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Vše, co Vás jenom může napadnout 
při slově odpočinkový … :D



Kapka smíchu 

Literárně zábavní odpočinkový magazín nejen amatérských autorů

        Šampaňská zábava       

Laskavý degustátore,
internetové pohody,

na konci roku 2016, prožíváme 
krátké období volna. Pro řadu z 
nás svátky vánoc mají jiný 
význam. 

Snad zapomeneme na silící 
cyberprostor na síti, kde si kde 
kdo, kde co zjistí, zajistí, stáhne. 
A  alespoň na několik dní se 
setkáme s rodinou a prožijeme 
období trochu jiné než jen prací, 
shonem a opakujícímu se 
zprávami na internetu. 

Pro mě i pro nás jsou vánoce 
svátky naděje, kdy se narodil 
spasitel světa. To, že tomu 
někteří nevěří je jejich svobodné 
rozhodnutí. Ve mně zanechávají 
vánoce ten nejhezčí pocit a 
působí ve mně identitu s naši 
krásnou původně evropskou 
křesťanskou civilizací, která vyšla 
z Asie. 

Dnes vánoce mají trošku 
nechutný tvar komerčního kvasu, 
určitého lesklého tuku, kdy se 
všichni chtějí, co nejvíce najíst, 
nakoupit si toho, co nejvíce a 
svými žádostmi a touhami si 
vyplnit břicha a pěstovat si svoje 
neoficiální závislosti tak trochu 
více než ve zbytku roku. 

Pouvažujme ovšem nad 
hodnotami vánoc. Advent je 
doba očekávání na vánoce a 
vánoce vyvrcholením největší 
krásné radosti a pokoje. Pokud už 
jste křesťané nebo ne, pro takřka 
polovinu světa jsou tyto svátky

Příjemným momentem, kdy lze 
sdílet radost se svými blízkými. 
Jsou to období, kdy můžeme 
pěstovat krásné emoce a pocity 
jako očekávání, vzrušení, intimitu 
a blízkost. Můžeme se s někým 
podělit nejen o jídlo a hodnoty, 
které vyplávají z naší bohaté 
bohužel dnes už konzumní 
společnosti, ale především 
hodnoty, které přežily každou 
dobu. 

Hodnoty rodiny, lásky a 
všudepřítomné laskavé 
atmosféry můžeme prožívat i na 
nový rok. Odložme proto 
všechny sekery, bodáky, nože, 
ostrá slova, surové pohledy a 
zkusme si vytvořit skutečně 
prostor bez nevraživosti, zlosti a 
nepohody, které nás často 
doprovází skoro celý rok. 

Nepěstujme v sobě negaci a 
vyzkoušejme prostě pro sebe i 
své okolí udělat něco dobrého. 
Den za dnem člověk válčí sám se 
sebou. Snaží se zvládat svá 
očekávání, své frustrace, honbu 
za existenci, kariérou a vůbec 
všemi problémy dnešní doby, 
které tak trochu vytlačují 
duchovní a psychické potřeby 
jednoty a vzájemnosti, které 
přirozeně potřebuje každý živý 
tvor a člověk o to více. 

Každý z nás je myslící, citově 
založená bytost a i když řada z 
nás jsou nějak psychicky 
poškození, všichni potřebujeme 
lásku. Pokud vám k tomu 
pomůže nějaký dobrý vtip, báseň 
či povídka, budeme jenom rádi, 
že se nám povede s námi tuto 
končeroční dobu dobře vyladit

- jz -
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Milenci v noci po milování:
Ona: "Máš mě rád?"
On: "Ano mám."
Ona: "Udeláš něco pro mě?"
On: "Všechno na světě."
Ona: "Nevyvolávej mě zítra z 
matiky." 

Je povolen pohlavni styk v den 
státniho svatku?

Ano je, avšak pouze s vlastní 
manželkou, aby radost ze 

soulože nepřevýšila radost ze 
státniho svátku! 

Karkulka v lese trhá jahody a všimne 
si jí vlk. Jak je tak krásne ohnutá, 
zacne jí jebat zezadu. Karkulka jen 
otocí hlavu a povídá: "Ty, vlku a máš 
vubec potvrzení, že nemáš AIDS?" Vlk 
na to: "No samozřejmě, mužeš se 
podívat," a vytáhne papír. Karkulka s 
úsmevem: "No, tak teď ho už mužeš 
stejne zahodit." 
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… aneb novinky autorů a 
jiné ochutnávky veršů

PARALELY VZTAHŮ
Každý z nás
hledáme ráj
a tak doopravdy
si tvoříme soukromé
peklo v hlavě

Proč ublížení 
touží po pomstě
proč zlolejci
nenávidí dobro

Naivka řekne si 
lhostejný zúčastněný
hledáš díru tam 
kde není

A tak vždy přemýšlím
nad světem 
který nebude dokonalý
nikdy

Ale jeden jako druhý
může udělat něco 
malého
něco co může 
změnit svět
pokud to uděláme 
společně

Ty a Já, Já a Ty
pokusíme si 
udělat pořádek 

v sobě

a jednoduše

milovat

Martin Jan Zartia Zařický 
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Zvířátka společně

Zvířátka v lese se dohodla, že si 
postaví sídliště. Do města na 
příslušné úřady půjde liška, ta je 
dost fikaná, všechna potřebná 
potvrzení a povolení rychle vyřídí, 
řekla si zvířátka.
A tak tedy liška šla. Přešel den, 
dva, týden, měsíc a po měsíci se 
liška vrací se stáhnutým ocasem a 
celá zničená říká: "35 potvrzení 
mám, je to 36, poslední se mi už 
vyřídit nepodařilo.

Tak se do města vydá medvěd. Ten 
jako nejsilnější v lese určitě zařídí, 
abychom tu měli sídliště, 
přemýšlela zvířátka. Přešel den, 
dva, týden, měsíc a po měsíci se 
medvěd celý vystresovaný a 
vyhublý vrací a říká: "35 potvrzení 
mám, jen to 36, poslední se mi už 
vyřídit nepodařilo."
Zvířátka se už pomalu smiřují s 
tím, že budou dál bydlet v 
podmínkách nedůstojných pro 
zvíře 21. stolení, když tu najednou 
řekne oslíček: "Já bych to zkusil 
vyřídit!"

Ostatní zvířátka se začnou smát a 
říkají: "Ani liška se svým 
intelektem a ani medvěd z pozice 
moci to nedokázali vyřídit, už jen 
ty to dokážeš?"
Ale oslík se těmito řečmi nedal 
odradit a vydal se do města.
Za tři dny se zvířátka vzbudila 
kvůli velkému ruchu a vidí, jak už 
z dálky jde osel a mává se všemi 
potvrzeními. Za zády mu jedou 
bagry, jeřáby, nákladní auta s 
pískem a ostatním stavebním 
materiálem.
Zvířátka se nestačí divit a ptají se 
osla, jak se mu to podařilo vyřídit.

"Velmi jednoduše," říká osel, 
"přijdu na úřad, otevřu první dveře 
- spolužák, druhé dveře - 
spolužák, třetí dveře - spolužák..."

  Michal Kamenník  

Sedí medvěd u rybníka a kouří trávu.
Přijde k němu žába a říká: "Co děláš?"
"Nic, kouřím trávu. Pojď, já tě to naučím. 
Natáhneš si, necháš kouř v plicích a abys to vydržela, 
podplav rybník, na protější straně vyfoukni a uvidíš dílo.
"Žába natáhne, podplave rybník a tam je hroch. "Co děláš žábo?"
"Ty to neznáš? Tak běž, podplav rybník a zeptej se 
medvěda, on ti to vysvětlí."
Hroch podplave rybník, vynoří se na druhé straně u 
medvěda a ten povídá: "Ty vole žábo, už vyfoukni!" 

Hana Křivánková  
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Fotoštěky

No comment

Kdo říkal, že na vesnici nemůžou mít všechny 
vymoženosti města, ať nenadává a podívá se na 
končiny této skromné české vesničky :D 

Zde je ukázka, jak se dají řešit velké návaly horka. Ale 
kdo ví jestli v tomto případě to bylo zrovna to 
zmíňované horko? :D

Nechci nijak podceňovat, nebo přeceňovat uprchlické 
téma a už vůbec se nesnažím soudit, či glosovat to, co 
je v televizi či tzv. seriozních mediích. Jedna paní z 
Břeclavi ovšem na facebooku sdílela zajímavý status, 
kde bylo napsáno Uprchlický tábor v mém obýváku. 

Zpočátku jsem měl pocit, že se starší dáma ujala 
nějaké rodiny, či mladých převážně muslimských mužů 
z východu, když jsem ovšem zaostřil své zraky na 
fotografii došlo mi, že uprchlické vlny mohou být i v 
jiné oblasti než mezi lidmi. Jak tito tvorové prchají, 
proč prchají a zda-li se u naší dobrodějky myslely, že 
se dostanou k více masu či spokojenějšímu životu? 
Nevíme! A už vůbec nemůžeme hodnotit jestli tohle je 
ekonomická migrace, nebo se k nim chovali zle jejich 
majitelé. :D 
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Pozvanka na internetPozvanka na internet
Dnes si uděláme takovou malou rekapitulaci a přiblížíme opět naše weby. 
Určitě už jste se podívali na všechny naše weby a rozšiřujeme naši 
skromnou privátní síť, kde vzájemně odkazují administrátoři zpětnými 
odkazy na své kolegy. Čímž si ne mnoho, ale přeci o něco více 
napomáhají k vyšší návštěvnosti. Takže si připomeňme web náš hlavní 
www.marketwall.eu, což je web o výdělcích, anketách, agresivních 
investičních fondech, klikačkách a prakticky všech možných způsobech, 
jak na internetu přijít k drobnému výdělku bez investice, nebo s malou 
investicí, která vás nezatíží a nezrujnuje Vaší domácnost (i mimo net).

Nadále se můžete kouknout na náš domovský web: 
www.kapkasmichu.eu, kde občas rozvedeme to, co najdete v tomto 
časopise. A nebo si můžete prohlédnout jednotlivé fondy našich autorů a 
sledovat jejich vtipy a tvorbu a případně odkazy na jejich weby. Ne méně 
zajímavý je snad i začínající blog našeho šéfredaktora Jan Zartiy: 

www.janzartia.er.cz, kde můžete sledovat myšlenkové vývoje a některé články našeho 
samozvaného šéfa, které se podílí i na tvorbě tohoto e-plátku. 

V blízké budoucnosti se hodláme vrátit i k některým našim mrtvým projektům a webům, které jsme 
museli po určitou dobu pozastavit. Jelikož spoustu našich autorů napsalo zajímavé nebanální .pdf 
publikace a jelikož máme stále, co říci na téma: humor, kresba a literatura, budete se stále častěji 
setkávat s odkazovanými prameny na naše autory. 

V této souvislosti máme na vás i jednu otázku. Chtěli byste web, který by byl veřejně 
dostupný a kde byste si mohli stahovat ZDARMA, aniž byste museli řešit autorská 
práva (protože bychom s autory předjednali volnou šířítelnost) těchto internetových 
datokomodit: * Fotografie volně ke stažení, * .pdf publikace na různá témata, 
* pilotní ochutnávkové publikace různých internetových kurzů, * tipy na 
různé weby, kde lze získat něco zdarma? A samozřejmě by tento web sloužil i 
jako rozcestník na další zajímavé místa na netu. Pokud by Vás 
zajímal takovýto web můžete nám zaslat názor na: 
kapkasmichu@gmail.com, nebo nám to napsat na naše 
facebookové fanpage: 
http://www.facebook.com/KapkaSmichu či 
http://www.facebook.com/clubmwall.

Zároveň se těšíme na to až nám sponzoři a čtenáři nasbírají těch několik tisícovek potřebných k 
rozjezdu naší kanceláře, protože z tohoto skromého zázemí budeme spravovat všechny naše weby a 
konotrolovat a opravovat i weby našich kolegů, aby naše skromná privátní síť Z-net FIMPRESS 
Inciativa mohla těšit své návštěvníky a přispěvatele i nadále a dodávat radost. 

www.marketwall.eu 

www.vsebezplatne.cz ? Bude?
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NA VÁŽNO … ;)
Když včelička vyletí z úlu 

Každá správná včela když vyletí z úlu je 
učena se do úlu poctivě vrátit. Často to 
tak bývá i s námi. Řada lidí označuje 
třetinu mladých lidí za pobytníky tzv. 
mama hotelu. Oblíbený sociologický termín. 
Ale málo zlých jazyků ví, že asi za menší 
polovinou těchto dorostenců, kteří vedou 
přesčas ve své dětskorodičovské domovině 
je nějaká „ukrytá pravda“. 

Často se jedná o nějakou psychickou 
slabost, či násilí, či jinak komplikovaný 
rodinný problém. Obyvatel takového mama 
hotelu kypí radosti ze života ve smyslu, 
že za něho drahý rodič dělá skoro vše a je 
v životě nesamostatný. Co ale taková 
životní nesamostatnost? Setkávám se s tím 
aktuálně u svých blízkých, lehce i ve svém 
okolí a začínám přicházet na to, že co 
člověk, to nějaká psychopatologická 
tragedie. 

Jsem věřící člověk a pro mě je odrazem 
těchto osobnostních katastrof hluboké 
odklonění se od Boha a to dokonce i v 
takových rodinách, které o sobě hovoří, že 
jsou hluboce křesťanské. Ale ať už jste 
věřící, nebo ne, ať problém nacházíte v 
čemkoli je nutné si přiznat, že zdroj se 
nachází jinde než v dospělecké stále 
jakoby dětské duši. 

Mnohdy si myslíme, že klient mama hotelu 
je rozmazlený, nevyvinutý fracek, kterému 
bylo v životě příliš všechno dopřáno. A co 
když je tomu právě naopak? Co když ten 
mírumilovný rodičovský servis je vlastně 
určité dobromyslné násilí vznikající na 
základě nějaké úzkosti. Poláci na to mají 
krásné lidové přísloví: „Uhladit koucourka 
k smrti – čili láska sobecká.“

Setkal jsem se s řadou lidí, kteří v 
rozmezí 20-30 let žijí stále s rodiči. 
Někdy jedináčci, někdy lidé se dvou 
sourozenců, co je však zásadní je to, že 
je doma vždy „něco drží“. Když takového 
člověka vidíme jsme sklonní ho podvědomě 
odsoudit.   - Ten si ale neradí se svým 
životem. Panečku, to je mazánek, bez matky 
by to v životě asi nedal. -Bez otce by asi 
nenašel ani zaměstnání apod. 

Často jsou takoví mazánci naopak 
chudáci. Protože je jejich osobnost 
hluboce znásilněna. Sám jsem svědkem 
řady případů, kdy na první pohled hovoří 
sousedé a známí o rozmazlených 
domorodcích takových rodinných úlů. 
Pravda je mnohdy taková, že rodiče svého 
potomka (i když dávno dospělého) na sebe 
vážou, a velice rádi je obskakují, dělí 
se o určitou jejich závislost. 

Někdy se jedná o zdravotní problémy, 
jindy proto, že druhý rodič, (partner 
prvního)se o nich už nezajímá. Takový 
rodič, ať už otec či matka si fixuje na 
své dospělé dítě a vzniká dvojí 
konflikt. Někdy poskytuje svému 
dospělému dítěti absolutní servis, ale 
jindy v zásadě učí své dítě všechny 
možné praktické dovednosti, aby si tzv. 
vypral, uvažil aj. Né méně je namístě 
privilegování jednoho dítěte před 
druhým. Kdy jeden sourozenec se stává 
doslova otrokem vůči druhému. 

Pak nám v domovech rostou ty rozmazlené 
včeličky, které jsou na první pohled 
velice divoké, bojovné, často lehce až 
drzé, ale jejich duše je křehká, 
introvertní často zranitelná, jen těžko 
dovedou udržet životní vztah, nebo mají 
problém udělat si pořádek sami v sobě. I 
když jinak jsou vcelku pracovité.

Proto neodsuzujme mladou generaci v 
takových mamaúleh, protože někdy se 
vážně jedná o usměvavé násilí, a kdyby 
rodiče dokázali svůj život řešit jinak 
zhruba 50% obyvatel mamahotelů by se už 
dávno osamostatnilo. 

Zmíněný rodič před přáteli a veřejnosti 
klade důraz na to, že svému dítěti vše 
přeje, že má na mysli jen jeho dobro a 
že tak doopravdy chce, aby se 
osamostatnil(a), ale podvědomě si ho 
přivlastňuje a nedovede si představit, 
že by od ní/něho jeho syn, či dcera 
odešla, protože ho potřebuje k budoucí 
etapě svého života. Takové nezdravé 
závislosti se dostávají pod kůži. 
Přehnaná obětavost se v některých 
vyhraněných situacích proměňují v 
hysterii, vyčítání a příliš milované 
dítě, se často cítí, jako nenáviděné. 

8



Kapka smíchu 

Literárně zábavní odpočinkový magazín nejen amatérských autorů

Potomek v tom má takový zmatek, že touží 
se z hnízda dostat ven, ale sám je natolik 
znevolničený, že nevidí světélko na konci 
tunelu. Přichází frustrace, bolest a 
sebepoškozování. Puberta se pak posouvá i 
do pozdějších let. Často je dost dobře 
schopné se postarat o věci všedního dne, 
ale zcela neschopné realizovat se ve 
vztazích a tzv. „si poradit se životem“. 
Rodiče než si dítě pořídí by měli uvažovat 
nad tím jestli si sami dokáží poradit si 
se svými vztahy, protože pak se z jejich 
dětí stávají rukojmi nevyřešených vztahů a 
pocitů. 

V pozdějším životě se stávají 
nesamostatnými otroky, nebo zase nic 
nedělajícími mazánky a obojí je ŠPATNĚ! 

Přejme svým dětem to nejlepší a to tak, že 
od nich nebudeme vyžadovat více než je 
nutné a naopak po nich vždy budeme 
vyžadovat to, co je vysloveně nutné. Tedy 
aby byly schopny vyletět z úlu a naučit se 
sami uživit, protože život není jen o 
práci, ale obživa samotná je schopnost 
poradit si a vytvořit vlastní rodinu. Ne 
byt přisáti přísavkou na své staré rodině 
a přioperovat si pupeční šňůru ve 20, nebo 
30ti letech, což pak předávají i dalším 
generacím. A to je pak tragédie ;)

SPONZOROVANÉ ODKAZY

http://www.sperky.guru/#malericc 

Nechte se inspirovat pro předvánoční nákupy bižuterie od 
převážně českého producenta ;)

 .. Z k r á c e n ě ..

Krásně ručně vymazlené. Osobou, kterou máte 
nejraději? Pak to je to pravé ořechové a na vánoce 
ořechy, máme rádi. Alespoň ti nežlučníkovi :D

Asi si všímáte, že náš časopis není jen typický kreslený 
a psaný humor, ale najdete v něm i umělecky kápnuté 
kresby, básně a literaturu. Můžete nám věřit, že tento 
časopis bude vždy podporou pro méně známé, nebo 
zcela neznámé začínající umělce a třeba i samotáře, 
kteří chtěji něco ukázat. Neproměškejte tuto nabídku 
a napište nám a pošlete své práce na: 

       kapkasmichu@gmail.com 

Navštivte také: www.marketwall.eu a www.kapkasmichu.eu a www.vsebezplatne.cz 
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Zpravodaj  11 – 12 / 2016
         Klub přemíšťuje zpravodaj do ZoFIe         

Drazí  spoluradostníci,  čtenáři  internetové  pohody, 
tuto  stránku,  které  už  po  deset  čísel  nazýváme 
Zpravodaj  a  informujeme  vás  o  změnách  či 
novinkách v našem klubu, přemíšťujeme do našeho 
druhého  inzertního  časopisu  ZoFIa,  neboli 
Informátoru Z-net FIMPRESS Iniciativy. Pochopili 
jsme i na Vašich reakcích i na práci do budoucna, že 
Od  příštího  čísla  se  budete  tedy  setkávat  jen  s 
humorem a literaturou. Ne s těmito dvěma sloupky. 

          Pokračujeme ve sbírce pro redakci          

Na další straně si přečtete informace o naší sbírce. 
Až nasbíráme 10.000 pro reservní fond předplácíme 
kancelář a hurá na otevření vlastní oficiální redakce 
pro tento časopis ;) Každý, kdo chcete přispět ať už 
penězi, nebo nějakou tvorbou, darem jste vítání. 

                       Speciály by tu hrály                      

Ano hrálo by to do karet, ale zatím ne. V momeňte, 
jak  se  nám  povede  zrealizovat  naší  kancelář, 
budeme pravidelně několikrát ročně publikovat náš 
speciál kresleného humoru. Budeme vydávat .pdfko 
podobné, jako je náš magazín, ovšem plné několika 
stovek  vtipů  většinou  kresleného  humoru  našich 
autorů  i  řady  hostů.  Proto  podpořte  naší  sbírku, 
protože s příchodem oficiální  redakce startujeme i 
naše speciály (výROČENKY) Kapky Smíchu.

           Jak nám můžete zaslat svou práci?         

Možná jste zjistili,  že máme svou oficiální adresu: 
kapkasmichu@gmail.com,  pak  máme 
http://www.facebook.com/KapkaSmichu a 
následně web, www.kapkasmichu.eu, na každý z 
těchto medií můžete zaslat svou práci. Záadní je se 
podepsat alespoň nějakým pseudonymem a zadat 
na  sebe  kontakt.  My  uvěřejníme  Vaše  práce  v 
kategorii  INTERNEŤÁCI  a  později  s  námi  můžete 
spolupracovat pravidelně jestli budete chtít ;)

                      Blížící se výročí Z.F.I.                    

02. února 2006 je výročí,  kdy vůbec vnikl  spolek 
SML  tedy  Svaz  Mladých  Literátů,  který  vydával  i 
školní časopis. Lépe řečeno svépomocný časopis. Z 
této  zábavy  se  za  dva  roky  stalo  internetové 
společenství  se  svými  sice  primitivními  a 
amatérskými, ale i přesto veřejnými stránkami na 
internetu. A začátkem února 2008 se objevily na síti 
www.nabidky.ws, které dnes už neexistují, ale byli 
primárně katalogem výdělků na internetu. Zde byla 
později  přidávána  i  literatura  a  různé  články  o 
zájmech  jednotlivých  členů  v  pozdější  podobě 
stránek www.megamonitor.eu, který jako web přežil 
až  do  roku  2014,  jenž  se  změnil  na  dnešní 
www.marketwall.eu.

Dnes  do  své  amatérské  sítě,  tedy   společenství 
webů a jejich autorů přibral 26 dalších webů. Jsme 
společenství  27  webových  projektů  a  12  stálých 
členů. A právě začátkem února 2017, to bude 11 let 
našeho koníčku a 9 let skutečné existence klubu. 
Dá-li  Pán  a  budeme  mít  naši  kancelář  pro 
KapkaSmichu  a  klub  Z.F.I.,  budeme  s  radostí 
provozovat i nadále naše weby, poskytovat na nich 
reklamu  za  dobrovolný  sponzoring  a  těšit  se  z 
příspěvků jednotlivých internautů. 

Proč vám to zde píši? Proto, že masivně v měsíci 
únoru  budeme  přijímat  inzerenty.  Už  v  krátkém 
předstihu okolo 02/2017 si můžete zamluvit u nás 
prodnou reklamu, či příspěvek a my vám v tomto 
měsíci u nás opublikujeme reklamu zcela zdarma, 
nezištně pro únorová periodika. Samozřejmě i jindy 
máte  reklamu  pouze  za  sponzoring.  Tedy  za 
dobrovolný dar. Zatím nejmenší dar od inzerenta byl 
10,- Kč. Je to jedno. V měsíci únoru u nás můžete 
inzerovat  ZCELA  BEZPLATNĚ,  jak  se  snad  bude 
jmenovat i naše doména, již v krátce :D
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 V Ý Z V A  &  FÁZE č. IIIV Ý Z V A  &  FÁZE č. III
Již  delší  dobu  běží  naše  oficiální  veřejná  sbírka pro  modernizaci  KAPKY 
SMÍCHU.  Vzhledem k přislíbené pomoci a změně nákladů potřebujeme už 
pouze:  

10. - 12.000,-  korun českých
… prostřednictvím této veřejné sbírky. ;) :D  

V momeňte, jak od vás / našich čtenářů, dárců sesbíráme tuto částku vydáme 
SPECIÁL  pro  KAPKU  SMÍCHU,  kde  bude  ne  více  jak  100,  ale  několik  set 
kreslených  vtipů.  :D  …  Částku  použijeme  z  80%  na  zřízení  veřejného 

kontaktního místa = kanceláře. Pronajmeme skromný kanclík, který 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 
+- 12.000,- 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 +-2 speciály plné PŘEVÁŽNĚ kresleného humoru. 
   + Zpravidelníme vydávání inzertního a společenského bulletinu ZoFIa
   + v budoucnu budeme chystat i eshop s humoristickými předměty a další vychytávky

Co dodat?
Stále  usilujeme o  ISSN a  ISNB normy  pro  náše  dokumenty.  V  momeňte,  jak  budeme oficiální  periodikum 
zavedeme  štítky  na  všechny  potřebné  sociální  sítě  a  jak  čtete  výše  zavedeme  i  tištěnou  podobu  našeho  
magazínu. Kromě 2-12 čísel ročně budeme vydávat cca 2 speciály kresleného humoru (viz výše)

 Účet pro zaslání sponzorských darů:        670100 – 2200960590 / 6210
 PayPal:     emailbarr@lycos.com

Těšíme se vás a na start oficiální redakce našeho časopisu 
všem sponzorům s jakkoli vysokou částkou děkujeme předem

vaše redakce
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Je třeba to brát s hum – o -rem

Padající rohlík

Mám dnes obzvláště dobrou náladu. Jsem totiž dobrodějka. Plním lidem přání a dávám jim 
naději na lepší zítřky... Abych Vám to objasnila. Ač už je Elišce dva a půl roku, stále, i přes 
veškekrou snahu, trousí po bytě různý zbytky jídla. Hlavně pečivo. Kvanta a kvanta pečiva. Ta už 
utrousila tolik pečiva, že bychom tím nakrmili i větší azylovej dům.

Řekněme, že utrousí třeba půlku rohlíku. Tato půlka rohlíku potom nejen díky Elišce, ale také 
zásluhou kocoura, projde postupně celým bytem, až se mi po pár hodinách vrátí k nohám značně 
znavena. Po strastiplné cestě napříč různými skulinami bytu, vypadá poněkud seschle a je 
obalena ve značně velké vrstvě prachu a chlupů. Vyhazovat se mi to ale nechce, je to přeci jen 
jídlo, i když trošku jetý. A tak mám ve zvyku takový pečivo často vyhazovat z balkonu. My máme 
totiž pod balkonem keře, a v těchto keřích se míhají různá roztomilá stvoření jako například 
ježečci, ptáčci a občas nějaké cikáně... Je mi v 
podstatě jedno, kdo si to vezme. Prostě kdo dřív 
příjde, ten dřív... vždyť to znáte.

A tak dnes po večeři po Elišce zase zbyl kousek 
rohlíku. Já už zběhlá v této situaci, hbitě jsem 
přiskočila, abych rohlík ušetřila před krutými 
hrátkami té naší malé, chlupaté... potvůrky. 
Otevírám dveře od balkonu a házím tento milodar. 
Najednou slyším hlas jak říká „Jé, podívej. Padá 
rohlík, něco si přej!“. Rychle jsem za sebou 
zabouchla, to aby nikdo neviděl jejich 
chlebodárce. Totiž rohlíkodárce. Jsem přeci jen 
plaché děvče a rádo zůstávám v anonymitě. Leč 
zaplavil mě pocit blaženosti a uspokojení... Ach!
No hned mám lepší pocit. Konečně taky nějaká 
vděčnost, sakra. Jako myslete si co chcete. Vy už si 
stejně myslíte... Ale já jsem dobrodějka! Plním 
lidem přání a dávám jim naději!

Autor: Nikola Ženatá 

Ilustrace: Hana Křivánková
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Blonďaté trampotyBlonďaté trampoty
Proč mění blondýnky svým dětem suché pleny jen jednou za měsíc?

??? ??? ??? ??? ???
Protože je na nich napsané „až do šesti Kg“

Stojí dvě blondýnky na peronu na nádraží a jedna se ptá:
Pane výpravčí, doveze mě tenhle vlak do Prahy?
„Ne“ zklame ji výpravčí „Ten vás zavede tak leda.... však vy víte kam“ 
copak neumíte číst jízdní řády, slečno? 
Ozve se druhá blondýnka, která stojí vedle ní:
„A mě by tam dovezl?“

Blondýnka jede po silnici a poslouchá rádio. Moderátor vypráví jeden za druhým 
vtipy o blondýnkách, až jí to vytočilo a radio vypnula. Za chvíli projíždí okolo 

kukuřičného pole viděla tam druhou blondýnku, jak vesluje v člunu. Zastavila vůz 
vyklonila se z okýnka a kříčí na tu na poli: 

„Ty slepice jedna hloupá! Přesně takové jako ty způsobujou to, že se nám lidi 
smějou! Kdybych uměla plavat, dala bych ti co proto!“

 
 Blonďata laly čeká na kluka a neví jaký je čas. Ptá se proto na ulici: 
 „Pane, prosím vás, kolik je hodin“
 „Čtvrt na čtyři“ odpoví muž
 Blondýnka nevěřícně kroutí hlavou a odvětí:
 „To je divné. Ptám se už půl dne a pokaždé mi někdo odpoví jinak“

Muž v letadle si všimne, že má vedle sebe roztomilé sexy blondýnky. 
„Víte“ říká „slyšel jsem, že let lépe utíká, pokud se dáte do hovoru se společným pasažérem. Pojďme si 
popovídat“
Blondýnka, která si právě před chvíli otevřela romantický rychloromán z trafiky ho rázem zavře a řekne 
muži:
„A o čem byste se chtěl se mnou diskutovat, Pane?“
„Hmm, nevím“ řekne muž. „Což takhle kvantová fyzika?“
„OK“ řekne blondýnka, „to je zajímavé téma. Ale nejdříve se na něco zeptám já. Kůň, kráva i jelen jedí to 
samé – trávu. Nicméně jelen vykadí malé kuličky, kráva placatou koblihu a kůn vdolek. Proč si myslíte, že 
to tak je?“
Muž ohromen odpoví: „Nemám nejmenší tušení, slečno, vy jste zvěrolékařka či bioložka?“
„Neodpovídejte mi otázkou vy inteligente a raději mi řekněte“ odvětí znovu blondýna „jak je možné, že se 
cítíte s blbou blondýnou (o které si už dopředu myslíte, že je blbá) kvalifikovat se hovořit o kvantové 
fyzice, když neznáte ani hovno?“

Další vtipy a novinky najdete na:  www.kapkasmichu.eu 
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Na vánoce, na nových rok

A máš to Roberte
„Slečno začíná sněžit, co kdybysme šli do kina?„
„- To ne, tam je tma, vy byste mne osáhaval a líbal...“
„To už bych si nedovolil jen kvůli lidem okolo“
„A to nemáte dost peněz abyste si koupil lístky do 
poslední řady?“

Ze života
„Dědo, co máte raději: soulož nebo vánoce?“
„Jasně, že soulož, pane redaktore, ale vánoce jsou 
častěji. :D“

Povídají si dvě babky: „Tak co ta vaše vnučka dostala od 
toho Itala letos na vánoce?“
„No povídala, že syfilis“
„A co to jako je?“
„No to já jako nevím, ale asi je to větší než mercedes.“
„A jak to?“ „No protože povídala, že jestli to je fakt 
pravda, tak se v tom poveze celá vesnice.“

Za to může Silvestr
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy:
„Prosím vás, jak se dostanu na nádraží?“
„Musíte jít rovně ….“
„A doprdele! Tak to se na nádraží dneska nedostanu!“

Remunerace
Tři si povídají, co udělají s vánočními odměnami.
První říka: „Pracuji v Německé bance, z vánočních odměn 
si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.“
Druhý povídá: „Pracuji v Daimler Chrysler, za vánoční 
odměny si nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu 
na cestu kolem světa.“
Třetí povídá: „Já pracuji v Siemensu a za vánoční odměny 
si koupím svetr.“
… ostatní se ho ptají: A co zbytek?
Třetí odpoví: „No zbytek mi k tomu přidají rodiče“.
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Děkujeme sponzorům

Děkujeme všem sponzorům, kteří  nám přispěli  nějaké drobné na dobrou věc, čili  na 
tento časopis a klub Z.F.I. => Nejmenší dar v období Listopad – Prosinec, činil 5,- Kč a 
nejštědřejší  dar  činil  510,-  Kč.  Děkujeme  všem  dárcům,  kterých  tentokráte  mírně 
přibylo, že budují náš plán, a tudiž nám pomáhají usbírat částku na stvoření oficiální 
redakce našich časopisů. 

Srdečně díky všem našim dárcům:

Jan Slebodnik

Martin Zařický

Zdeňka Dujková

Jaromír Borovec

… neznámá slečna v Kauflandu frýdek

… předběžný start naší oficiální redakce plánujeme na 12.03.2017, každý z vás zmenšuje 
půjčku, kterou chceme na kancelář vynaložit. Čím více nám přispějete tím méně si budeme 
muset vypůjčit a tím méně. 

Na našem webu www.kapkasmichu.eu (pokud vám nebude fungovat přesměrování pak 
www.kapkasmichu.er.cz) jsme vlevo naboku přichystali drobnou ikonku, nebo chcete-li 
tlačítko, pro naše sponzory. Pokud budete chtít a vlastníte PayPal účet, můžete nám zaslat
nějakou korunu nebo dolar 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 se spolehnout na startou metodu a zaslat
nám dar opět na naše konto: 

670100 – 2200960590 / 6210670100 – 2200960590 / 6210
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na Vaší podporu
už za pár měsíců se budete moci těšit, jak na kontakt 
s námi na tel. čísle, tak na tištěnou verzi časopisu
pro individuální zájemce

vaše redakce
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Skoropříběhy
Netradiční den v kláštěře
V kláštěře svolá matka představená všechny jeptišky.
Sestry, sešly jsme se tady kvůli nečekané události. Včera při uklidu 
jsme našli v koši prezervativ. Dobře víte, že taková věc tady nemá, 
co dělat. 
Na to všechny sestry: „oooooooooooo“ a jedna z nich „chi chi chi“
„Sestry, ale co je horší ten prezervativ je už použitý“.
Všechny sestry opět: „oooooooooo“ a jedna z nich „chi chi chi“
„A sestry víte proč nám jeptiškám taková věc nepřísluší? Protože 
následky si pak každý může přičíst jen ona sama. Ten prezervativ je 
totiž protržený!“ sdělí už vážně naštvaná matka představená.
A jedna sestra: „A do prčic!“ a všechny ostatní: „chi chi chi“

Opravář Pepa
 Do firmy přijde instalatér opravit záchod. Vejde do kanceláře a pát 
se sekretářky: „Slečno, kde je ten hajzl?“ ona nesměle odpoví: „Pan 
ředitel je právě na obědě.“ 
„Ale vy mě nechápete, já myslím ty dvě nuly!“
„Aha... Tak náměstkové jsou na poradě, přijdou za chvíli“
„Ale zlatá paní, já myslím tam, kde se hovno dělá!“
„Tak přípava výroby je o poschodí níže“
Paní vy si ze mě děláte srandu. 
„A když ten hajzl, ty dvě nuly a všichni od těch hoven potřebují jít 
tam, kde i císař pán potřebuje soukromí, tak kam půjdou?“
„Jo tak vy jste z toho strip baru od naproti? No to je super. 
Pan řídící už vás očekává, oslava bude až zítra, ale mám pocit, 
že objednávali slečnu a ne chlapa...“
„No až tohle story povím na centrále, milá slečno, tak se z toho 
všichni poserou...“ dochází trpělivost opraváři.
„No dobře, dámo, já si toho sráče najdu teda sám a dám mu, 
co proto...!“
„Ale, Pane, moc mu prosím neubližte náš šéf je zrovna po plastice a 
myslím, že druhou operaci by naše firma nepřežila, to by tu pak 
hovno už vážně dělal každý.“

Najdete nás na facebooku:   KAPKA SMÍCHU FANPAGE                       
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Galérka dnes:      Hanka Křivánková

Příjde nový šéf do své kanceláře, kde přebírá místo po minulém řediteli. 
Přítom ho jeho předchůdce poučuje, co a jak a přijdou na téma sekretářky ...
Ten starý ředitel říká: „Až budeš chtít přefíknout sekretářku, musíš jí říct, že chceš napsat dopis do 
Istanbulu...“
Nový ředitel se sice diví, ale poslechne ho a na druhý den říká své asistentce. 
„Jani, chtěl bych napsat dopis do Istanbulu !“
„Pane řediteli, zrovna nemůžu, mám červenou pásku ve stroji...“
Ředitel se diví, ale neříká nic. 
Za pět dní přijde sekretářka po skončení menstruace: 
„Už jsem si vyměnila tu pásku, můžeme to napsat...“
ředitel odvětí: „Není třeba zvládnul jsem to ručně...“
„Ooo, kdybych veděla, že to tak spěchá vyřídili bychom to ústně ;) “
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Hlasité milování
Hádají se tři chlapi, kdo má hlasitější manželku při milování.
První povídá: „Ta moje u toho tak řve, že vždycky vzbudí děti vedle v pokojíku.“
Druhý se nenechá zahanbit a říká: „Nic proti, ale to je slabé. To ta moje pokaždý vzbudí všechny 
sousedy v půlce baráku.“ 
Třetí se jen usměje a povídá: „Na tu moji nemá žádná z vašich. Tu já vždycky slyším až do 
hospody, když jsem na pivku!“ :D

Dům radosti
Syn jde s otcem po městě. Syn uvidí velmi hezký dům a ptá se, co je to za dům. „To je dům 
radosti“ odpoví tatínek puberťákovi. On na to: „Půjdeme tam?“ „Ne, na to jsi ještě moc mladý“ 
řekne otec. Synovi to nedá a na druhý den jde tam zas. Ale namísto vykřičeného domu si splete 
číslo a vejde do domu těsně vedle, protože vypadají jeden jako druhý. 
Prvně si ho všimne hned kuchařka a zeptá se ho: „Co tady děláte mladý muži?“
„Aaaale, táta mi řekl, že tady to je dům radosti, tak mi nějakou radost udělejte!“
Kuchařka jenom na něho mrkne a s radostí mu dá tři palačinky. Chlapec lehce zklamaný, ale i tak 
vezme svačinu a s radosti ji sní. Doma se tatínek ptá: „Kdes byl celý den a cos dělal?“
„V domě radosti“ chlubí se kluk. „A cos tam propána dělal“ je ve vytržení otec. 
„Ale ani se neptej – tu první jsem zvládnul velice dobře. Ta druhá mi dala trochu zabrat, ale tu 
třetí jsem už jenom roztáhnul a vylízal.“ 
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Jako vždycky eroticky

Prostřednictvím emailů, ankety na internetu, ale 
také i jednotlivých dotazů jsme zjistili, že čtenáři 
Kapky  smíchu  nejraději  červenou  literaturu  a 
erotický  humor.  Vedle  hádanek,  černého 
humoru  jasně  vévodí  sex  a  sranda  o  věcech 
lechtivých. Jsme ve spojení s několika autory a 
můžete se tak těšit  na povídky i  vtipy na toto 
téma.  

Chlap v lese potká dívku, skočí na ní a znásilní ji.
„Až se to narodí, říkej tomu třeba Ferda“ říká 
násilník
„Až se to projeví říkej tomu třeba chřipka, 
debile“ odvětí dívka.

* * * * * * * 
Přijde dcerka za maminkou a ptá se ji:
„Mami, co je to orgasmus?“
„Matka otráveně poví: Já nevím, zeptej se 
tatínka, kdyby chtěl veděla bych to taky!“

* * * * * * * 
Je mladý pár v parku, ona má zrovna jahodový 
týden, ale on má chuť se milovat. Tak jdou do 
křoví a on jí tam začne prstit... Jde okolo policajt 
a slyší divné zvuky a ptá se – co tam děláte? 
Kluk vyleze olízne si všech pět prstů a řekne: 
„Co bysme dělali jíme na pikniku Pizzu, to se 
nesmí?“

* * * * * * * 

* * * * * * * 
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Loučíme se s vámi 
roztomilou kresbou Eviny 

Kalousové, kreslířky, 
karikaturistky a 

ilustrátorky, kterou jsme 
vám zde představili v 

některém z předchozích 
čísel časopisu. 

Přejeme Vám takto 
krásný vstup do nového 
roku 2017 s příslibem, že 
v momentě otevření naší 

redakce se budeme 
časopisu věnovat jednou 

tolik než nyní, což jsou 
ukradené chvíle při 

našich zaměstnáních. 

Zvětšíme počet stran a 
budeme se spolu s vámi 

těšit na další zábavné 
díla již i nových autorů. 
Nechte se překvapit v 

příštím roce na vás čeká 
řada milých překvapení. 

Zůstaňte nám věrní. 

Vaše redakce  

http://www.sperky.guru/#malericc

