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Smích se lepí na paty, smolařům i 
šťastlivcům stejně, jako jedna z mála 

věcí, co je ještě zadarmo :D



Kapka smíchu 

Literárně zábavní odpočinkový magazín nejen amatérských autorů

    Valentýnsko-Velikonočně    

Labužníku dobré srandy 
a příjemného čtiva,

opět po nějaké době vítám Tě, 
v tomto cyber dílku, kterému 
říkáme KAPKA SMÍCHU. 
Posledním číslem skoro zavíráme 
kampaň pro sbírku tohoto 
magazínu, což je hlavní impuls 
pro, to založit skutečnou kancelář 
se sídlem nejen pro čtenáře, ale i 
autory. Čímž otevíráme i fyzickou 
redakci tohoto občasníku.

V době kdy holomrazy střídají 
sněžné návaly a ještě se pomalu 
zvedáme od stolů. Valentýn i 
Apríl jsou už kámoši znovu na 
cestách a netrpělivé očekávání 
skutečného jara v předletním 
trochu nervozním období, kdy 
jindy otravnou mouchu na okně 
vítáme jako první symbol toho, 
že se blíží teplo.  

V letošním roce se budeme 
zaměřovat opět na vody 
internetu a hledat nové mladé 
(a nejen mladé) talenty. Proč? 
Protože autorských vtipů není 
nikdy dost. Stejně tak jako 
povídek a čtení vůbec. 

Už už jsme chtěli v listopadu 
loňského roku skončit. Když jsme 
viděli, že časopis si stáhla necelá 
stovka lidí řekli jsme si děláme asi 
někde chybu. Ale jak říká jeden 
můj známý z reklamní agentury. 
„Když děláš práci poctivě, poznáš  
to podle toho, že se občas  
přestává dařit.“ Pokud se jedná o 
člověčí výkon, pak jen něco 
umělého, podplaceného, nebo 
přehnaného  

je vždy 100%, vždy úžasné, vždy 
dokonalé. A tak jsme si řekli zda-
li to má cenu. Na sklonku 2016 
byl přelom říjen/listopad 
skutečně slabý. Do redakce nám 
přišly jen tři emaily. A vcelku no 
ženáda. 

Ale pak jsme vydali silvestrovsko-
novoroční číslo, které snad už tři 
měsíce máte ve svým počítačích 
a to nám zvedlo náladu. Mě 
osobně se nezdálo nějak značně 
lepší než čísla předchozí a naráz 
jsme měli z 774 odbratelů 343 
stažení. A vrátila se mi jiskra do 
oka. 

My redaktoři Kapky Smíchu 
máme svá zaměstnání, 
podnikání, jeden ze 
spolupracovníku i invalidní 
důchod. Na KAPKU není vždy ta 
správná kapka času. S 
novoročním číslem jsme ovšem 
ožili a potřěšily nás i vaše reakce. 
Které rozhodně už nebyly jen tři. 

To nám vlelo nejen novou krev 
do žil, ale celý gejzír. Zvláště, 
když jsme na konci roku získali 
další dva autory a moc se tak 
těšíme na letošní rok 2017, který 
bude o příspěvky, povídky, vtipy, 
kresby a básně bohatší. 

Měl by být bohatší i o jeden až 
dva speciály našeho magazínu a 
občas i nějaké solo publikace 
našich autorů, pod hlavičkou 
Kapky a všechno budeme 
publikovat na našem webu i 
serveru vsebezplatne, kde si 
můžete stáhnout a používat 
spoustu věcí zdarma. Proto si 
užijte toto číslo do sytosti, tak 
jako i my ;)

- jz -
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Hanka Křivánková   Johny H.   

Jan Zartia     Michal Kameník  

František Merta  Johny H.  
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..editorial
  … aneb co mi leží v játrech

Jak  by  to  bylo,  kdyby  se  některá  zahraniční  přísloví 
převáděla  do  našeho  jazyka?  Někteří  by  nepochopili. 
Pro  jiné  by  to  byla  legrace.  Stejně  nepřenosné  jsou 
zkušenosti  jedněch  druhým.  Matka  na  mateřské 
nepochopí to, co důchodce v plné agonii několik měsíců 
před  smrtí,  stejně  jako  neplodný  samotář  stranící  se 
společnosti, někde v garsonce nepochopí, co je to, když 
matka vychovává sama dítě. Takových případů by bylo 
na tisíce. 

A  k  čemu  je  tohle  dobré?  Tahle  doba  se  vyznačuje 
spoustou  odsudků,  nálepek  a  rádoby  pravd.  Rádi 
někoho odsoudíme, nebo se nad někým pohoršujeme, 
aniž bychom věděli, co prožil. Prostě to o něm jiní říkají, 
tak  to  asi  bude  pravda.  Staré  české  „na  každém 
šprochu pravdy trochu“. Kolik informací z internetu, z 
nádvoří, z přestávky v práci, kolik různých rádoby tezí 
rádi  přenášíme  dál  a  vesele  děláme  závěry  s  velkou 
suverenitou. Přiznejme si. Je to tak trochu součást dne 
většiny z nás. 

Přál bych vám, přátelé, aby tento rok byl pro každého z nás kouskem empatie, kouskem toho porozumnění 
jedni druhým. Samozřejmě si říkáte jaké to může být porozumnění pro seriového vraha, co zabil tolik lidí, že 
by se nevešli do jedné třídy. Ano i porozumnění má své hranice. Proč vám kazit náladu takovými tématy? 
Chtěl  bych  vás  právě  proto  nabádat  k  tomu,  abychom  nevyhledávali  extrémy,  abychom  nebyli  rychlí  v 
úsudku, ale abychom raději naslouchali jedni druhým. Současná media, pochybné weby na internetu, a řada 
jednoduchých závěrů nás tlačí si „něco tzv. myslet“ a zastávat obecné pravdy. Často postoj mlčící většiny. 

Opět bych se vrátil k hlavní myšlence našeho časopisu. K pohodě a humoru. Ať už se jedná o povídku, báseň, 
či  nějaký článek o kresbu,  či  humorkresbu.  Náš časopis slouží  i  ke kritice a satiře,  která se občas může  
dotknout  věcí  veřejných  či  aktuálních  témat.  Chraňme  se  však  toho,  vše  vědět  vždy  nejlépe,  každého 
posuzovat a brát sebe jako jediný morální vzor. Jako nepokorní hypersebejistivci, nositele pravdy, všeho 
dobrého a čestného. V pokoře často najdeme smysl života, když si dokážeme sami ze sebe udělat srandu, 
nebrát se příliš vážně a rovněž se umět objektivně sebe-kritizovat. To nás posouvá dál a můžeme růst v 
přesvědčení, že jsme dnes udělali něco dobrého pro sebe a kdoví možná i pro druhé. Protože jsme své blízké 
otravovali o něco méně než jsme museli :D a namísto toho jsme jim třeba vyčarovali úsměv na tváři. A o to 
tady jde. Nebuďme sobečtí zahledění do sebe a zkusme se někdy s jinými zasmát. A nebrat se až tolik vážně. 

Nikdo nemůže totiž pomoc všem, ale každý může pomoci někomu. 
Případně potěšit ;) 

Najděte si co nejvíce způsobu se zasmát, protože o to tady jde. 
Přeji vám krásnou chvíli v průběhu celého tohoto dvouměsíce ;)
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foto t kyš ě

Dejte si pozor, co posíláte svým miláčkům. Protože 
pokud se vaše polovička s vámi rozejde může se 
objevit i podobné foto nejen na jejich profilu :D

Když se číňanky nudí na pláži, nezbývá nic jiného než si skočit 
do půjčovny a vyzkoušet výdobytky nejnovější techniky. 

Ano vykašleme se na předsudky. Hezkou čtenářskou 
chvilku si můžeme udělat i uprostřed hypermárketu. 
To, že do nás pár krát vrazí kolemdoucí nákupní vozík 
je zpestření nevšedního dobrodružství v oblasti 
čtenářského žůžorevue. 

Jak se říká... Láska kvete v každém věku :D
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  D á r e k
Milan Kolčák byl člověk hodný, svědomitý a nadmíru pracovitý. Jeho postava připomínala zápasníka v 
řecko-římském stylu. Mohutné tělo a býčí šíje – to všem naznačovalo, že takového protivníka není  
radno moc dráždit. Sílu měl jako lev; jeho pravá paže mohla konkurovat té od legendární koulařky 
Heleny Fibingerové. 

Za směnu Milan v pohodě vyházel vagón brzdových špalků pro lokomotivy. 
Jen byl trošku - jak to kulantně říci - „mentálně zaostalý“. Nejvyššího vzdělání dosáhnul v základní 
škole, a hned poté šel vydělávat peníze.
V lokomotivním depu mohl pracovat jen díky otci, který se za něj zaručil.
Jednou přišel Milan do dílny a nesměle spustil:  „Chlapi,  nerad vás ruším v práci, ale našel jsem si  
kamarádku a ona má v pátek narozeniny. Vy jste všichni ženáči, určitě mi poradíte, co jí mám koupit.“
Všichni v dílně šokovaně ztichli a obrátili svoji pozornost k příchozímu. Představa, že si Milan našel 
přítelkyni, byla pro všechny stejným šokem, jako kdyby se Miloš Zeman stal prezidentem USA či Baník 
Ostrava vyhrál Ligu mistrů ve fotbale.
„Milane,“ začal po chvíli rozvážně Leoš, nejstarší z nich. „Určitě víš, co ji zajímá a z toho vycházej. 
Pokud hodně čte, kup jí hezkou knihu, jestli má ráda hudbu, určitě jí potěší nějaké cédéčko. A když o ní 
moc nevíš, potom květina a bonboniéra nic nezkazí.“
„Tak to jste mi teda moc nepomohli.“ Milan vypadal trošku zmateně, nicméně poděkoval a odešel.

Další týden, když Milan procházel halou, chlapi z dílny jej hned zastavili a stáhli k sobě na pracoviště.
„Tak povídej, jak dopadly narozeniny. Byla tvoje kámoška potěšena z dárku?“
Všichni byli samozřejmě zvědaví, jak kolega naložil s jejich radou. 
Milan rozpačitě rozhodil rukama. „Oslava byla v pohodě…no, ale dárek se moc nevyvedl.“
„Jak to… a cos jí vlastně koupil?“ 
„Zjistil jsem, že má ráda hudbu, a tak jsem jí koupil foukací harmoniku. A představte si, ta baba na to 
neumí hrát…!“
Chlapi se snažili zachovat důstojnou tvář, ale prostě to nešlo. Celou dílnou zazněl hurónský smích a 
trvalo dlouhé minuty, než byli všichni schopni zase pracovat. 

Břetislav Buchta  (http://www.bretislavbuchta.cz)
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Johny H. Hanka Křivánková

Lyžař přijíždí do hotelu, kde pravidelně bydlí. 
Recepční: „Račte si přát pokoj číslo třicet sedm jako 
posledně?”
„Samozřejmě.”
„Snídaně a večeře jako posledně?”
„Samozřejmě.”
„A budete si přát, aby vás také odvezli do stejné 
nemocnice jako minule?” 

„Nebreč,” povídá jeden 
roztávající sněhulák 
druhému, „zase je tu 
možnost, že se jako sociální 
případ dostaneš k moři.” 
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ŁValentýnská milováníŁ
„V továrně byla anketa, s kým by chtěli strávit 
valentýnskou noc a vybrali si mě.”
„To by mě těšilo, být nejžádanější.”
„Mě ani ne, u nás dělají samí chlapi!” 

Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u jedné 
přepážky stojí proplešatělý padesátník a má před sebou 
hromadu růžových obálek polepených srdíčky. Na 
každou stříkne z lahvičky parfém a dá ji na vedlejší 
hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá.
Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc valentýnek 
podepsaných Hádej kdo!”
„Ale proč to děláte?”
„Jsem právník se specializací na rozvody!” 

Žena se probudí na Den svatého Valentýna a oznamuje 
nadšeně svému choti, ´Právě se mi zdálo, že jsi mi na 
Valentýna věnoval perlový náhrdelník. Co myslíš, že to 
znamená?´ S jistotou v hlase muž prohlásí:´To se 
dozvíš dnes večer.´ Večer muž přijde domů s malým 
balíčkem a slavnostně jej předá ženě.Žena jej dychtivě 
otevře a najde knihu s názvem: Význam a vykládání 
snů. 

Hanka Křivánková   

  Jan Zartia   

Najdete nás na facebooku:   KAPKA SMÍCHU FANPAGE                       
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Na vážno (dilematy nečernobílé)

V dnešní  rubrice  na vážno se s  vámi  chci  podělit  o 
hranice tolerance a naopak návaznost porozumnění. 
Zpravidla  se  jedná  o  vztahy.  A  je  lhostejné  jestli  o 
vztahy národnostní, sousedské, partnerské či rodinné. 
Tato  doba  se  vyznačuje  silnou  nenávistí  na  jedné 
straně,  naivitou  a  schopnosti  přilnout  k  různým 
názorům a silám na straně druhé. 

Ať  se  jedná  o  různá  náboženství,  politické  strany, 
sexuální  orientace,  filozofie  (ideologie),  nebo 
společenské  a  ekonomikcé  zvyklosti.  Všímám  si  ve 
společnosti  čím  dál  větší  práce  se  strachem  a 
předsudky.  Chudí  se  vyhraňují  proti  bohatým,  staří 
vůči mladých, střední vrstva vůči nemajetným a zdraví 
vůči nemocným. 

To,  co  kdysi  lidem  přišlo  normální  a  bylo  uzavřeno 
mezi  vzájemně prospěšné  a  loajální  vztahy  se  dnes 
řeší veřejně. Slyšel jsem už i ostřílený světonázor, že 
kdo  se  nežíví  zdravě,  nepečuje  o  své  zdraví,  je  tak 
trochu  chronik  vlastní  vinou.  Prý  společnost  stojí 
nemalé peníze. A jak k tomu přijdou ti zdraví, kteří se 
snaží pro sebe něco udělat a podobné teze … ANO zní 
to logicky. Lidé, kteří si ničí zdraví a třeba celý život 
kouří,  pijí  alkohol  nad  míru,  nebo  jsou  vysoce 
sexuálně  promiskuitní,  riskují  choroby,  bakterie  a 
různé chronické nemocí. O tom není sporu a je to na 
každém z nás, jak si kdo chce svůj život poskládat. Jak 
se říká: „Každý je svého štěstí strůjce“. 

Ale na druhé straně, abychom byli spravedliví (pokud 
to vůbec lze)... se setkáme s řadou případů, kdy lékař 
stanovil špatnou, nebo neúplnou diagnozu a člověku 
poškodil zdraví. Pak jsou zde různí biofanatici a různí 
nabadatelé  úžasného  zdravotního  stylu.  Neříkám  já 
jsem mám také větší radost s jablka s trochou oříšků, 
než  s  uheráku a  prejtu.  Ale  nic  se  nesmí  přehánět. 
Jedni nám říkají, že zdravé je jíst právě to tučné a že to 
stejně  závisí  na  genetice  a  že  light  produkty  jsou 
stejně plné zdraví škodlivé chemie. Druzí nám říkají, že 
zdravotní styl je v tom, co děláme, jací jsme a co jíme 
a  člověk  musí  být  zodpovědný,  aby  si  vylepšil  svou 
zdravotní  kondici.  ANO,  a  možná  každý  má svůj  díl 
pravdy. Svízel je v tom, že pro svůj názor si každý dnes 
najde učitele, kteří mu potvrdí JEHO pravdu. A tak je 
jen na nás, co se svým životel uděláme.

Tak v čem to doopravdy vězí? Jsme skutečně všichni, 
kteří  nepečujeme  přímo  o  své  zdraví  zátěží  pro  ty 
zdravé? Pro ty, kteří šetří a žijou tzv. zodpovědně? A 
není to jakobychom řekli, že staří lidé, kteří žijou třeba 
do 100 let parazitují na systému skoro 40 let a pobírají 
důchod?  A  tvoří  dluh  těm  mladým?  A  že  jsou  zde 
navíc? (i s takto HNUSNÝM názorem jsem se setkal). 

Proto  bych  se  přimlouval  za  to,  že  všechny  rozdíly, 
tlaky  a  diference  ve  společnosti  je  třeba  přijímat  a 
posuzovat  velice  obezřetně,  detailně  a  adresně. 
Jelikož  vyhledávání  extrémů,  černobílého  světa  a 
určitých mezníků vyvolává další nenávist a represe ve 
společnosti. A to některým tzv. osobnostem, hnutím a 
živlům jde velice dobře na ruku. 

>> Bolavé stíny minulosti <<

Podobný  problém  z  jiného  soudku  jsou  lidé  z 
patologických  rodin,  nebo  problémové  vztahy,  ze 
kterých pak vychází řada drobných problémů spíše na 
úrovni  taktu,  morálky  a  etiky.  …  Osobně,  ale  i  z 
doslechu jsem se setkal s dvouma takovými problémy. 
Vím  o  dívce  (říkejme  jí  Monika),  která  ustavičně 
opakovala  zážitky  a  vzpomínky  ze  svých  bývalých 
vztahů a její partner toužil bezmezně po tom, aby si 
vytvořili vzpomínky a zážitky vlastní. I v momeňte, kdy 
už měli řadu společného a něco málo ve společném 
vztahu odžitého ona neustále omílala  vzpomínky ze 
svých předchozích zkušeností. Samozřejmě, že jejího 
přítele to vytáčelo, i když byl jinak trpělivý. Snažil se 
nenechat to na sobě znát. 

V momeňte, kdy se asi po roce a půl začal ohražovat a 
ozval  se  proč  ona  neustále  žije  v  minulosti  a 
vzpomíná, kdejaký výlet tu s Pepou, tu s Honzou, tady 
s Ludvíkem, tak se dozvěděl, že je žárlivý a nechápavý. 
A  ona mu vždy  řekla:  „Ty  mi  nevěříš?  Vždyť  víš,  že 
jsem  Ti  věrná,  tak  nežárli.“  …  A  jeho  to  vždy  pak 
umlčelo. A nechal to být. Ona ty vzpomínky a zážitky 
zarámcovala  vždy  do  nějakého  dlouhého  příběhu, 
nebo nostalgického vyprávění. Když se s tím vytasila 
občas i v posteli a chtěla si začít povídat, tak Jemu už 
došla trpělivost. „Zlato, to musíš pořád mluvit o svých 
bývalých chlapech? Proč si  neuděláme čas sami pro 
sebe?“ 
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Když začal své pocity a problémy probírat s přáteli a 
rodinou tak se doslyšel různé závěry. Jedna 
kamarádka mu sdělila, že se musí obrnit trěplivostí, že 
je to nedostatek lásky a že by to chtělo nějakou 
terapii a hlavně srdečně s citem si s partnerkou 
promluvit. Hlavně to zkoušet překonat. 

Pak se nechali slyšet jeho přátelé. Především jeden 
kamarád, který říkal, že by si nic takového nenechal 
líbit a že by ji prostě dal kopačky a že by nevydržel 
takovou podvědomou buzeraci. Ať si zachová dobré 
zdraví a najde si přítelkyni, která se k němu bude 
chovat jinak. 

Mladý muž slyšel ještě několik podobných názorů s 
obou stran a měl z toho ještě větší guláš v hlavě než 
předtím, protože dívku hluboce milovat a byl to jeho 
nejintimnější vztah a nejednalo se jen o sex a blízkost, 
ale i o cit, který už choval ke své partnerce hluboko a 
bral ji za vlastní. >> Psychologové někdy říkají, že by se 
mohlo jednat o závislost. A ze strany partnerky o 
vědomou, či nevědomou manipulaci, což se samo 
nabízí. Ale ne vždy je to tak jednoznačné. 

On se s tímto problémem trápil hodně dlouho a zkusil 
řadu nápadů. Vyslechnul si spoustu názorů, ale při 
střetu s matkou své přítelkyně i jejími kamarádkami 
se naposlouchal, že je vlastně předpotopní 
staromodní typ. Že je jen žárlivý, že žárlí na nějaké 
bývalé partnery, se kterými se stejně jeho milovaná už 
dávno nestýká a že je prostě „DIVNÝ“. 

Jeho to čím dál více zraňovalo, ale vyřešil tento 
problém po svém. Ne zrovna rozumně. Sice své 
původní přítelkyni nikdy nezradil, ale psychologicky 
řečeno „zradil ji emočně“. Se svou kamarádkou ze 
školy se začal často scházet a probíral s ní řadu 
osobních problémů a sdíleli spolu i niterní věci. Díky 
Bohu, (i když se to často nabízí) nedošlo k žádné 
nevěře. Ale byla to chyba, protože se to jeho ještě 
stávající partnerka dozvěděla, přečetla si některé 
komentáře v chatu na internetu a měla mu za zlé, že 
tak osobní věci probírá s někým cizím. 
Došlo k řadě hádek a jedna chyba generovala druhou. 
Její problémy a provokace ať neúmyslné (nebo ano?) 
způsobily to, že si tento mladý muž přestal věřit. Z 
jejich krásného původně velice blízkého a 
intenzivního vztahu se stalo přežívání, jako v 
některých manželstvích po 30 a více letech. 

Častečně ztratili důvěru. On nosil v kapse zásnubní 
prstýnek. Ale nepožádal ji o ruku. A začal chodit k 
psychologovi. 

Partneři si dali pauzu a se slzami v očích oba 
pochopili, že taková pauza může být úplný rozchod. 
Jelikož jejich problém nespočíval v tom, že by se 
neměli rádi, ale v duševní blokaci. Po 3 měsících u 
psychoterapeuta dospěl mladý muž k tomu, že 
nabídnul své nedošlé partnerce manželství a požádal 
ji o ruku. Ona stále zamilovaná a stále bez jiného 
partnera, souhlasila. Jen On měl drobnou podmínku, 
že oba podstoupí terapii společně a vyřeší všechny 
své problémy ještě před svatbou či společným 
bydlením. Různé své frustrace a obtíže a pak se 
teprve vezmou. 

Z počátku přicházely obavy, výčitky a problémy. Že ji 
prý nevěří a že to je divný žádání o ruku. Po delší 
době několika týdnů (po celou dobu, co měla už 
prstýnek v ruce) se s Ním sešla a souhlasila se vším. 
Co byste na takový příběh řekli? 

Pro jedny byl On konzervativec, zfrustrovaný, žárlivec, 
který není IN a nedokáže být chápavý. I přesto, že 
nesplňoval klasické prvky žárlivosti, že by Ji neustále 
podezříval v něčem kontrolovat a dělal scény itp. 
Pro jiné byla zase Ona provokatérka a částečně 
psychicky labilní žena, od kterého ho všichni 
odrazovali.

A kde je vlastně PRAVDA?   

Oboum dvou radili, aby se rozešli a našli si jiné 
partnery. Oboum různí milující našeptávači 
prorokovali, že nevydrží rok spolu. Jak žijí dnes, 
nevím. Nakonec na první pohled přežila láska. A jak 
tomu často bývá KOMUNIKACE a ODPUŠTĚNÍ. Protože 
vnitrovztahový boj, který jen vyčítá a podezřívá nikdy 
k souladu nevede. Problém vyřešila terapie a oba 
partneři pochopili, že musí někde ubrat a někde 
přidat. >> Jak vidíte problém často vězí v pochopení 
problému. Často se nabízí odsoudit jednoho či 
druhého. NIC NENÍ ČERNOBÍLĚ. Často se nabízí vztah 
ukončit. PROČ SI DĚLAT PROBLÉMY, CO? A tak 
doopravdy se ukazuje, že POCHOPENÍ a schopnost 
CHTÍT, z obou stran zaručuje ÚSPĚCH !!!
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ART REVUE PO INTERNETU
Na internetu jsme se seznámili s další zajímavou kreslířkou a jak vidíte níže určitě už ne zcela amatérkou. Je to sice  
mlaďounká gymnazistka, která míří na vyšší studia, avšak své zálibě holduje už od ranného věku. Její výtvarný styl se  

vyprofiloval  do  „dudlíkové“  podoby.  Sama  si  na  facebooku  říká  Lucie 
Doodle Dubcová. Jak si všimnete kreseb, nejedná se ani o karikatury, 

ani  o realistické kresby jako spíše o dětské a takové slaďoučké 
motivy  postaviček,  které  ovšem  jsou  inspirované  reálnými 

tématy.  Kreslířka  nemá  problém  ve  svém  stylu  zhotovit 
napodobeninu  nějakého  zpěváka,  či  herce,  nebo  třeba 
konkrétní role ze známého filmu. 

Lucčin  stále  více  nápaditější  a  vyhraněný  styl  začíná 
oceňovat  široká  komunita  sledujících.  Na  facebooku  její 

stránka se již blíží ke třem tisícům fanoušků a občas namaluje i  
pro  konkrétní  zájemce  obrázek  na  míru.  Fandíme  autorce  v 

tomto  směru  a  jelikož  se  její  práce  opírají  o  něco  nového  zcela 
neotřelého, sami za redakci dáváme 1000 palců nahoru. Protože kreslit 

jako tam ten, nebo támhleten umí dneska, kde kdo. Společnost i školství je plné 
různých výtvarných kroužků a kurzů a každý nadšenec, který má trošku talent a chuť se dnes dokáže naučit docela 
slušně kreslit. Kdo ovšem pokračuje dál a hledá si svůj vlastní styl, ten je schopen se nějak definovat vnějšímu světu. 
A dokáže vytvořit skutečně zajímavý kousek výtvarné práce. 

Zde několik slov, ve kterých autorka píše sama o sobě: 
„Krásný  den,  přátelé.  Kreslit  jsem  začala  už  jako  malá. 
Rodina, příbuzní a kamarádi z gymplu, kam jsem chodila 8 
let, si dělali legraci, že nedělám nic jiného, než že si kreslím a 
občas  se  smáli,  že  si  nepamatují  jediný  den,  kdy  by  mě 
neviděli  s  tužkou  v  ruce.  Vždy  jsem  si  spíš  čmárala,  ale 
poslední  dva  roky  se  snažím  zlepšovat  a  posouvat  dál. 
Začala jsem si hledat svůj styl, který jsem si i našla a snažím 
se ho rozvíjet. Před rokem a půl, kdy jsem si založila první 
facebookovou stránku, bych ani nevěřila, že se lidem budou 
mé kresby tak líbit. Ti co mě sledují, už poznají mé kresby 
jen  podle  stylu  a  rukopisu  a  pro  některé  je  má  tvorba 
inspirací,  což  mě  neuvěřitelně  těší.  Chtěla  bych  se  tím 
jednou  třeba  i  živit,  ilustrovat  dětské  knížky  nebo  mít 
například  vlastní  trička s  mými  kresbami...  Snad se  mi  to 
jednou splní.“

My Lucce fandíme a pevně věříme, že splní. Jako redakce už 
nedlouho vytvoříme Lucce její vlastní medailonek a budeme 
s napětím očekávat na nějaký její web, či blog, který snad 
bude následovat. Rádi objevujeme nové autory, kteří jsou 
něčím „JINÍ“ nebo jednoduše trošku více „nevšední“ než jejich vrstevníci, kteří vybírají přibližně stejná témata. Každý 
jsme individuál. A každý si hledáme svůj styl. Ať jsme malíři, kreslíří, nebo jen obyčejní karikaturisté, kteří si hrají a 
chtějí rozdávat radost. Nebo alespoň humoristi, kteří chtějí obrázkem vtipně glosovat situaci ve společnosti. 
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LUCIE DOODLE DUBCOVÁ
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Pro začátek je to asi vše, co jsme chtěli o této autorce říci. S 
jejím nadšením a zápalem pro její koníček věříme, že dříve 
či později se její sen realizovat se tvorbou na full job vyplní. 
Slečna ačkoliv  mladá má jistě  velký talent  a  ví,  co dělá. 
Konec konců řada umělců v sobě odkrylo talent už v raném 
věku. A jiní třeba až v padesáti. Kreativním lidem bývá svět 
otevřený, pokud mu mají, co nabídnout. 

A zde jsme si jisti, že Lucka má co nabídnout. Věříme, že to 
není naposledy, co se v našem e-plátku její práce objevují. 
A těšíme se na další příspěvky. Pokud i vy se chcete podívat 
na její další práce, určitě žhavte facebook a koukněte se na 
jejím fanpage  do  historie  na  starší  příspěvky.  Zjistíte,  že 
tato  veselá  studentka  od  českoneměckých  hranic  se 
oddává svému hobby skutečně naplno již po řadu let. 

Nezbývá nic jiného, než ji fandit a prohlédnout si, co tvoří. 
A kdo ví, možná již brzy se dočkáme některé knihy jejíž 

bude ilustrátorkou? :D Jistě byste se také rádi podívali, že? 

kreslířka na facebooku:   DOODLE KRESLÍ PRO VÁS                       
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SkoropříběhySkoropříběhy 

Americká nymfomanka

Bohatá, nadržená američanka ve středním věku si dá do všech možných medií intimní inzerát. Že odmění 
500.000 dolary toho, kdo s ní v posteli vydrží 15 čísel v kuse. Už od druhého dne se objeví horda zájemců v 
konkurzu na nejvytrvalejšího milence. Tři američani a jeden kanaďan odpadnou po pátém čísle. Polák po šešti. 
Jeden Francouz po sedmi a rus po deseti. Když už to vypadá, že jeden americký rudý indián zvládnul 12 čísel 
lady nymfomankou, tak se objeví Jano z východního Slovenska, který přichází na konci konkurzu, když už to 
vypadá, že nikdo dámu neuspokojí. 
Pomalu jdou na věc a milují se horouce ostošest. Američanka, jako u všech předchozích kandidátů, si na zdi 
dělá čárku po každém čísle, aby se nespletla. Snaží se být spravedlivá, ale mezi 10 a 12 číslem se bojí, že by to 
mohl Jano nezvládnout. A jelikož se ji to velice líbi změní taktiku. A tak po 10 čísle za každý další orgasmus 
napíšu Janovi dvě čárky najednou. Mladý výdhocniár na to příjde a naštvaně vykřikne:
„Co? Tak za to, že podvádzaš, pojedeme ideme od začiatku!“ 

Netradiční porada

Souloží vysoko postavený politik se svojí milenkou u ní doma, aby nebyl nápadný. Najednou v tom nejlepším z 
pod postele vyleze šváb. Slečna začne křičet a poví mu, aby švába zabil. Chlap se už už napřáhne, že ho zabije, 
ale šváb promluví lidským hlasem: "Nezabíjej mě, nezabíjej mě, jednou se Ti odvděčím."
Politik ho tedy nechá žít a pokračuje ve výkonu. A jak už to tak bývá, zarachotí klíče v zámku a manžel milenky 
se vrací ze služební cesty... panika vrcholí. Ona poradí svému milenci, aby se schoval pod postel, že pak nějak 
vyleze a bude moci odejít. Politik se vsouvá pod postel, kde zůstane delší dobu. Znovu se pod postelí, ale objeví 
šváb a povídá: "Přišel můj čas, teď se ti můžu odvděčit. Když si jednou zatáhneš za přirození,
změníš se ve švába a můžeš bez problému utéct, pokud tě nikdo nezašlápne. Když se budeš chtít 
proměnit zpátky v člověka, zataháš za svůj penis dvakrát.“
Chlap poslechne, zatáhne jednou a skutečně se změní ve švába. Celou dobu pod postelí čeká, až manžel jeho 
milenky usne a když slyší chrápání pomalu vyjde ven. 
Za chvíli si řekne, že je čas se proměnit zpátky a pomalu zmizet. Zatahá tedy za svůj penis dvakrát, ale nic se 
nestane, zkusí to znovu, zase nic, ještě jednou - nic, po chvíli už zuřivě tahá za svůj penis tam a zpět ........
Náhle se z ničeho nic ozve hlas:
"Pane kolego, nejenže chodíte na schůzi parlamentního výboru pozdě, pak usnete na poradě, ale ještě tady 
onanujete! Tahle se vůbec k projednávání nedostaneme!"

Předstíraná víra

Přijde mladík do drogerie a prodavač říká: "Máte nějaké přání?" 
Mladík váhavě vykoktá: "Ehm, chtěl bych ... eh, balíček kondomů." 
"Tu máte," říká prodavač a pokládá na pult balíček. 
Mladík si říká, že to šlo docela snadno a lehce, a povídá: 
"Víte, když nad tím přemýšlím, možná že budu potřebovat spíše dva balíčky."  
"Tu máte," říká prodavač a pokládá na pult druhý balíček. Mladík se stává otrlejším a po chvilce přemýšlení opět 
mění názor. Po pár minutách odchází z drogerie v nevázané náladě s deseti balíčky kondomů. 
Ten večer onen mladík dorazí k domovu své slečny, která mu sděluje pozvání k rodinné večeři. Celá rodina se 
usadí ke stolu a otec vyzve mladíka, aby pronesl modlitbu před jídlem. Mladík tedy začne: 
"Bože, děkujeme Ti za toto jídlo, ruce, které jej vytvořily, lidi, kteří pomáhali jej vypěstovat...", 
Mluví přes deset minut a děkuje Bohu za úplně všechno včetně příborů, ubrusu na stole a dlaždiček na podlaze, 
" ... Ámen!" 
Když domluví, jeho milá se k němu nakloní a šeptá mu do ucha: 
"To jsem nevěděla, že jsi tak náboženský založený člověk." 
On, také šeptem, odpovídá: "Já zase nevěděl, že tvůj otec prodává v drogerii." 
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„Od Blogerů nejen pro humorlabužníky“
V minulém čísle Kapky jsme zařadili do časopisu první příspěvek Nikoly Ženaté z jejího blogu „Je-třeba-to-brát-s-
humorem“. Tímto avízem chceme nabídnout vám všem, kdo vedete nějaký zajímavý blog a chcete nám jej 
ukázat a získat tak třeba další čtenáře navíc, abyste se nestyděli a svůj blog nám ukázali a napsali na 
kapkasmichu@gmail.com, nebo nás kontaktovali na jednom z řady našich dalších kontaktů, nebo nejlépe na 
facebooku. 

Na další straně rádi budeme pokračovat v dalším příspěvku naší oblíbené autorky. Od příštího čísla ovšem na 
této straně budeme publikovat ukázky ze zajímavých blogů od autorů, na které bychom rádi upozornili. V této 
rubrice vždy upozorňíme na konkrétního bloggera jednou, či dvakrát, ale tím to skončí. Na následující straně 
budeme vždy pokračovat v uveřejňování příspěvků od autora, se kterým spolupracujeme dlouhodobě. 

Jak u nás můžete upozornit na Váš blog?

Pokud máte jen pár návštěv na vašem blogu, či fanpage stránce, neváhejte a zkuste to našim prostřednictvím. 
Náš časopis je malinkaté medium, ale nebudeme zas tak skromní, protože máme přes 100 pravidelných věrných 
odbratelů cca 700 registrovaných odběratelů a asi 900 fanoušků na internetu. Chcete-li zde ukázat, co má váš 
„krásný blog“ v sobě mějte na paměti, že vaše téma by mělo mít něco společného s:

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 … s humorem nebo
 … s literaturou nebo
 … s komiksem nebo
 … s kresbou a traditional art nebo 
 … se všemi podobnými tématy, které najdete v tomto odpočinkovém časopisu

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samozřejmě, pokud píšete o chameleonech třeba nějakým netradičním vtipným způsobem, rádi ukážeme i na 
váše dílko. Každopádně váš blog musí být sexy. Musí mít v sobě vtip a důvtip. 

Těšíme se, že náš v každém čísle budou zaskakovat ochutnávky čím dál kreativnějších a nápaditějších autorů. Od 
toho jsme tady, abychom dávali příležitost novým méně známým autorům. A ze stejného důvodu vzniknul i 
tento časopis. U každého medailonku také uveřejníme odkaz na váš blog, i kdybyste získali na svůj web jen 10 
nových návštěvníků, má to určitě cenu a můžete si říci, že jste byli v časopise :D

Takže s chutí do práce, vaše redakce ;) 
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Je třeba to brát s hum – o -rem

Andělé všedního dne
Je to vždycky taková ironie. Někdo by mohl říct osudu, ale já v něj moc nevěřím. Jsem zastánce toho, že 
osud si vytváříme jen my a do svých životů si ty příběhy, lidi a události přivoláváme sami. 
Každej z nás to někdy zažil, jen si to málokdo uvědomuje. Setkání s takovým tím andělem všedního dne. 
S úplně cizím člověkem, se kterým prohodíte pár slov, a úplně vás to vykolejí. Jsou to vlastně úplně 
prachobyčejní lidi, co potkáváte třeba za prodavačským pultem, kam chodíte nakupovat, nebo za 
volantem autobusu, kterým jezdíte do práce. Prostě se s tím člověkem potkáváte, často se spolu 
zakecáte, ale vlastně vůbec jeden o druhém nic nevíte, neznáte se. Zvláštní na tom ale je, že právě 
proto, že se neznáte, nemůžete soudit jeden druhého, zůstáváte vždy objektivní, ale na druhou stranu 
mu mnohdy řeknete i to, co byste neřekli i tomu nejbližšímu příteli, či někomu z rodiny. 
Taky jednoho takovýho člověka znám. Potkávám ho dvakrát za 14 dní. 

Je to pán na vozíčku, kterýho doprovázím v 
rámci  práce  na  rehabilitaci.  Chodíváme 
vždy  pěšky,  za  každýho  počasí  a  tak 
míváme  spoustu  času  na  rozhovory.  Ten 
pán je asi ve věku mých rodičů ale i přesto 
se  mi  zdá,  že  ke  mě  nemá  nějakej 
přehnanej  otcovskej  přístup.  Troufám  si 
říct,  že si  vždycky velice hezky pokecáme 
na  přátelské  úrovni  a  to  úplně  o  všem. 
Tenhle  člověk mě snad nikdy  nepřestane 
překvapovat.  Mám z něj  pokaždý takovej 
fajn  pocit.  Nejen  proto,  že  ty  moje  kecy 
dokáže poslouchat, ale on jim naslouchá. 
Dokonce i rozumí mýmu podivnýmu stylu 
humoru, kterýho by se asi normální člověk 
trochu zalekl.  Třeba když zrovna jedem z 
kopce a on se mě ptá, jestli má brzdit, já 
mu odpovím: „  Až se vám bude zdát,  že 
jedete moc rychle a já dlouho nic neříkám, 
tak  brzděte.  “  Pochopí,  zasměje  se… 
nebrzdí... Je prostě nad věcí, povýšen nad 
všemi  exoty,  nade  mnou.  On  mě  bere  s 
rezervou a  já  jeho  na  rehabilitaci.  Svýho 
anděla všedního dne... 

Autor: Nikola Ženatá 

Ilustrace: Hana Křivánková
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Děkujeme sponzorům

Děkujeme  všem  sponzorům,  kteří  nám  přispěli  nějaké  drobné  na  dobrou  věc.  Pro 
časopisy  klubu  Z.F.I.  =>  Nejmenší  dar  v  období  Leden  -  Březen,  činil  12,-  Kč  a 
nejštědřejší  dar  činil  cca  200,-  Kč.  Děkujeme  všem  dárcům  nahodilým  i  těm 
pravidelným, kteří nás podporují třeba i nějakou dvacetikorunou apod., ale fandí naší 
věci v tvorbě amatérského občasníků (nejen) pro začínající autory. 

Srdečně díky všem našim dárcům:

Martin Zařický

Zdeňka Dujková

Kateřina Svobodová

… neznámý (i když nám věrně známý :D) starší zákazník 
z Kauflandu Frýdek-Místek, který nám vždy nechává menší drobné s přáním 
abychom to využili právě pro časopis

nejmenované učitelce a vedoucí odborného výcviku na SOU T.G.M Frýdek-Místek,
která nás také podporuje a občas nám dá i menší dárek

* skupině drobných mikrosponzorů, kteří nechtějí být jmenování

>> START naší oficiální redakce přesouváme na 26.06.2017, jelikož jsme získali 
slíbené prostory pro provizorní kancelář 13m2 za cenu menší jak 2000,-/měs. <<

 Udělali jsme jednorázově sbírku sami mezi sebou a rozhodli jsme takto každý měsíc i MY 
členové redakce a umělci ZFI přispívat mezi ostatními autory drobný příspěvek 

a takto popohnat vznik našeho projektu – oficiální redakce KAPKY SMÍCHU

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 / 6210670100 – 2200960590 / 6210
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na vaší podporu
už nedlouho se budete moci těšit, jak na kontakt 
s námi na tel. čísle, tak na tištěnou verzi časopisu
pro individuální zájemce a další špeky ;)

vaše redakce

17

http://www.kapkasmichu.eu/


Kapka smíchu 

Literárně zábavní odpočinkový magazín nejen amatérských autorů

Galérka dnes:      Jan Zartia

 

Dva zaměstnanci se spolu baví. "Myslím, že si potřebuju odpočinout od práce," říká muž. Jak si 
myslíš, že to uděláš?" ptá se žena. "Tak koukej" a pověsí se za trám hlavou dolů. Přijde šéf, vidí 
zaměstnance visícího ze stropu a ptá se, co dělá. "Jsem žárovka," odpovídá chlap. "Myslím, že 
potřebuješ volno," říká šéf. Muž seskočí a odchází domů. Žena se zvedne a jde za ním. Šéf se ji 
ptá, kam jde. Žena odpovídá: "Taky domů, nebudu přece pracovat potmě." 

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

Nově jmenovaný ředitel sedí ve své kanceláři, přehrabuje se papíry na stole, když v tom někdo zaklepe na 
dveře. Ředitel chce udělat dojem, zvedne sluchátko, pak řekne dále, načež vstoupí řemeslník v 
montérkách, ředitel přikryje dlaní sluchátko a řekne mu moment, potom do sluchátka říká: "Spolehněte se 
pane ministře, všechno je zařízené, kdyby byly nějaké problémy, tak zavolejte." Položí telefon a říká: "Vy 
byste potřeboval co?" Řemeslník: "Já jsem Vám přišel zapojit telefon." 

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

Pracuje pokrývač linolea v jednom větším domě. Pokrývá podlahu vstupní haly. Když práci po 
několika hodinách dokončí, chce si po dobře odvedené práci zapálit, ale ne a ne najít cigarety. 
Najednou uvidí uprostřed místnosti na linu malou vybouleninku. Říká si: "Přece to nebudu kvůli 
cigaretám celý předělávat..." A tak vezme kladivo, zatluče vybouleninku a vše je, jak má být. Po 
chvíli přijde majitelka domu, zaplatí, pochválí mu práci a povídá: "Jo, v obýváku na televizi jste 
si zapoměl cigarety. A neviděl jste někde našeho křečka?" 
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… aneb novinky autorů a 
jiné ochutnávky veršů

Blázni lásky
Láska z nás dělá
- debily -
skáčeme jako pes
za zajícem
kterého nikdo nevidí
a pak nás chce
každý kolemdoucí
smíchem zastřelit
Vidí v nás
šílence
srdeční vzteklinu
a my jsme cvoci
proroci
vlastních
problémů
A často působíme
starosti i těm
okolo
Neboť každý nám
v očích vidí
ten laskavý nerozum
krásného okamžiku
Nechápou
necítí to vzrušení
mysl jim nebere
že pro pár sekund
dokážeme obětovat
i celý život
A frigidní citoví
staříci
vedou pavlačové klepy
nad naší životní
neprozřetelností
Nevědí že jediná
droga jak se
legálně smát
je teplé objetí
vlhký polibek
říct nahlas nesmysl
prostě právo
milovat Jan Zartia
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VELIKONOCE Z KRAJE JARA 

…

Tatínek se ptá syna: „Jak to, že jsi samá modřina, prosím 
tě, kdo tě tak zmlátil?”
A syn na to: „Ále banda kluků si mě spletla s holkou a 
nařezali mi.”
„A to si nemohl utíkat, kluku jedna pitomá!”
„Nemohl, ono se v lodičkách špatně utíká.” 

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho 
zastavuje policejní hlídka. K autu přijde mladá policistka 
a spustí: „Tak si vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za 
volantem?”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že 
chcete taky vyšupat...” 

Nesmělý mladík prozrazuje své plány ohledně jedné 
krásné slečny: „Před Vánoci ji vezmu na večeři a pak jí 

pošlu Valentýnku.”
Kamarád na to: „A proč ji radši nejdeš zítra vyšlehat?” 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska 
náhodou Velikonoce?”

„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...” 

O Velikonocích: 
„Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily, ne?” 
„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou z 
úsporných důvodů obarvené ořechy...” 

„Zatímco jsem dávala dětem vejce,” vypovídá paní o 
Velikonocích na policii, „ukradli mi při tom slepici.” 

Zpráva z médií: 
Razantní zdražení vajec se projeví i na letošní oslavě 

Velikonoc. V některých rodinách už začínají koledníkům 
prodávat vstupenky. 

Koledníci dořeknou koledu 
a teta přinese z domu mísu vajíček.

„Chcete nějaké vejce, chlapci?”
„Určitě, teta,” natahují ruce koledníci.

„Výborně, takže to bude šest korun za jedno.” 

Děkujeme všem, kteří se na tomto čísle podíleli. V současné době čítá naše redakční 
společenství 13 autorů, 3 dobrovolníků a řadu drobných sponzorů. Děkujeme vám všem za to, že 
se podílíte na chodu humorplátku. Těšíme se na další číslo a neváhejte a podívejte se někdy i na 
náš web: www.kapkasmichu.eu 
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