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… aneb když i Japonci vědí,
že mají u nás svého Samuraje :D
Umělecky jako vždycky!
S radostí ke komiksu
Blahodárně, literárně
Speciál na spadnutí
Prezentujte se u i nás
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Naše velká Jarní láska
Drahý čtenáři,
vítám Tě opět v našem plátku
nebudu se zde vykecávat jaké
nadcházejí svátky, že teď někdy
přichází jaro, které je krásné a co
všechno se děje v politice a tlačí
nás v patě :D. Naopak!
My jsme loni vydali jedno jediné
číslo a tak nás letos čeká velká
spousta práce. A těšíme se na ní.
Předně máme zase nové dva
autory. No přesněji autorky :D
Pro mne je Zima vždy začátkem
nějaké lásky, případně jejím
koncem. Ne jinak tomu bylo
letos, kdy mě opustila moje
dlouhodobá partnerka a vydala
se štěstí hledat jinde, ale Pán Bůh
a život byl ke mně natolik štědrý,
že jsem získal za krátko slečnu
novou. Proč vám zde píšu osobní
věci? Ona ta moje slečna totiž
velice ráda bude dělat námi už
dlouho hledanou slečnu pro náš
projekt. Konečně!
Konečně budeme mít v kanceláři
asistentku i po dobu naší
nepřitomnosti, a tak se těšíme na
to, že redakce se konečně
rozběhne, alespoň v její
prozatímní variantě :D v základu.
Začínáme konečně
experimentovat. Na konci tohoto
čísla najdete nakousnutý komiks
typu Manga, čili čtený obráceně.
Ale i to vás jistě zaujmě už jen
proto, že kresby jsou vcelku
zdařile zpracované.

Sbíráme i materiály na náš
speciál a po opublikování celého
komiksu Terezky Vápeníkové
vydáme tento její komiks i pod
naší hlavičkou. Stejně jako další
zajímavou tvorbu z dílny našich
autorů. ;)
Což budete postupně nacházet v
dávkách i na našem webu.
Nechceme být NGU, nebo z
internetového výprodeje. Díla,
které už příští měsíc nejsou tzv.
IN, v době, kdy musí umělci
vydávat ročně desítky videí a
sdílet tisíce statusů na
nejrůznějších sítích my
zakládáme a pokračujeme v
mediu, které chce být pohodové.
Výjde, kdy chceme v různém
počtu čísel ročně a s různými
přispěvateli zrovna v té době,
kdy nám chtějí něco napsat.
Tvoříme komunitu lidí, kteří
posílají své práce, když zrovna
mají nápad, mají radost, nebo
prostě chtějí něco ukázat.
Nikomu nedáváme žádné
termíny, nezavazujeme si lidi
honoráři apod. Můj kamarád mi
řekl, že myšlenka téhle redakce
je skoro až socialistická: Všecho
pro všechny a od nikoho nic :D
Čímž se nechceme dotknout
nějakého levicového fandy. Ale v
podstatě měl ten Tonda pravdu,
protože, jak se říká: To, co mě v
patě netlačí později ani nebolí.
Přeji Vám krásný zbytek příběhu
jarního probouzení a sledujte
náš facebook ;)
- jz -
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Johny H.

Hana Křivánková

František Merta

Martin Zařický

Když už nevím kudy kam
KAPKU SMÍCHU vyhledám !
Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE
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LUCIE DOODLE DUBCOVÁ
Nedá mi to a musím se vrátit ke krásným pracím
této odvážné mladé kreslířky, která šíří úsměv
kudy se podívá. Je jednou z našich nejúspěšnějších
autorek, jelikož sama už zilustrovala jednu knižní
publikaci a několik netwebů a ve skupinách a
fanpgage na facebooku trhá desítky a stovky liků u
svých příspěvků.
Ať už je to s naší Luckou jakkoli jedno se jí upřít
nedá. Její tradiční dudlíkovo-komiksový tvar kresby
si získává stále více fanoušků. No ostatně
prohlédněte si sami některé její kresby. Není to
pohlazení na duši?
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Jak dobře vidíte kreslířka se nebojí
žádných témat. Je náruživá
experimentátorka a dokáže se
přizpůsobit takřka všemu. Svého
osobistého stylu se nikdy nevzdává a
naopak díky své stylizaci kresby
dokáže ze svých dílek vymáčknout
doslova maximum. Má to vše, co má
správná kresba mít. Má to otázku,
určité tajemství, má to v sobě
skrytou náladu, načrtnuté téma a
především, co má především něžnou
vášeň, jak na dudlíkovou kresbu se
patří.

Lucii vám představujeme v našem časopisu podruhé, čímž chceme i naznačit, že náš humorplátek není
jenom o kresleném vtipu, ale nepohrdneme žádným novým talentem, který má veřejnosti, co říci. Typicky
komiksákový autor bude mít vždy prostor pro svůj komiks. Gag vždy rádi uvidíme gagem a budeme ho
mixovat na různé témata, nebo volnotématické koláže. Ale autory jako je slečna Lucie Dubcová je záhodno
si připomínat, protože patří právě do oné skupiny autorů pro něž vznikl tento časopis, pro nové amatéry a
méně známé talenty, kteří se touží realizovat v oboru kreslené tvorby vážně.

No řekněte, nejsou perfektní? :D ;)
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„Čím může být blog v dnešní době?“
Blogáčů je v dnešní době plný internet, ale ani ne 2% z nich je skutečně úspěšných. Takových tajtrlíků, co si
občas napíšou článek, nebo vrazí nějaký obrázek na internet a objeví se na svém blogu 2x za rok. Tak takových
jsou statisíce, ne-li miliony. Skutečně kvalitních bloggerů, kteří pravidelně přidávají příspěvky, píšou na konkrétní
téma a jejich blog má vývojou linii, těch už není tolik. Odhadujeme hrubým odhadem něco okolo 10%. Ale nejen
mladí lidé začínají objevovat tento fenomém stále více nejen, co do tvorby a chutě se realizovat, ale zároveň i
téma pro výdělek.
Internet se za těch 30 let dost vyvinul a blogy, které mají svou pevnou zažitou tradici více jak 10 let už také.
Dnešní bloggeři nemají problém na svůj blog implementovat Google reklamu, nebo reklamu od nějaké
konkrétní agentury se sdílenými reklamami, nebo jednoduše propagovat za peníze nějakou značku. Vložit různé
odkazy pro affiliate systémy a partnerské programy, nebo upozorňovat pravidelně na nějaký svůj eshop.
S trochou šikovnosti takový správný blogger, bloggerka umí využít to, co ho baví a o čem rád píše i výdělečně.
Základem je jeviště, čili divácká návstěvnost. Stejně jako diváci v divadle, kteří se rádi vracejí na tu samou hru,
nebo na podobné hry ve vykonání nějakého herce, režiséra, tak podobně to je i na internetu. Lidé, uživatelé,
čtenáři.... se rádi vrací na blogy autorů, kteří jim mají co dát. Kteří jim mají, jak poradit, vytvořit dobrou náladu,
nabídnout hodnotnou informaci. Když uživatel internetu dostane od admina blogu velký ranec hodnotných
informací zdarma, tak určité % z nich si rádi zaplatí za nějakou službu, nebo koupí nějaký produkt, protože
jednoduše mají v autora důvěru.
>> Vidí, že to, co iniciátor dělá funguje, je to zábavné a hodnotné a má to zpětnou vazbu.
Dnešní blogáči dokáží pracovat s medii. Zapisují se do různých anket vyhrávají i nějaké ty ceny a především se
relancují v internetových mediích. Umí pracovat s facebookem, mají své fanpage na facebooku a jiných sítích
propojené se svým blogem a tak jednoduše drží prst na pulzu pulzujícího davu, který se střídavě na jejich blog
vrací a určité pevné jádro pak u nich třeba nakupuje, nebo u obchodníků, který tento bloger doporučuje.
Jednoduše: „je to třída“. Je to osobnost, která budí důvěryhodnost a dává lidem jistotu nebo naději, že to, co na
svém blogu píše má svou úroveň. Když si autor blogu vybuduje určité renomé, určitou značku není pak problém
cokoli propagovat nebo rovnou prodávat. Pokud to má svůj smysl, svou pevnou koncepci a je to dostatečně
srozumitelné pro věrného uživatele, pak je to i reálné. Dost ale té toerie. V příštích číslech si ukážeme, nebo
dokonce uvedeme některé příklady úspěšných blogerů a dokonce si povíme, jak na to a kolik asi tak vydělávají.
Takže těšte se s námi na další pokračování „blogáči nespí ;)“
Takže s chutí do práce, vaše redakce ;)
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Martin Zařický

Hana Křivánková
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Kancelář KAPKY SMÍCHU

Vážení přátelé, milovnicí humoru,
dobré zábavy, kresby a literatury,
…že vás je, že? :D Chci vám říci, že už od Listopadu 2017
zařizujeme naší krásnou malou kancelář. Není to
kancelář v pravém slova smyslu. My jsme to
pojmenovali Klubovna Kapky Smíchu & klubu Z-net
FIMPRESS Iniciativa. Naše klubovna je prostor sloužící
jako redakce digitálních časopisů a každý měsíc
přidáváme nějakou drobnost navíc. Díky Vám,
sponzorům, dárcům, ale i věřitelům a pomocníkům se
nám povedlo okolo 10. listopadu 2017 zrealizovat náš
drobný sen a roztančit koberce, stůl, a dodávku našeho
kamaráda a bratra, pana Štěpána Křístka, čímž za jeho
pomoc srdečně děkujeme a zahájili jsme fyzickou

adresu pro naše digitální časopisy. Kancelář neříkáme
těmto prostorům hlavně i proto, že se v ní nescházíme
každý den. Ale jen tehdy, kdy se domluvíme, nebo
tehdy, kdy očekáváme návštěvu. Každý z nás má své
zaměstnání nebo podnikání a základem této redakce
jsou tři lidé. Martin Zařický šéfredaktor a ideový tvůrce
tohoto časopisu, velká podpora bez níž by to bylo vše o
dost těžší Zdeňka Dujková, a můj kamarád Jan
Slebodník, který nám pomáhá tak trochu jako technické
zázemí této redakce.
Zvláště pak bych chtěl poděkovat dámě a slečně Lence
Novotné, která tak trochu funguje už čtyři roky jako
moje podpora na duchu a Erice Borkovcové, obě dámy
naši kancelář zasponzorovaly, jak finančně tak reálnou
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A proč by taky ne, že?
Byla nám učiněna i nabídka, že cca po 4-5 měsících
činnosti (která vygenerovala i toto číslo) nám bude
nabídnuta o 3m2 větší kancelář. V současné době
jednáme. Pokud se tak stane, pak budeme mít ještě
větší krásnou velkou kancelář, kde budeme intenzivně
pracovat. Která jako pracovna digitálních periodik bude
plně vytížená a kam později možná vezmeme i nějakého
brigádníka, pokud by se projekt rozvíjel alespoň do té
míry jaké jsou naše ambice pro rok 2018 a 2019.
Hodně to záleží i na Vás, drazí humormilci :D Náš
časopis není typicky humoristický, ale humor a kresba je
jeho převážná část. Časem chceme rozvíjet tento
pomocí v podobě rady a podpory. Stejně tak i jako magazín tak, aby byl co nejvíce dostupný lidem. Zřídili
dlouhodobé fanynky našeho projektu. Obě dámy za jsme za tímto účelem i facebookovou skupinu:
námi stály i v dobách, kdy jsme byli totální out-sideři a
https://www.facebook.com/groups/clubzfi
trapáci i budovali teprve své portfolio.
Prozatím jsme stále v tak trochu holé místnosti s
několika kusy nábytku a jedním starším notebookem, v této skupině si s námi můžete povídat o tom, co může
který si pro pobyt v kanceláři nosíme s sebou. Máme být v tomto magazínu i v našem časopisu ZoFIa,
velké plány s tímto prostorem a chceme zde v respektive na našich webech a celé síti Z-net FIMPRESS.
budoucnu zavést oficiální sídlo našich elektronických Těšíme se na Vaše podněty, příspěvky, i souvislé práce,
časopisů, kde budeme alespoň polovinu týdne k která pro náš časopis uvolníte a tím pádem i vy budete
dispozici, jak autorům, sponzorům, tak oficiálním budovat tento náš humorplátek :)
spolupracovníkům, ale i čtenářům.
Rekapitulace klubu
Máme ambici vybudovat v tomto prostoru sídlo, kde
vytvoříme, jak speciál (možná několik) KAPKY SMÍCHU, V současné době máme:
tak pravidelná čísla našeho magazínu a zpravodaje
klubu ZoFIa. Jsme vděční za všechny Vaše příspěvky a 3 pracovníky kanceláře – klubovny
dary. Ale i všem drobným věřitelům, kteří nám k naší 15 autorů (členů) klubu
rezervě dopůjčili drobné částky a vytvořili kapitál pro bezpočet nahodilých kontaktů
110 drobných sponzorů a podporovatelů
spravování našeho klubu.
Na přelomu ledna a února 2018 oficiálně startujeme a 2 digitální periodika
uděláme, jak našemu klubu, tak i naší klubovně kampaň YouTube, google facebook účet a vše další
na internetu a můžete se i vy zapojit do tvorby našeho
časopisu. ;) Jsme pružné periodikum a otevřené
veřejnosti a těšíme se na nové autory a nové inovace,
které rozvinou tento plátek směrem každému, kdo
hledá pohodu a uvolnění během všedního dne.

www.kapkasmichu.er.cz
a

www.kapkasmichu.eu
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fotoštěky

Vážně si myslíte, že to genderové šílenství a splňování
kvot nejen v EU, ale i na západě obecně se nemůže
vymknout kontrole? :D Tak se koukejte, co se na
některých veřejných záchodcích děje. Kdoví možná se
ty svkělé vymoženosti dostanou k nám? V podobě
doporučení, nebo nařízení? Nebo se jedná jen o satiru?
Raději satiru. Snad se nedožijeme opaku.

Taky vám už v životě šlo doslova do tuhého?

Tahle hajzlbabka to měla dobře vymyšlené, který chlap
by se přiznal, že má krátký penis? :D

A pak, že asiatky nemají výdrž. Kotě už se unavilo. Že
by to i na zvíře bylo moc? A slečna jede jak pila :)
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ART REVUE PO INTERNETU

nejen valentýnsky
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Co pravda jejich časopisy „ke stažení“ se také platí, ale
takový časopis „pro čtečku a tablet“ sežene za
podstatně levnější cenu než je papírové vydání. → I u
nás s tím spousta vydavatelství začíná. Řada známých
magazínů prodává po internetu svůj .pdf plátek za
poloviční cenu než je papírové vydání. Potenciál je
skvělý minimální náklady na provoz (spíše distribuce a
placení redaktorům).
Novinky pro KAPKU vašeho SMÍCHU
Abych se vrátil k našemu magazinu asi jste si už zvykli,
že naše ART REVUE ukážeme nějaký obrázek a v příštím
čísle autora ozřejmíme. Přesně tak tomu bude i dnes :D
Naše autorka vám od příštího dílu ukáže, jak krásné
může být zadívat se do dobře zpracovaného komiksu.
Nový rok už běží, já sedím na nemocenské a za okny Dočkáme se mikroseriálu.
krásně se budí jaro ;) :-) Je před námi hodně výzev.
KAPIČKU INTERNETOVĚ
Zvláště proto, že jak s příchodem nové kanceláře, máme
i nové spolupracovníky a naší asistentkou je má nová Znovu budeme aktualizovat weby, rozšiřovat fondy a co
láska. V životě každého z nás se konají změny. Někdy to především, už se nám v počítači sbírají obrázky na náš
ustojíme, někdy jsme trochu zlomení, ale vždy konec speciál. No trvá to déle než jsme chtěli. Mysleli jsme, že
jednoho je začátkem jiného. Stejně je to s prácemi, to dáme za jeden rok. Ale my chceme aby speciál byl
byznysy, našimi partnery. No škoda mluvit. JARO je pro skutečně nabitý.
mě krásným místem k inspiraci, protože lidé se odhalují,
jak s oblečení, tak zimních mindráků :D. Zhazují kabáty a KDYŽ UŽ SLZA NA KRAJÍČKU
vycházejí do měst. Rozjedou se na inlinech a kolech, ZA SMÍCHU VYMEŇTE KAPIČKU :D
začnou chodit ve velkém na výlety a také hýří různými Já to také tak dělám. Nikdo z nás nemá lehký život a
nápady. A uvažují jak zhodit pár kil po zimní ne-dietě :D někdy to jsou pořádné bomby. Proto když už si říkám, že
to tak nějak vypadá, že se všechno spiklo proti nám
sednu si třeba na WC :D a začnu sdílet na facebooku
POZVÁNKA >>DO<< KAPKY SMÍCHU
vtipy. Proč taky ne že? Někdo by si řekl nesmysl, z toho
Jste asi zvyklí takže vám napíšu zas to samé. Kdo nám
žádný úspěch nezbuduješ! Jak chceč něco v životě
chcete pomoci máte otevřenou ruku. ↔ Převážně
změnit, tak makej! Jenomže my všichni makáme furt!
privilegujeme kreslený humor, avšak jak vidíte v tomto
Prostě stále a v našich zaměstnáních a podnikáních
svépomocném amatérském magazínu místo zde májí i
někdy je stresu přemíra. Proto humor využíváme jako
ilustrace, obrázky, traditional art tedy, a bezesporu
řada z nás stejným způsobem. Jako veselejší pohled na
literaturu, kterou máme velice rádi. Od básní až po
povídky. Ale nechtěl bych se už po sté opakovat. Zvu vás tíživý svět. Bez humoru by nebyla krása odlehčeného
pohodového světa. A sen o tom, že i některé dny mohou
všechny k prezentaci >>Vaší<< tvorby :* ;) → V našich
být normální, pohodové a láskyplné, bez nějaké větší
vodách to není až tak zvykem. Za to spíše v zahraničí
rány. Proto pište, kreslete a dělejte si srandu. Pro
různé e-Ziny a .pdf magazíny letící po emailech do
miliony lidí po celém světě je humor terapie. My tuto
tabletů a čteček frčí jedna báseň, i když v nich třeba
není žádná báseň :D . ← Je to TREND, který se vyvíjí jako složku nepodceňujeme a rádi se připojujeme k mase
ne zrovna malý průmysl. Už samo hovoří o tom, že třeba lidí, která humor vnímá právě takto.
známé VELKE snad bych použil o už otřepané slovo
MAIN STREAMové časopisy jako Playboy pro muže, New Poznámka: obrázek, který vidíte vlevo nahoře je naše
nová grafická deska, kterou můžete vidět, jak přijedete
York Times ve své všední i týdenní podobě, nebo
do naší kanceláře, respektive se s ní budete setkávat i na
celosvětový i domácí Forbes (měsíčník o ekonomice a
jiných našich propagačních materiálech.
světě úspěšných) mají své elektrikonické verze.

. editorial
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Veselosti
při létání
Letuška: „Klid prosím, uklidněte se, to byla jen vzdušná jáma, naprostá
normálka, no tak, můžete se klidně pustit těch opěradel, už je všechno v
pořádku, dýchejte zhluboka. Táák, no, už je dobře? Výborně, chlapci, a já
teď zajdu i za pasažéry, ano?“

Na ranveji: „Proč si do letadla bereš bermudy?”
„Slyšel jsem, že máme letět přes bermudskej trojúhelník.”
Start letadla, kapitán jako obyčejně: „Vážené dámy a páni, pěkně vás vítám na palubě našeho letadla.
Náš let probíhá nad Atlantickým oceánem, ve výšce 10 000 metrů, rychlost je 900 km/h,
teplota vzduchu... sakra! Do řiti! Mě šlehne! Jéžišmarjá!”
Kapitán se odmlčí, mrtvolné ticho, pasažéři jsou bledí, panika, křik...
Po delší chvíli se kapitán ohlásí: „Dámy a páni, prosím, omluvte mě! Letuška mě polila.
Kdyby jste jen viděli moje kalhoty zepředu...”
Jeden z pasažérů křikne: „Ty hovado! Kdybys viděl moje kalhoty zezadu!“ :D
Na letišti hlídají dva černí šerifové. Jeden z nich si s obdivem prohlíží velký Boeing 747
a povídá druhému: 'Nedovedu pochopit, jak můžou teroristi tak velké letadlo unést.'
'Ty vole,' říká druhý, 'to se neunáší na zemi, ale ve vzduchu, když je to letadlo takhle malinký!'
U zaoceánského letu přijde jeden z cestujících za kapitánem:
„Promiňte, ale nezdá se vám, že letíme nějak moc nízko?!”
„Ne, proč myslíte?”
„No, já jen že jsem z okýnka zahlédl chobotnici.”
Karel dělal pilotní zkoušky a kámoši se ho ptají: „Tak jaké to bylo, těžké?”
„Kdepak, jenom mě naštval jeden grafolog.”
„Co říkal?”
„Ale, prý že jsem podle rukopisu násilník, grobián a rváč.”
„A co jsi mu řekl?”
„Co by? Rozbil jsem mu hubu!”
Letí velké dopravní letadlo. Kapitán se připravuje na přistání. Z kontrolní věže dostává povolení a zahajuje přistávací
manévr. Co však nevidí: "Sakra, jak to, že ta dráha je tak krátká?! Na takhle krátký dráze s tímhle érem za prase
nepřistanu!" Nedá se ale už nic dělat a musí se o přistání pokusit. Cestující dostanou příkaz zaujmout bezpečnostní
polohu. Kapitán se opatrně přibližuje nad samý začátek runwaye, aby využil co možná nejdelší dráhu. Vzum... Sotva
se kola dotkla betonu, kapitán začíná brzdit, co mu síly stačí. Už jen padesát metrů do konce dráhy. Už jen dvacet
metrů do konce dráhy! Už je na samém okraji. Uf. Brzdy se roztekly, ale na posledním decimetru letadlo zastavilo.
Kapitán vyleze ven a zhluboka si oddychne. "Kurva, že ale byla ta dráha sviňsky krátká!" Pak se rozhlédne kolem.
Nejdřív vpravo, pak vlevo. "Jak je ale široká!"
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Literární (pr)ůlet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Martin Zařický xxxxxxxxxxxxxxx Lenka Rottová xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx Jan Zartia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ŠmíroDan xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

. slovem k tvrobě
Jak možná víte nedávno proběhl již 25. ročník celorepublikové literární
soutěže „Můj svět“. Tentokráte nikdo z našeho malého klubíku nevyhrál,
ale nehodláme se vzdát ;) :D konkurence byla veliká a příští rok budeme
psát zas. Naopak v našem časopise bychom chtěli rozvíjet naší tvorbu a
chystáme se vám ukázat další kousky z naší a nejen naší tvroby.
Vrátím se ke své tvorbě oficiálně vydaných sbírek a připomenu vám pár
dílek, které už viděly světlo světa, ale na které tuze rád vzpomínám. :)
Stejně tak najdete díla mých přátel, ale i postupně nacházíme i autory na
internetu s nebagatelními, někdy vtipnými, jindy hlubokými tématy.
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Martin Zařický
Každá chvíle
Tradiční příslib
každodenního návratu
ke vzpomínce
zatím posledního setkání
prý není k mání
následující den
Ti kteří nás znají
nám ho vzali,
a jak to mrzí
jsou-li to naši
blízcí.
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 někdejším 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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Lenka Rottová
Miniútvary
Sedí hovno na stěně,
koukám na něj zděšeně,
úplňkáři mají svátek
takže i náš malej spratek.
Hody hody, to je škody,
v potoce se točej vody,
a já doma do pressa
namočím si macesa.
Sviť měsíčku sviť
přetížená síť
čípak je to vina?
Prej ňákýho Nikulina.
Velká říše se hroutí,
a její kořen hnije,
a v pupku světa v proutí,
z potoka svině pije.

Lenka Rottová

*1971

Narozena v Praze. Autorka je básnířka a především výtvarnice. Používá
umělecké jméno Iguanasbear a má svou medvědí poradnu na fb:
https://www.facebook.com/iguanasbear, kde uděluje medvědí rady a medvědí
služby :). Autorka je úspěšnou držitelkou pěti dětí a několika kachen. :D
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Galérka dnes:

Michal Kameník

Co je nejrychlejší
Hádají se věřící, nevěřící a žid o to co je nejrychlejší.
Věřící říká, že je to myšlenka. Nevěřící říka, že je to
světlo a žid říká, že je to průjem. Věřící s nevěřícím se
ptají proč průjem? Žid říká: Než jsem stačil pomyslit,
než jsem rosvítil a zbytek si domyslete. :D

Stála by za hřích
U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů:
"Víte, otče, ta moje tchýně, to je ale ženská.
Chvílema uvažuju, že by stála za hřích!"
"Pamatuj synu, nesesmilníš!"
"Kdepak velebnosti, NEZABIJEŠ!"

Blažený výraz
Přijde jeptiška za matkou představenou:
"Matko představená, byla jsem znásilněna. Co mám
dělat?"
"Jdi do sklepa a vypij tam sklenici octa", odpoví matka
představená.
"A to pomůže?", ptá se jeptiška.
"Ne, ale zmizí ti z tváře ten blažený výraz."

Znásilněná rytířem
Loupeživý rytíř znásilní jeptišku. Když je po všem,
začne mu jí být líto a ptá se: "A co budeš teď dělat?"
"Půjdu za matkou představenou a řeknu jí, že jsem
byla třikrát znásilněna", odpoví jeptiška.
"Jakto třikrát, vždyť to bylo jen jednou!", diví se rytíř.
"Ty už nemůžeš?", ptá se zklamaně jeptiška.

Rozprava o lži
Na konci bohoslužby kněz ohlásil:
"Přiští neděli bude kázeň o lži. Aby jste se dobře
připravili, přečtěte si předtím 17. hlavu evangelia
podle Marka."
Po týdnu na začátku kázání: "Tak co, kdo si přečetl 17.
hlavu evangelia podle Marka?" Všechny ruce v kostele
se ochotně hlásili...
"Tak právě s vámi bych si rád pohovořil o lži. V
evangeliu svatého Marka není žádná 17. hlava."

Velký potřeba
Opilec se připotácí do kostela, zapadne do zpovědnice
a mlčí. Zmatený kněz zakašle, aby upoutal jeho
pozornost, ale muž stále nic neříká. Kněz tedy zaťuká
na přepážku, doufá že se hříšník konečně rozhovoří. Z
druhé strany se ozve: "Boucháš zbytečně, kámo, tady
taky není hajzlpapír."

Na dveřích židovské synagogy byl nápis: "Vstupovati do synagogy s nepokrytou hlavou je jako dopouštěti se
cizoložství." Za dva dny tam bylo připsáno: "Zkusil jsem obojí a nedá se to srovnat!"
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Sponzorská nezávislá strana
Jako v každém čísle i dnes tomu nebude jinak děkujeme svým drobným (a jak se tak
koukáme dneska) a :D už i opakujícím se sponzorům. Někteří sponzoři jsou členové naší
redakce, ovšem je hodně už takových, kteří jsou naší čtenáři a sympatizanti a začínají
nám posílat nějaké drobné na to, aby náš sponzorský fond tvořil rezervu, která nám už
reálně pomáhá refinancovat náš rozvoj. Třeba i náš úvěr na kancelář nastavený na 7 let,
který stojí 122,- Kč měsíčně a jiné drobné výdaje.
Srdečně díky všem našim dárcům:
Martin Zařický

Jan Kudýnek

Jan Slebodník

Daniel Šmíra

Zdeňka Dujková
Radim Hričík
Lenka Novotná
… neznámý starší zákazník z Kauflandu Frýdek-Místek, který nám vždy nechává
menší drobné s přáním abychom to využili právě pro časopis
… paní na seniorském elektrovozíku, která ráda odebírá náš časopis a určitě jí tímto
zdravím a přejí hodně veselesti a zdraví :D
… jeden hodný starší pán v beretce nám věnoval celou dvacetikorunu :D
* skupině dalších drobných mikrosponzorů, kteří nechtějí být jmenování
Start naší druhé už stabilní, trvalé oficiální klubovny se zahájil: 01.03.2018,
Na našem webu www.kapkasmichu.eu jsme vlevo naboku zřídili drobnou ikonku (tlačítko)
pro naše sponzory. Pokud budete chtít a vlastníte PayPal účet, můžete nám zaslat nějakou
korunu nebo $ na náše PayPal konto, pokud nemáte PayPal účet můžete nám prostřednictvím
své platební karty zaslat nějakou drobnou částku přes platební bránu PayPalu. Pokud Vám
ani to nevyhovuje můžete použít starou metodu a zaslat nám dar na naše bankovní konto:

670100 – 2200960590 / 6210
PayPal:

www.paypal.me/zfi

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na vaší podporu.
Stejně tak i vy se můžete těšit na postupně realizující
projekty, které naše klubovna - redakce bude rozvíjet ;) :*
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Tělesné gramotnosti, nerovnosti
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Pokračování příště

