předchozích číslech jsme vám představili  stránky našich členů, náš hlavní web svazu Z.F.I. A 
taktéž web našeho magazínu. Upozorňujeme na drobnou přestavbu našeho primárního webu klubu Z-net 
FIMPRESS  Iniciativa.  Celý  web  jsme  překopali  některé  rubriky  zrušili,  ale  co  je  hlavní  odstranili 
nefungující výdělky a dnes si můžete zapnout náš web:

www.marketwall.eu 

a  najít  zde  elegantní  tipy  na  internetové  výdělky.  Jak  jste  si  mohli  všimnout,  pokud  se  už  vaše  oči  
zkontaktovaly s našim logem, že náš web se zajímá již řadu let o bezplatné internetové výdělky, nebo 
výdělky s drobnou investicí do 10$ či 100,- Kč. Začínáme se čím dále více zaměřovat na výdělky skutečně 
bez investice, kde jedinou investicí je váš osobní, pracovní čas. Čas je taktéž důležitá komodita. Pokud 
máte čas můžete se probrouzdat našim webem a jestli  si  chcete přivydělat pár dolarů na internetu a 
zabýváte se re-makingem a network marketingem, pak toto je právě místo pro vás. 

Společenství,  které  provozuje  27  webů  a  taktéž 
vydává  tento  časopis,  zájmová  skupina  ZFI, 
vydělala  na  internetových  výdělcích  už  několik 
stovek  dolarů.  Není  to  na  zbohatnutí,  ale  pokud 
hledáte  kapesné,  nebo  přivýdělek  na  internetu, 
který vám při  troše  snahy vytvoří  třeba tisícovku 
nebo dvě měsíčně navíc, neváhejte a navštivte náš 
web. Jsou jedinci, kteří i z činnosti sdílené reklamy a 
drobných investic se uživí.  Není  jich však mnoho. 
Tato  práce  vyžaduje  skutečně  více  času.  Ale 
povzbuzující na tom všem je to, že re-making jako 
takový  je  nejméně  náročný  na  uvažování  a  není 
vůbec riskantní. Nezrujnuje váš rodinný rozpočet a 
dává reálnou příležitost vydělat. Pokud si vyděláte 
do  30.000,-  kč  ročně  není  nutnost  platit  žádnou 
daň. 

Okrajově jen připomínáme další  naše weby, které 
patří do přední fronty sítě Z.F.I., jako je home page 
našeho humorplátku:
www.kapkasmichu.eu,  a  jeho  fanpage: 
http://www.facebook.com/KapkaSmichu, 
nebo  třeba  střídavě  udržovaný  blog  našeho 
šéfredaktora  Jana  Zartiy:  www.janzartia.er.cz,  a 
řadu dalšího zajímavého odkaziva a čtiva, na který 
se můžete dostat ze stránek naší nástěnky trhů. Již 
nedlouho se budeme vracet i k provozování našeho 
starého webu o Forexu, který měl nyní takřka roční 
odstávku. Již brzy jsme zpět. :-) 

Těšíme se na Vaše další návštěvy našich webů. 
Klub ZFI & Kapka Smíchu
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Nejsilnější fuk
Pepu zastavili kolegové při cestě domů z práce.

„Ahoj, pojď si také ověřit plíce. Děláme soutěž o nejsilnější fuk ve firmě.“

Vzal do ruky jimi vyrobený kovový přístroj, sestávající z upraveného manometru, kolínka a náustku. 
Nadechnul se, co nejvíce to šlo, a zadul do otvoru.

„Kruci, Pepo, jsi opravdu borec. Jedna celá dvacet. Zatím se dělíš o první místo!“

Pepa vrátil zařízení a s blaženým pocitem se odebral k tramvajové zastávce. Měl domluvené rande 
s Jitkou a moc se těšil. Dobrá nálada vzala za své již za chvíli. Několik lidí jej začalo na ostrůvku 
zvědavě okukovat. 

„Vždyť jsem se před chvílí holil a sprchoval,“ říkal si udiveně pro sebe.

Konečně přijela tramvaj. Pepa sednul doprostřed vozu a sledoval dění za oknem. 

„Co ti lidé na mě vidí, že bych byl dnes tak přitažlivý?“ drala se mu z úst poznámka, když si opět 
všimnul nenápadných pohledů na jeho osobu. Jeho hypotéza však dostala řádnou trhlinu, když na něj 
upozornil jeden klučina své tři spolužáky.

Pepa byl rád, když vystoupil z tramvaje. Jitka už čekala na smluveném místě.

„Miláčku, ty ses líbal s čertem?“ neudržela svůj smích, když Pepu spatřila.

„Prosím tě, co se děje? Už v tramvaji na mě lidé koukali jako na Marťana.“

„Však koukni,“ vytáhla Jitka z kabelky zrcátko a podala mu jej.

Pepa nechápavě zíral na svůj obraz a nevěřil svým očím. Pod nosem a do půlky tváře sytě černý nátěr, 
jako kdyby se zmaloval do maškarního průvodu.

„Ti šmejdi, mohlo mne hned napadnout, že ta soutěž bude nějaká ptákovina,“ peskoval Pepa svoje 
kolegy. Nyní už si  byl  jistý, že v záhadném zařízení byl  nasypán grafitový prášek, který ve firmě 
používali. Také věděl, jak špatně se smývá z těla.

Aby nebylo všem potížím konec, oba byli  tvrdě vyhozeni z dámského WC, kde chtěla Jitka svého 
milého polidštit. Pomohla až hodná prodavačka v drogerii.

Rande se však vyvedlo a Pepa nakonec odpustil i spolupracovníkům. 

Břetislav Buchta  (http://www.bretislavbuchta.cz)  
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Z   d í l  n y     Michala Kameníka
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ZoFIa 

Vaše cesta k výdělkům a netradičním místům 
na netu!

Vy, kteří odebíráte tento magazín a s ním společně 
náš  zpravodaj  Z.F.I.  už  víte,  jak  tento  časopis 
vypadá.  Postupně přecházíme na jinou formu a z 
klasického bulletinu, který má podobu informační 
přílohy zřizujeme oficiální periodikum, které bude 
mít  zhruba  měsíční  formu  (stejně  jako  tento) 
nezávislou  na  našem  hlavním  webplátku  KAPCE 
SMÍCHU.  ZoFIa  tedy  zkráceně  Z-net  FIMPRESS 
Iniciativa  newsletter,  bude  pokračovat  jako 
zpravodaj  našeho  klubu.  Klub  bude  přinášet 
prostřednictvím tohoto magazínu i nadále tipy na 
nejrůznější výdělky na internetu. Upozorňovat na 
naše sponzory, publikovat reklamu, ale i  zavádět 
některé nekomerční zajímavé rubriky. 

Budeme i nadále upozorňovat na zajímavé blogy a 
webprojekty,  stejně  tak  jako  i  představovat 
konkurenční magazíny, či domény stejného téma. 

V rámci projektu ZOFIA budete moci i VY, nebo kdokoli z Vašich známých publikovat své projekty 
či konkrétní reklamu. Jelikož náš klub čítá už okolo tisícovky členů/čtenářů máte reálnou možnost 
oslovit  svou  propagací  stovky  návštěvníků  našich  webů,  přibližně  tisícovku  čtenářů  našich 
magazínů a několik tisíc uživatelů prostřednictvím sdílení na sociálních sítích a naší partnerské 
sítě čítající 27 domén. 

Budete-li  chtít  u nás zadat reklamu v rámci  dobrovolného sponzorského daru, pomůžete tím 
našemu časopisu a zároveň i klubu, který se chce touto cestou rozvíjet a otevřít cestu dalším 
členům, umělcům, zajímavým projektům. :) Těšíme se na Vaše nabídky, reklamní bannery, tipy 
na Vaše weby. Neváhejte a buďte jedním z těch, kteří se na internetu baví tím, že podnikají. A je  
jedno jestli jste kreslíř, který kreslí karikatury, nebo podnikatel, který třeba zhotovuje věšáky. 
Neváhejte nás oslovit a pak se těšte na to, že Vám přijde náš magazín i s Vaší reklamou + tento 
humorplátek. 

Těšíme se na Vás! :)

* Kontakt pro zadávání inzerce pro ZoFia: kapkasmichu@gmail.com 
* Zodpovědný šéfredaktor: Martin Jan Zartia Zařický
* Účet pro sponzoring: 670100-2200960590/6210
* PayPal pro sponzoring: emailbarr@lycos.com 
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 Jediné, co se mi na tom našem zdravotnictví vážně líbí     
je to, že si tady zdarma můžu nechat pustit žilou. Jééé  

Jan Zartia Hana Křivánková

Před hřbitovem se setkají dvě ženy.
Hustý závoj zahaluje oběma tvář.
„Vy jste také vdova?“
„Ne, já jsem ošklivá.“

Sebevrah visí za ruce na Nuselském mostě.
Jede okolo taxikář a zděšeně se ho ptá:

„Člověče, co blázníte? Mohu pro vás něco udělat?“ 
„Jo“ na to sebevrah, „hoďte mne do Nuslí!“

Muž ležící na smrtelné posteli požádá svou ženu, 
aby se co nejlépe ustrojila. Žena mu vyhověla, 
upravila se, oblékla, že byla krásná jak obrázek. Pak 
se ze zvědavosti zeptala, co to má znamenat.
„Víš, až si ta zubatá pro mne přijde, možná se jí 
zalíbiš i ty...“

Michal Kameník
Chlap v New Yorské hospodě si vylévá srdce.
Chtěl jsem zažít trochu adrenalinu, tak jsem si s 
chlapama jen tak vyletěli, že si párkrát skočíme 
padákem. Jenže co se nestalo... První z nás skočil a to 
se podrž, bez padáku“
„Proboha, co jste dělali? Takže je po něm?“
„Ale ne..“ Když to druhý zjistil, skočil rychle za ním, že 
ho snad zachrání.“
„No a jak to dopadlo?“
„Ale, děsivě. I ten druhý zapomněl padák. Tak skočil i 
ten třetí, tentokráte s prázdným batohem. Už jsem se 
na to nemohl dívat, tak jsem vyskočil taky samozřejmě 
s padákem.“
„No a zachránil jsi všechny?“
„Ale jo, to se musím pochválit, pochytal jsem jednoho 
za druhým“
„No tak proč jsi tak smutný? Vždyť jsi hrdina“
„Ale, ani mi to nepřipomínej. Vždyť víš, že jsem pilot 
ne?“ „Tak jasně, Nabu Hassane, v čem je problém?“ 
„Uvědomil jsem si to pozdě, Mno a... slyšel jsi o útoku 
na světové obchodní centrum?“
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Zpravodaj 01/2016

… po odmlce zase zpět

Po dlouhé odlce, která trvala sedm měsíců jsme 
konečně vydali první číslo roku 2016. Jsme šťastní, 
že se nám posbíraly zase zajímavé materiály a že 
hodně z vás se upomínalo jaktože dlouho nevyšlo 
žádné číslo. To nám vlévá energii a radost do žil, 
protože tak či onak má náš občasník tradici od roku 
2012. Proto nás ani nenapadne s ním přestat. V 
dobách kdy časopis měl okolo 10 čtenářů a vážně 
jsme si ho posílali jen mezi sebou byl stvořen 
skutečně jen pro zábavu a neměli jsme ani tucha, že 
ho budeme jednou realizovat jako online magazín po 
internetu. 

Paradoxně nás k tomu přivedli naši drazí profesoři a 
několik čtenářů na internetu, kteří nás navnadili 
abychom něco podobného dělali oficiálně. No a vida. 
Aniž bychom nad tím hluboce uvažovali máme zde 
plátek, který má za sebou bezmála dvacítku čísel z 
toho asi děvět věřejných na internetu. 

… už si to žádalo další rozvoj

Proto a nejen díky tomu přicházíme z naší fázi číslo 
II., kterou vám opisujeme na další straně. Jsme celí 
šťastní, protože se nám za těch pár let usbíralo pár 
stovek peněz (obrazně) a dostali jsme chuť i podporu 
rozjet tento časopis ve velkém. Jeden autor nás od 
toho odrazoval. Řekl mi, žádný časopis, ať už 
papírový nebo internetový tady nepřežil tři roky. Trh 
a sledovanost si tady dělí Trnky, Tapíři, vzpomínková 
tradice Dikobrazu a několik dalších periodik, galerií a 
svazů, které žijou svým životem na webu s časopisy 
či bez. 

Já jsem tehdy oponoval Tondovi. Hele Toňas, Ty 
kreslíš, já kreslím. Z některých prací byli naší 
profesoři nadšení, z jiných zhnusení. Z jiných 
pobavení. Je třeba s tím něco dělat. A pak jsem mu 
předložil svou myšlenku. 
 

Vůbec nemám zájem konkurovat velkým 
magazínům, kde jsou desítky etablovaných kreslířů, 
jak v česku tak vyšegrádu. My chceme udělat něco 
jiného. My uděláme takovou virtuálně papírovou 
nástěnku, kde se budou autoři sami představovat a 
zkoušet co dokážou. My jsme amatéři a taky se 
budeme prezentovat jako amatéři. Ale buďme v tom 
dobří. ;)

Tonda nad tím hluboce uvažoval. Za pár týdnů se mi 
ozval a řekl. Okey.... Já nemám čas, mám svou 
profesi. Ty nemáš čas, ale ty si zase napůl takový 
skoro invalida, máš zase více tvůrčího prostoru. 
...Dobře. Vem to na sebe, já ti budu kreslit vtipy. 

No a od toho pověstného únorobřezna 2012 jsme 
zapálili plamínek touhy a začli kreslit. Po cestě na 
facebooku jsme pak potkali Káťu Svobodovou, 
později Hanku Křivánkovou a Michala Kameníka 
(jelikož nás zaujali jejich spontání weby) no a nápad 
dal nápad. Dneska spolupracujeme už s 13 externími 
autory. Sice někteří pošlou jeden obrázek za rok. Jiní 
pošlou 60, ale pořád vymýšlejí, ať to tam nedáváme, 
že tohle zase nechtějí publikovat. Na jiném obrázku 
se jim zase něco nelíbí. Ale obecně máme pořád 
dobrý základ pro to a dostatek materiálu, tvořit 
časopis. 

… tahle bárka pluje dál

Se stále rostoucí posádkou autorů přispěvatelů 
máme stále větší radost z nově příchozích obrázků. 
Také pracně vyjednané propůjčení obrázků Johnyho 
Hawkinse, který nám půjčil na omezený čas skoro 
200 svých vtipů, což je zlomek jeho práce a je to 
inspirativní pán a inteligentní člověk, který nezkazí 
žádnou srandu, máme stále větší chuť obhájit 
amatérskou galerii autorů.

Minulý měsíc jsme podnítili zájem jednoho našeho 
přítele, kterému se velice zalíbil tento projekt a stal 
se našim majoritním sponzorem. To nás vede k tomu 
udělat z tohoto časopisu skromné, ale fungující 
živobytí. Na další stránce se dozvíte, jak bude 
vypadat náš časopis do budoucna a co máme v 
záměru nabídnout vám čtenářům, ale i začínajícím 
autorům. 

Proto dost vykecávání jdeme na to ;) :D

Jan Zartia
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V Ý Z V A  &  FÁZE č. II
Otevíráme oficiální veřejnou sbírku a modernizaci pro KAPKU SMÍCHU.  Budeme se snažit usbírat částku: 

16. - 20.000,-  korun českých
… prostřednictvím veřejné sbírky. ;) :D  

V momeňte, jak od vás / našich čtenářů, dárců sesbíráme tuto částku ( +- ) vydáme SPECIÁL pro KAPKU SMÍCHU, 
kde bude více jak 100 kreslených vtipů. Od sesbírání této kvóty zavedeme tyto praktická opatření:

Částku  použijeme z  80% na realizaci  našeho veřejného kontaktního místa,  kanceláře.  Pronajmeme si  malý 
skormný kanclík  ve  Frýdku-Místku,  Třinci,  nebo Ostravě  (to  už  se  rozhodne)  a  tento kanclík  bude i  takový  
oficiální obýváček pro naše autory. Strčíme do něj pohovku a dva stoly s počítačema a bude fungovat jako 
veřejné korespondenční i návštěvní místo nejen pro autory. Ale i pro lidi, kteří budou mít zájem odebrat si třeba 
i papírovou verzi našeho časopisu.

     Co se všechno uděláme až dosáhneme +- 20.000,- Kč ze sponzorských darů?

   - Založíme oficiální kancelář (redakci) KAPKY SMÍCHU
   - Zřídíme tiskárnu, budeme poskytovat i papírový výtisk časopisu (pro zájemce, za náklady) 
   - Budeme každý rok vydávat 1-2 speciály plné PŘEVÁŽNĚ kresleného humoru. 
   - Propojíme Zpravodaj ZFI (změníme název na ZoFia) a KAPKY SMÍCHU
   (… sjednotíme tak oba časopisy a budou Vám chodit na emaily ve stejný čas)
   - v budoucnu budeme chystat i eshop s humoristickými předměty a další vychytávky

Co  dodat:   Stále  bojujeme  a  usilujeme  o  ISSN  normu  pro  náš  časopis.  V  momeňte,  jak  budeme  oficiální 
periodikum zavedeme štítky na všechny potřebné sociální sítě a jak čtete výše zavedeme i tištěnou podobu 
našeho magazínu. Samozřejmě jen pro zájemce, kteří budou chtít. Každý měsíc bude tedy náklad časopisu v  
jiném počtu. Ale pro ty, kterým stačí online magazín bude .pdfko vždy zdarma na emaily. ;)

 Účet pro zaslání sponzorských darů:        670100 – 2200960590 / 6210
Těšíme se vás

vaše redakce
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Kousek do zahraničí
Potkali se v 1978 na letišti v Praze, 
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?"
:-D :-D :-D

Jak pracuje ruská a americká propaganda.
Rybář chytí zlatou rybku, vytáhne ji na břeh, a 
rybka najednou promluví lidským hlasem:
"Když mě pustíš, splním ti tři přání."
Rybář na to kouká jako zjara, a ještě než se 
vzpamatuje z překvapení, vykoukne z vody jiná 
ryba a povídá:
"Nepouštěj ji, kecá."

         Hana Křivánková

***** ***** ***** ***** *****

Američan, Angličan a Rus 
srovnávají životní úroveň.
Američan: "My máme v rodině 
většinou 3 auta. Jedno na běžný 
provoz - nákupy, zaměstnání..., 
druhé na reprezentaci - divadlo, 
koncerty... a třetím jezdíme do 
zahraničí na dovolenou."
Angličan: "My máme 2 auta. 
Jedno na celý rok, ale na 
dovolenou do zahraničí jezdíme 
tím druhým."
Rus: "My máme jedno auto - na 
celou gubernii a do zahraničí 
jezdíme tankama." 

Dohadují se Američan a Rus, 
komu lépe brzdí jeho auto. 
Američan vezme Rusa do svého 
auta a Američan se rozjede proti 
zdi, když jsou asi tak 50m před 
zdí, ptá se Američan Rusa: "Tak 
co? pochcal ses strachy?"
Rus přizná, že ano a Američan těsně před zdí zabrzdí!
Potom Rus vezme Američana do svého auta a rozpálí to proti zdi! Zase asi 50m před zdí se Rus ptá: 
"Tak co, seš pochcanej strachy?"
Američan přizná, že ano a Rus povídá: "Tak se klidně i poser, tohle stejně neubrzdíme." 
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PŘEDSTAVUJEME VÁM AUTORA
Jak to tak bývá na internetu lovíme nové zajímavé tváře a koukáme se, kdo by mohl 
naše čtenáře obohatit něčím zajímavým. I onehdá jsme narazili na facebooku v jedné 
skupině pro tvořivce na jednu slečnu, která důvtipem a talentem zajisté nešetří. Její 
práce jsou hezké a i oko tuctového laika potěší. Představujeme Vám proto slečnu Evinu 
Kalousovou, se kterou se jistě dnes nevidíme naposledy, protože s jejími karikaturami a 
pracemi sršícími nápaditostí a vtipem se budeme určitě ještě setkávat. 

Vlastními slovy kreslířky: 

Cítím se býti umělkyní, ačkoliv jsem vystudovaná 
ekonomka. Absolvovala jsem Obchodní akademii a 
nyní se ze mě pozvolna stává sociální pracovnice – 
studuji VOŠ v Domažlicích, obor Sociální práce a 
pedagogika. 

Mým hlavním zájmem je tvořit, malovat, kreslit, 
korálkovat, kašírovat, modelovat a tančit, neboť 
právě v umění jsem nalezla své pravé já.  Nikdy 
jsem nekreslila ráda a omalovánky jsem odmalička 
nenáviděla – a zůstalo mi to. :-D Zásadním zlomem 
v mém výtvarném tvoření byl okamžik mého 
přihlášení do ZUŠ. Tam jsem se zdokonalila a získala 
základy tvorby.

Mým dosud největším úspěchem je ilustrace knihy. 
Mám ráda humor ve všech podobách – hlavně černý, cynický a 
inteligentní. 

Volnočasové aktivity, hobby:
Ilustrace, malování, čtení, tanec, příroda, 
focení, psaní povídek a příběhů, pejsek.

Motto:  
Úsměv je ta nejkrásnější věc, jakou si můžeme obléct. :-)

web autorky: 

http://eva-kalousova.weebly.com 
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Literární (pr)ůlet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Martin Zařický xxxxxxxxxxxxxxx Kateřina Svobodová xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx Jan Zartia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ŠmíroDan xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.editorial

již  v  předchozích  číslech  jsme začali  s  literární  přílohou zvanou Literární  průlet. 
Čelili  jsme lehké vlně kritiky,  kdy nám jedná čtenářka zaglosovala  do emailu,  že 
rovnou  můžeme  tuto  rubriku  nazvat  Literární  průjem.  Řadě  lidí  se  nelíbí,  že 
mícháme vesměs vážnou literaturu se satirickým základem našeho humorplátku.

My  ovšem  chceme  pokračovat  ve  filozofii  časopisu,  kdy  jsme  již  na  počátku 
deklarovali čtenářům, že magazín je odpočinkově zábavní, čili se v něm bude mísit 
psané slovo a nejen kreslený humor. Hodláme v budoucnu literární přílohu rozšířit a 
z 2 – 5 stran udělat třeba i více. Vše záleží na odhodlání vás čtenářů. Publikovat zde 
můžete kdykoli. Vím, že mít svou báseň či povídku v periodiku, který je primárně 
zábavní není ta pravá výhra, ale může to být určitý začátek.

Každý  jsme nějak  začínali  a  náš  časopis  postupně  narůstá  v  počtu  emailů,  tedy 
čtenářů, kteří ho odebírají. Tak i Tvá práce, náš drahý čtenáři, literáte, autore, může 
obohatit  toho,  kdo  čte  tyto  stránky.  Chceme  jen  zopakovat,  že  před  časem  jsme 
změnili email, a proto své příspěvky zasílejte na:

kapkasmichu@gmail.com 
 -mz-
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Martin Zařický 
NETRADIČNÍ RANDE
Máš mě tu
jak jsem slíbil
v celé mé lítostné kráse
ty má životem zjizvená
úmorná a otravná
často Tě potřebuju
ale toužím se Tě vzdát

No nekoukej se
už jsem Ti poslal vzkaz
své Sbohem 
na rozloučenou

A neurážej se
vím budeš namítat:
Ty prevíte však 
Ty mě budeš potřebovat

Já se jen otočím
usměju se obejmu
malou krásnou vílu
a rozuloučím se
slovy:

Vrať se odkud 
jsi přišla
nebudu Ti věrný 
na věky

     Samoto
 

 Martin Zařický  *1985
Narozen v Čeladné u Frýdlantu n. Ostravici ve Slezsku. Žije a blizký jeho 
srdci je Frýdek-Místek stejně jako Třinec na Slezsku. Vystudoval v Místku 
Střední průmyslovou školu strojírenskou. Byl a dodnes je členem Literárního 
klubu Mladých křesťanů. Donedávna Literárního klubu Petra Bezruče a takže 
je autor Z.F.I. Vyšly mu tři básnické sbírky. Je příležitostním 
přispěvatelem v malých lokálních periodicích. A především internetových 
mediích. 
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Daniel Šmíra 
Princezno pusti mě 
do tajné komurky
zůstanu jen chvíli 
okamžik do rána
spočítáme si vzájemně
tělesné pahorky
po tanci dvou těl
zůstane malá rána
Otevři mi svou noru
lištičko zrzavá
prosáklý pelíšek
tvou opojnou vůní
zůstane cestička
jen lehce krvavá
nauč mne prosím
choditi po ní
Tvá hebká pleť 
je jako aksamit
polibky horké
až krev se vaří
Dovol mi proto
na chvíli tě mít
bych poznal kousek nebe
u tebe na tváří
A tak mi dovol
lásko má jediná
bych tě poznal 
jak nikdo jiný
Zůstane vzpomínka 
rozkošná nevinná
ta o které se nevypráví
ale tvoří dějiny.

 Daniel Š.  *1986
Rodák z malého městečka u Českého Těšína, který ovšem vystupuje jako určitý 
fantomas kresby a literatury. Z osobních důvodů nemá ani facebook a jiné 
profily na soc.sítích. Má zajímavé ekologicko nekonveční názory na svět, 
které přenáší i do své literatury. Jeho hobby byla vždy erotika, ironie a 
satira. Proto zde můžete nacházet jeho lehce lechtivé verše, ale i v 
kresbách se s ním setkávat pod pseudonymem Anthony.
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Kateřina Svobodová
Život hází perly
Snad jazyk mi neupadne 
přílišnou kritikou,
ale křivé nohy
a macatá stehna
NEJSOU
ozdobou krátké sukně.

Blbovinky velké Kateřinky

Konec … ZÍ

Tělo duši kazí,
déšť zbavuje nás sazí,
každý na to sází,
a nakonec jsme nazí.

Neúspěchy nás srazí
a láska trochu mrazí,
lež jako had se plazí,
než kudlu do zad vrazí.

Život lejna hází,
štěstí často schází,
když ze školy nás vyrazí
a řeknou: „Máte smůlu … drazí!“

 Kateřina Svobodová  *1983
Narozena v našem krásném hlavním městě Praha. Tedy žádná naplavenina ze 
zbytku republiky. Vystudovala Střední průmyslovou školu textilních řemesel. 
Je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni obor Knižní kultura. I jako 
dvojnásobná matka je copywriterka, konzervátorka pocitů a především 
milovnice psaní, focení, kreslení a tvoření všeho druhu. 
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Jan Zartia

Máme za sebou 
další maraton

Dle vzoru naší dvorní poradkyně, stále více 
zjednodušujeme. Doufám, že jsme ve vás zanechali 
příjemné pocity a že se rádi vrátíte k dalšímu 
číslu. :* ;) :) S každým dalším číslem ve mně a v 
celé vrituální redakci roste pocit, že práce není 
marná. Zpořátku jsme dělali tento časopis tak 
jakoby pro sebe. Četli jsme si jej mezi sebou a tak 
nějak pasivně si ho občas někdo přečetl na 
internetu. S velkou chutí nás potěšil úplně první 
email a reakce na facebooku někdy v březnu 
loňského roku. 

Dnes už více, že několik stovek emailů, které se 
blíží k tisícovce znamená snad alespoň polovinu lidí, 
kteří si vážně tento časopis otevřou a přeskenují 
očima. To nám vlévá novou krev do žil a s nadšením 
autorů, kteří nám občas, když si vzpomenou zašlou 
nějaký svůj obrázek tvoříme autorské fondy, které 
si můžete s radosti postupně prohlížet na našem 
hlavním redakčním webu: www.kapkasmichu.eu, 
mezi naše řady vstoupili už i dva povídkáři a 
spoustu básníků, proto se nebudeme spoléhat jen 
na čtyři naše psavce, kteří nám posílají své práce, 
ale dostáváme od vás jak kladné, tak kritické 
emaily, i z pozice literární přílohy. 

Po zjištění naší internetové ankety jsme zjistili, že 
nejvíce se vám líbí erotický a lechtivý humor, což si 
můžete zkontrolovat na stránkách naše webu, kde 
anketa stále probíhá. Původně jsme chtěli vytvořit 
časopis nevulgární, který bude trochu vůči hlavnímu 
proudu nabízet něco jiného. Ovšem zjišžujeme, že 
český národ, je národek kalhotkářů, nadržených 
pepíků a baví vás spíše humor z postele vylezlý. 
Proto už dnes se můžete těšit na další satiru ze 
života, která nás každého provází každým dnem.

Těšmě se proto na další číslo, 16, 20 či 24 stran. 
Podle toho kolik máme to období příspěvků a na 
nové rubriky, díky nimž máme stále co dělat. 
Aktivně vybíráme sbírku prostřednictvím našich 
sponzorů a až nasbíráme kýžených +- 20.000,- Kč 
ze sponzoringu vynajmene si malou kancelář a 
budeme pro některé z vás i tisknout papírovou 
podobu časopisu, jak jsme tu už několikrát slíbili. 
Těšíme se na to a těšíme se na Vaše emaily a 
příspěvky, protože to je ten hnací motor, který i 
nám dává radost pro to, co děláme. A věříme, že 
původně studentský časopis několika mladých lidí 
Vám vyloudí úsměv na rtech kdykoli si ho otevřete. 

Přeji vám krásný zbytek dne 

za redakci: Jan Zartia

Našel jsem způsob, jak se méně škrábat
a jak zvládat stres vyfukování bublin

Hana Křivánková  

http://www.kapkasmichu.eu/

