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Šťastné třinácté číslo?
Autoři sobě
Změna vedení
Noví autoři
Více čtení, více literatury
My nechcem svátek práce! My chcem svátky Lásky !!!
My nechceme ohnivé léto, ale zpátky to rozmarné !!!
A když škola zavolá, přitáhne kdejakého vola !!!
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Změny a proměny
Mí drazí labužníci
humoru a literatury,
Možná si všímáte, že jsme lehce
změnili grafiku, ale skutečně jen
lehce a že postupně zavádíme
pár drobných změn. Kolem nás
prokvetly třesně, nejen české
země spálilo slunce a nyní školácí
pláčou příchodem do školních
lavic :D. Co to znamená? No s
radostí jsme se políbili na
1. máje, sledujeme inaugurace
Putina, pokusy o komunistickokapitalistické políbení
KimoDonalda a vůbec další
zajímavé špeky, které nesly
poslední tři měsíce.
Dnes velice chápu proč už ve
Starověku vznikla satira. Proč v
období válečných byla řada
protiproudobých a alternativních
peroidik a proč umělci psali
kdejaké články a kreslili
karikatury, aby se tzv nezbláznili.
Umění udělat si legraci se
zoufalství, nebo věcí vážných je
skutečné umění. Někdy to
vyžaduje hodně síly, protože
člověk jde z kůží na trh a může
urazit leckteré oponenty. Různé
prázdné hlavy s přehnaným egem
mohou člověka doslova
ukamenovat za ten či onen vtípek
či „obraz“.
My hledáme štěstí mezi amatéry.
Sami jsme amatéři, sami děláme
prvotiny a pokusy, ale za těch pár
let už jsme si vyzkoušeli řadu
pokusů a metod, které dodnes
někteří ještě s hrdostí vzpomínají
jako pěkné tvůrčí období. Někteří
naši autoři měli výstavy, jiní dělali
ilustrace ke knížkám, či
e-Bookům. Jiní si jen tak rozesílají

legrácky pro zábavu se svým
vlastním monogramem. Všechny
nás spojuje jedno. Chuť tvoři a
chuť odlehčit to, v čem žijeme.
Kdyby tomu tak nebylo,
neexistoval by ani tento časopis.
Ale díky Bohu tomu tak je!
Jsme medium, které nemá
oficiální formu, ani za námi
nestojí žádná velká firma. Jsme
trošku jako bezdomovec mezi
umělci, který ovšem na ulici do
vzduchu pronáší velké filozofické
teze. :D Kdekdo si je rád
poslechne, protože humor a
vtipky to je přece zábava lidová.
Ano tímto přírovnáním hovořím
o tom, že působíme pro
veřejnost, ale spíše jakobych
oslovovali konkrétní cílovou
skupinu. Naše cílová skupina
nemá omezení v zájmech, nebo
věku, penězích, či vyznání. Naše
cílovka má své ideály.
Publikujeme bezplatně, pro lidi,
kteří si chtějí stáhnout náš
časopis ke kávě v práci. Nebo jen
tak v tabletu či velkém mobilu se
kouknout na kreslené vtipy a
povídky svých oblíbených,
veřejně né až tak známých
autorů.
Začínáli jsme dva. Dnes díky
Bohu je nás 22. Poslední dva
roky byly plodné. Naši autoři sice
někteří nakreslí 2, 3 vtípky ročně,
nebo jednu povídku. Jiní tak 200
a skutečně každý jsme jiný. Ale
vážíme si každého, kdo dává do
své práce lásku a jehož tvorba je
nositelem myšlenky. I zdánlivě
obyčejná legrácka může být
senzační. Nechceme lítat po
facebooku jako fotka, kterou
sdílely tisíce puberťáku :D, ale
být humorem, pro který si lidé
musí zajít, stáhnout si ho a s
radosti přečíst.
Váš -jz -
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Vzhledem k porušení etického kodexu, škožení našemu společenství
i časopisu, porušení morálních zásad a taktéž nadúžívání naše
svobodné, dobré vůle byl z našeho středu vyloučen dlouholetý
spolupracovník Jan S., který spíše fungoval jako sběratel
materiálů, technická podpora a doplňková pomoc. Vzhledem ke
zjištěným událostem v posledních týdnech jsme se rozhodli tohoto
člena vyloučit z našeho klubu. Zrušili jsme všechny weby, které měl
v administraci, nebo projekty, které nějakým způsobem vytvářel a
byly napojeny na společenství Z-net FIMPRESS Iniciativa, které i
tímto krokem končí a je přejmenováno čistě na KAPKA SMÍCHU čím
společenství zjednodušujeme a náš klub bude čistě o časopisech
KAPKA SMÍCHU a příloze redakčnímu a inzertnímu informátu ZoFIa,
který z tohoto důvodu v blízké budoucnosti taktéž přejmenujeme.
S tímto pánem nevedeme soudní, ani jiný spor, pokud nám již v
budoucnu nebude ubližovat, ani nás obírat o jakékoliv funkční a
nehmotné vlastnictví a dobra. Ať si s tím, s čím od nás odchází už
dělá, co chce. Nejužší vedení, do kterého byla přizvána i bývala
přítelkyně šéfredaktora a naše dlouhodobá sponzorka rozhodlo, že
vydá toto veřejné stanovisko, ale nebude už podnikat žádné kroky.
Věříme, že toto očištění od nespolehlivých až záškodných
„partnerů“ naopak pomůže našemu klubu. Prospěje a zavede
některé změny, které naopak naši čtenáři a sympatizanti pocítí a
budeme jinak dále pokračovat v našich plánech = rozvoji
společenství. S tím rozdílem, že mezi námi už nebude jedna osoba.
Všechny hesla a přístupy k našemu vlastnictví jsme změnili a od
tohoto pána se na 100% odtrhli. Děkujeme všem za pochopení, že
musíte koukat na tuto ponurou, a nezábavnou stranu.
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František Merta

Hanka Křivánková
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… z jednoho společenství

Závěr porady
Při společném zhodnocení jsme došli závěru, že
Jak v dobách Hrabalových byla moda post střihů a
tato změna je nezbytná a velice užitečná. Porada
zkracování všeho, co jen šlo. My jsme nabrali trend
proběhla prostřednictvím virtuálních mostů a
ve zjednodušování všeho, co jen jde. Osekali jsme
sociálních sítí a dohodli jsme se na tom, že klub se
našich 27 webů na weby DVA. Samozřejmě z
vydá cestou jednoduchou, na výdaje úspornou
ostatními budeme i nadále spolupracovat na bázi
a budeme spolupracovat skutečně s těmi, kteří
reklamy pro náš spolek, avšak přejmenováváme náš
chtějí nikoliv těmi, kteří se ani neozvou, jak je rok
klub z onoho technického krypto klubu Z-net
dlouhý.
FIMPRESS Iniaitiva na zcela prostě KAPKA SMÍCHU.
Z klubu jsme vyhodili pana Jana S. A několik
>> Naše sídlo
dopisovatelů, kteří si s námi stejně jen psali a nikdy
nic neposlali, nebo jednu práci a u nás se nebyli ani
podívat. A zcela logicky a spontánně jsme z
trojčlenného vedení a 19 dalších členů udělali 5
členné vedení a 11 přispvětelů. Náš klubu může mít
do budoucna třeba i 100 spolupracovníků, ale
nebudou přímo jako takoví členové klubu.
V posledních týdnech jsme udělali velkou bilanci. A
to jak audit na našem účtu, tak i myšlenkový brain
storming na téma co dál. Těžko se v životě
rozcházíte s lidmi, kteří spolu s vámi jsou skoro jako
člen domácnosti, nebo alespoň na úrovni přátelství
se znáte 14 let a více. Pak přijde do Vašeho života
osoba nová, která vám otevře oči, ukáže
dokumenty a díky i jedné věci (kterou nebudeme
probírat, protože by se mohlo jednat i o případný
důkaz) pomůže pochopit, že tento tzv. přítel vás již
několik let využívá na bázi zdrojů, energie, peněz a
vztahů. Rozhodnutí je to těžké. Tento příběh má
svůj šťastný konec, protože při ztrátě jednoho
člověka v týmu jsme získali novou mladou členku,
která zastoupí bez problému členy dva. Jako
studentka ekonomické školy je pro nás velkou
pomocí a povzbuzením a nyní věřím, že konečně
nás nebude nikdo „jakoby tunelovat zevnitř“, ale že
u člověka v této branži již „skoro vzdělaného“
získáme velkou oporu a pomoc.

Jak jsme uváděli již v předešlém čísle na ulici
Jamnická 16, na Starém městě u Frýdku-Místku nás
najdete v komerční budově naproti kostela. Pondělí
až pátek jsou otevřené vchodové dveře a u naší
kanceláře je malá diskrétní tabulka s názvem
našeho klubu a logem časopisu. Změnou kanceláře
a získáním o 3m2 větších prostor si již můžeme
dovolit občas přizvat více jak jednoho hosta a jsme
rádi, že náš klub je skutečně pružný a ačkoliv zde
nemůžeme být každý den, tak i přesto se zde
pracuje s vervou a radostí. ;) :D a jak jinak, s velkým
odhodláním ;)
Změna kontaktů a stanov
Moc jsme toho nezměnili. Zůstává nám web
www.kapkasmichu.eu a naše staré Google a
YouTube účty spojené s tímto názvem. Vedení má
dva členy a jednu administrativní partnerku (slečnu
L. Poláškovou), která dodala našemu klubu šmrnc a
radost do další práce.
Vaše KAPKA SMÍCHU
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Když filozofie kapku uhnije
Vážení čtenáří,
dneska bude hodne toho „kecání“, ale snad to přežijete. Po předchozí stránce, která
trošku hodnotí záznamy z naší porady a změny v časopisu. Jsme se rozhodli udělat další
vážný krok. Mnoho z vás nám po celé poslední dva roky posílali připomínky a kritiku.
Někteří z oblasti profesní, kresba, literatura, tvůrčí psaní.... , ale my jsme všem říkali:
Přátelé my jsme AMATÉŘI, tak si dovolujeme vyhradit právo na sem tam nějakou chybu.
A amatéři také hodláme zůstat. Jiní nám zase vytýkali, že když jsme amatéři, tak si občas
dovolujeme hodnotit někoho jiného a sami se neprofesionalizujeme. Taktéž zmínka
trošku mimo mísu, protože až na nějaký „bonmot“ :D nebo glosu jsme zase až tak
nikoho „nelejnovali“, jak říká můj kamarád Dan.
Naopak i když bychom si měli vážit každé konstruktivní kritiky, cenili jsme si zvláště nápadů a vstupních
připomínek. Ve smyslu rozložení témat, hledání autorů, smýšlení tvůrců, ve smyslu prostě vývoje tohoto plátku
směrem vpřed. >> Hodně z vás kritizovalo i to, že mají email zapráskaný nějakou přílohou ZoFIa, i když si o ni sami
neřekli. Teďka šílí kdejaké to euro GDPR, tak jsme se rozhodli naši krátkou přílohu plnou na email, plnou článků
na konkrétní témata ZRUŠIT a od příštího čísla ji zakomponovat v úspornější variantě ZDE do naší bezplatné avšak
stále DRAHÉ, lidové KAPKY SMÍCHU. Takže jak jste zvyklí na 2-10 stran naší vnořené přílohy LITERÁRNÍ PR(ŮLET),
tak bude i příloha ZOFIA, kterou časem taktéž přejmenujeme. Náš časopis tedy bude multitématický. Z čehož
stále bude převažovat Kreslený humor a Literatura asi jako 80% jejího obsahu.
Jako šéfplátník tohoto e-plátku se budu snažit, aby tento časopis byl vydávaný častěji než v jeho předchozích
letech a abychom zde měli více kreslené srandy a více autorů a zároveň ty povídky, glosy, a bloggerské
minipovídání, abyste si také užili i v rámci našeho časopisu. Prostě sranda všeho druhu a odpočinek, jak má být,
to prostě bude nadále provázet náš časopis.
Jak jste si možná mohli všimnout všechny ty tzv bezplatné magazíny humory dnes jsou už v podobě knihtisk verze
a jsou z nich řádné papírové periodika nebudu zde zmiňovat různé brnky, živočichy s dlouhým nosem :D nebo
časopisy na Voražení či jiné kujony, které vás baví některé pár let, jiné desetiletí. Různé asociase jako Česká Unie
Karikaturistů a podobné kluby vydávají své zpravodaje, kde najdete nejeden vtip. To jsou však občasníky, nebo
řádné magazíny svých klubů. My jsme se tímto stali asi JEDINÝM typicky nefalšovaným E-ZINEM, který jak
chceme, i kdyby trakaře padaly vždy ponechat ZDARMA!!!
Hodně z vás také říká, že chce i papírovou verzi a že by si rádi zaplatili. Máme už přes 1300 obeslaných e-mailů po
vydání každého čísla a kdovíkolik ještě stažených kopií z veřejných míst. Tak či onak se frekvence skutečně
stažených .pdf kopií, které si lidé stáhnou do svých počítačů pohybuje nějak okolo 20%-35% takže nám vychází, že
ty nejlepší čísla mají asi tak +- 400 čtenářů, které náš plátek snad, vážně čtou.
I to chceme změnit a chystáme do konce letošního roku trošku větší kapmaň. Chceme se otevřít i mladým lidem,
kteří ještě, ani netuší, že existujeme. Trošku otevřít i sponzorům a inzerentům a co je nejdůležitější udržovat
vztahy s našimi drahými autory a přibírat pod své křídla další a další, protože tím pádem máme vždy dostatek
zajímavého čtení a koukání, aneb obsah do našeho úpisu, časopisu.
Ale dost už s tím dnešním obkecáváním. Možná poslední postřeh je ten, že mnohým, kteří nás oslovili vadilo, že
když si ze srandy vytisknout ten náš e-zínek, tak na papíře jsou strašně velké písmena. :D A to byl právě účel. Aby
jedna stránka byla plná roztahaného textu, aby na nás viděli i důchodci a především bylo pohodlné číst časopis
pro lidi ve čtečkách a na mobilních telefonech a tabletkách. No nic. Převážila poptávka po kompromisu. Proto
další čísla budou ve středně velkém písmě, jako je toto budeme experimentovat s drobnými úpravami grafiky a
také pracovat fakticky čili zkoušet nové obsahy. Krésné léto pro vás všechny!
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Tohle není ani tak k smíchu, jako k pláči. Také jste zažili ten
pocit po nějaké akci: „Kde to, do prdele, jsem?“
Dobře radím ještě než někam vejdete rozhlédnout se jestli
nějaká váza nepřípomíná třeba objektiv :D
A pak, že rozdíly mezi chudými a bohatými jsou tak velké.
Když člověk chce, veze si na výlet vždycky nějaké kozy.

Tak tomu se, přátelé, říká slušná party. Taky byste někdy
chtěli být ve školce v Americe?
Únos úředníka dle vzoru 21. století
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Pozdravy z Ameriky
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Michal Kameník

Hana Křivánková

Jan Zartia

František Merta

Lucie Dubcová
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Je třeba to brát s hum – o -rem
Čtyřlístek
Když jsem se tenkrát své mámě svěřila, že se toho dne, až to přijde, dost bojím, jen se na mě
usmála a s hořkosladkou příchutí nadsázky mi sdělila: „když to šlo dovnitř, musí to jít i ven“. Ne, že
by byla málo empatická, jen se to snažila asi říct stručně a zároveň tak, abych to brala s nadhledem.
A já to vlastně skutečně, celý svý neplánovaný těhotenství brala s nadhledem, někdy i s
podhledem. Často s přivřeným okem, mnohokrát s oběma zavřenýma. Tehdy jsem ještě nevěděla,
co mě čeká a víc, než-li jsem se těšila, odolávala jsem pocitům strachu a beznaděje.
Pamatuju si svou první procházku s prvníma taškama, do svýho úplně prvního bytu, kam jsem se
stěhovala se svou první spolubydlící. Procházela jsem parkovištěm, kouřila cigárko a přemýšlela
jsem nad tím, co mi asi ten novej byt přinese zajimavýho, novýho. Jaký to asi bude, až konečně
budu bydlet sama. Vidina toho, jak si můžu přijít domů klidně nad ránem, jít si třeba do kuchyně a
udělat si řádně mastný, vožralý smažený vajíčka, mě přiváděla do stavu euforie. Slastná svobodo,
vítej! Koukla jsem na zem, abych zašlápla vajgla Tam leželo malý, zelený chrastítko ve tvaru
čtyřlístku. Rozhlídla jsem se, aby mě nikdo neviděl a čtyřlístek jsem si z tý země odnesla do novýho
domova. Ze sídlištního parkoviště jsem si sebrala pro mě roztomilou symboliku štěstí.
Nadcházejícího štěstí. Malej, plyšovej, usmívající se čtyřlístek, co chrastí… Jo kdybych tehdy
věděla…
Po pár měsících to přišlo. Vlastně nepřišlo. Tak jsem si udělala test. No a jak už každýmu jistě došlo,
byl pozitivní, bídák. A i ten druhej, úplně stejnej bídák. Na gyndě mi řekli, že to bude miminko. To
mě vážně uklidnilo. Málem jsem se začala bát, že to může být třeba chobotnice nebo chronickej,
zaraženej, obří prd.
Inu přeskočím takový řeči o tom, jak jsem brečela, pak se smála
jako psychopat. Jak jsem se hroutila a pak se radovala. Zkrátka
moje nálady se měnily tak, jak je u mladý, dvacetiletý holky
topící se ve vlastních hormonech a zhovadilý situaci asi celkem
běžný. Naštěstí jsem kromě těch psychickejch problémů, žádný
fyzický neměla. Nemusela jsem se bát, že se někde z nenadání
pobleju, nohy mi neotejkaly, jen mi rostl pupek. No, a protože mi
na sociálce moc pomoct nedokázali a partnera jsem neměla,
chodila jsem po brigádách. Nebo spíš jezdila. Na kole. Až asi do
osmýho měsíce. Na ty xichty, co mě míjely, když jsem kolem nich
prosvištěla na kole, do smrti nezapomenu. To mi vždycky spraví
náladu. Bylo to blbý, ale vždycky jsem se snažila najít si v té situaci něco, z čeho jsem si mohla dělat
srandu. Ze sebe i z jinejch. Asi se ze mě tehdy stal trochu cynik. Když mi jedna těhotná holka
povídala o tom, jak chodí na „cvíčo“ a jak se chystá koupit kočárek za x desítek tisíc, snad poprvý za
celý těhotenství jsem zápolila s tím, se nepoblejt.
Ten život prostě nebyl fér. Někdo chodil na „cvíčo“ a já se snažila vydělat pár šušňů na výbavu ze
sekáče. Chvílema se smála nad ironií různejch situací a po večerech si hladila břicho a omlouvala
jsem se svý malý breberce, že se snažím, ale že se hanbou propadám, že ji nedokážu dát víc. Dát jí
všechno, co si zaslouží.
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Měla jsem ale štěstí, že mi životem proběhlo pár lidí, kteří mi pomáhali. Každej něčím přispěl.
Jedna kámoška mi přes půl republiky přivezla postýlku, kterou jsem si pak na balkoně v bytě
natřela na bílo. Další kamarádka mi za tisícovku prodala kočárek, vajíčko a vaničku. Můj táta mi
pomáhal platit nájem. Těch lidí, co mi tehdy pomohlo je moc a já se snad za celej svůj život
nejsem schopná dost odvděčit. Ten podzimní večer jsem se nechutně přežrala špaget. Chtěla
jsem si zlepšit náladu a kompenzovat si svůj malej, odpolední úlet. Měla jsem totiž slabou chvilku
na podlaze v chodbě, kde jsem seděla a brečela, protože jsem se nebyla schopná se přes ten
pupek obout. Seděla jsem tam a fňukala, jak jsem tlustá a ošklivá, zatím co se o mě otírali kočky
mé spolubydlící. Takže jsem se rozhodla, se večer nekřesťansky naládovat. Udělala bych líp,
kdybych si raději nafackovala. Bylo osm večer. :) Původně jsem si myslela, že mám snad nějakej
průjem. Pak jsem si řekla, že to budou poslíčci a protože voda mi nepraskla, šla jsem si lehnout,
že to zaspím. Jak už to ale bejvá, porod prostě ženská nerozchodí, a když se mi stahy opakovaly
co dvacet minut, zavolala jsem si záchranku. Odcházejíc z bytu jsem se mezi dveřma málem
porvala se saniťákama, když jsem se je snažila přesvědčit, že si svou tašku vezmu sama. Já přece
neumírám, jenom rodím, tak co to tady na mě zkoušej, že jo.
V porodnici jsem podepsala nezbytnosti, byla jsem prohlídnuta, prohmatána, šla se převlíct a pak
hurá k sestřičce na jedno báječný předporodní zpestření. Tak jasně, klystýr není tak hroznej, horší
je, když to do vás vpraví a řeknou, že záchod je přes chodbu. A vy nevíte kde. Jak je to teď
moderní, že každej mluví o tom, jak by měli být všichni v přítomnosti, tak tohle byla přesně
chvíle, kdy jsem byla naprosto v přítomným okamžiku… Dobrý, stihla jsem to krásně a ještě jsem
si na své toaletní zastávce stihla napsat pár esemesek. Člověk musí bejt prostě praktickej a kdy
jindy, když ne teď. Pak už jen do sprchy a smělým krokem na porodní sál. Tam už mi jen propíchli
vodu a nechali mě ležet. Pokud jsem zrovna neměla stahy, snažila jsem se spát. Pak už to ale
začalo být nesnesitelný a já začala mezi skučením a sprostým nadáváním volat všechny, co mě
zrovna napadli. Krišnu, Jehovu, Budhu, Thora, Cernunnose, Satana i medvídka Pů. Když mi nikdo
z nich na pomoc nepřišel a mě zase navštívily bolesti, zaskučela jsem jen: „Ku*va, co to je?“,
zrovna kolem proběhla kolem alespoň jedna menší sestřička a pobaveně prohodila: „ To je
porod, maminko“. Tak díky, aspoň někdo mě vyslyšel.
V šest ráno už šlo do tuhýho. Snažila jsem se sestru přesvědčit, že už opravdu rodím, že možná
nejsem otevřená tak, jak bych měla bejt, ale fakt si z ní nedělám srandu, ať je tak laskavá a zavolá
doktorku. Ta nakonec za pár minut přišla a s líbezným úsměvem oznámila, že sice otevřená
nejsem, ale hlavička už je narvaná celá v pánvi. Měla jsem chuť je tam všechny sešvihat
plácačkou na mouchy. Ještě, že jsem ji s sebou neměla. Trvalo to jen malou chvilku. Pár
okamžiků, nádechů a výdechů. Je až neuvěřitelný, že po devíti měsících tvoření něčeho tak
neuvěřitelně složitýho, jako je malej človíček, je ta chvilka, kdy přichází na svět tak kraťounká. Pár
minut a byla na světě. Půl sedmý ráno, venku svítalo a mě se zrovna narodila dcera. Ona řvala, já
jsem řvala a bylo to prostě nádherný.
Nevím, jak to mívaj ostatní mámy. Jestli si na tuhle speciální chvíli připravujou nějakej proslov,
kterej si cvičí před zrcadlem. Vždyť to, co jako první řekne máma svýmu miminku, když jí ho dají
do náručí je hrozně důležitý. Měla by ho přivítat a říct mu něco hrozně moudrýho. Moje hlava ale
přes samý dojetí , oči uslzený v záplavě úlevy a radosti, vyplodila jen prostý „Ahoj“. Ona na mě
zase mžourala s výrazem úplně stejným, jako když probudíte člověka po třech hodinách spánku,
po dvanáctihodinový, noční směně. Byla tak krásná a bylo jí jedno co jí říkám.
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A když jsem se jí koukala do těch jejích očíček, věděla jsem, že kvůli ní jsem schopná lámat skály
holýma rukama a ona to věděla taky. Nebylo důležitý to, co jí řeknu,nebo co bych jí mohla říct,
protože to bylo cítit ze vzduchu kolem nás a všechno nevyřčený jsme si vyměnili jedním krátkým
pohledem. Ten stejnej pohled zvláštního zasnění a nadcházejícího štěstí, jako když jsem jí doma,
na čelo už připravený postýlky přivazovala malej, zelenej, plyšovej čtyřlístek, co se hezky usmívá
a chrastí. Ten stejnej pohled, jako když jsem ji do té postýlky poprvé uložila.
A proč o tom vlastně píšu? Asi z nějakýho blbýho sentimentu. Mé dceři budou tenhle měsíc tři
roky a mě to na jaře čeká celý znovu. Z mojí prvorozený, statečný holky se stane velká ségra její
malý ségry. No a já pojedu do porodnice už jako vdaná paní. Konečně nebudu muset jen tak
vytahovat z kapsy jména božstev a kreslenejch postav, co mě zrovna napadnou ale nadávat
svýmu manželovi, že to on za všechno může, za tím co mu budu drtit ruku. A pak tam budeme
řvát tři a bude to nádherný.
Nejvíc se ale těším na tu chvíli, kdy můj muž, ten co za všechno může, pověsí na čelo postýlky
jednu malou plyšovou věc, blbost ze sídlištního parkoviště, čtyřlístek, co se tak hezky usmívá a
chrastí…
Autor: Nikola Ženatá

Když NASA poslala první kosmonauty do vesmíru,
zjistila, že psací pera nefungují při absenci gravitace.
Vyřešením tohoto problému NASA pověřila studiem
problému konzultantskou společnost. Po deseti letech
a 12 milionech dolarů, Američané vlastní pera schopné
psát v jakékoliv gravitaci a při teplotě mezi 0 a 300
stupni kelvina. Rusové používají tužky.

Na Marsu přistáli kosmonauti a prochází se pustou a
hornatou krajinou. Náhle spatří ve skalách nějakou
postavu. Přijdou k ní blíž a k svému úžasu zjistí, že je to
Vietnamec.
„Jak jste se sem dostal?” ptají se udiveně.
„Vypouštěli jsme do kosmu svoji první raketu,”
vysvětluje Vietnamec, „dvacet tisíc nás natahovalo ten
prak a na povel start jsem se zapomněl pustit...”
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Sponzorská nezávislá strana
Od 01. července čili období prázdnin, ačkoliv začínají dovolené a odpočinky různého
charakteru my začínáme volnou kampaň. Přibývá i mikrosponzorů jelikož klienti v obou
pracích, kde působím občas přispějí nějakou drobnou korunu, nebo pětikorunu apod na
naší činnost, protože už vědí, že vydáváme literárně humoristický občasník.
Srdečně díky všem našim dárcům:
Martin Zařický

Jan Kudýnek

Daniel Šmíra

Zdeňka Dujková

Radim Hričík

Lenka Novotná

Lucie Polášková
* zvláštní poděkování i skupině dalších drobných mikrosponzorů, kteří nechtějí být
jmenování. Už máme více jak 10 fanoušků, kteří nám osobně nechávají drobné příspěvky
dýška, mikrodaru, jak to chcete nazvat. Souhrn těchto darů tvoří měsíčně cca 100-300,- Kč.
Společně se všemi výše jmenovanými a i pravidelnými sponzory Martinem a Anthonym,
kteří zároveň jako redaktoři dobrovolně sami vkládají menší příspěvky ze svých příjmů na
společný účet se některý měsíc, kdy se více daří objeví třeba i 1000,- kč. Což se stalo právě v
měsíci květnu 2018.
>> Ze sponzoringu jsme nyní koupili nejlevnější tiskárnu v akci Canon 501, na kterou jsme
čekali více než čtvrt roku než se dostala do cenově příhodné akce. <<
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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Literární (pr)ůlet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Martin Zařický xxxxxxxxxxxxxxx Lenka Rottová xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx Jan Zartia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ŠmíroDan xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

. slovem k tvrobě
Každý snílek má své probdění a každý pídil ma své ustrnutí a usnutí. Máme
v životě momenty, kdy se zastavíme a uvažujeme jinak než jindy. Co nás k
tomu nutí nepříjemný střet romantična s reálnem. Stále více autorů má toto
momentum. My plánujeme zahájit malinkaté doslova maličké vydatelství
elektronických publikací. Doslova malou e-knihovničku. Zde se budete
moci setkávat s řadou autorů nejen z našeho klubu.
Zaregistrovali jsme adresu www.freebooky.eu, kde již snad za měsíc od data
vydání dnešního čísla se objeví zajímavý obsah a hlavně katalog e-booků,
které budou navždy zdarma. Prvotiny zdarma a i některé rozvinuté
hodnotné publikace jsou právě tím pravým, co může řadu neznámých či
začínajících autorů vybídnout. A proto i vás chci povzbudit. I Vám můžeme
sestavit e-knihu, která později může být třeba klidně vytištěna?
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POZVANKA NA INTERNET
Dnes vyjímečně v rámci sekce
Literární
průlet,
vám
představujeme náš nový web
FreeBooky.EU
:)
>>
Tato
webstránka se nekvalifikuje, ani
jako literární server, ani jako
oficiální eshop či databáze s
eBooky. My jsme a budeme
databáze
s
internetovými
knihami, avšak některé eBooky
budou přímo fyzicky nahrány na
našem webu, některé budou na
Google Discu a některé budeme
prezentovat jen jako odkaz, který
nám propůjčí autoři knihy.

Prostě jedním souslovím budeme
>>sdružovatelé bezplatné literatury<<.
Stránka FreeBooky.EU se stává projektem, který bude zabíhat do všech oblasti elektronické
publikace a různých periodik. Ovšem projekt si klade podmínku, že bude prezentovat
výhradně, nebo především publikaci v podobě .pdf, a to proto aby byly dostupné všem.
Některé tablety mají aplikace na čtení knih, někteří čtenáři mají pořízené přímo čtečky knih,
nebo ovšem na to nemá a je to pro něj zbytečný luxus. Dneska ve výprodeji si koupíte tablet
za pětistovku, nebo využijete prostor už ve vašem smartphonu a jakákoliv .pdf reader vám
přečte knihy vytvořené pro fanoušky tohoto konzervátoru digitálního záznamu.
FreeBooky.EU budou také sloužit jako nástěnka pro autory KAPKY SMÍCHU a taktéž autory z
jiných klubů a oblastí. Stejně tak pro autory individualisty. Na webu bude i archív časopisu
KAPKA SMÍCHU a postupně, jak budeme web budovat se tam setkáte s odkazy na jiné weby
podobného ražení případně na weby o literatuře a oficiální eshopy elektronické literatury.
Zvláště se chceme zaměřit na povinnou a doporučenou četbu. Půjde to pomalu a stroze, ale
chceme se dokopat kousek po kousku k databázi, kde si student ZDARMA bez omezení
stáhne beletrickou publikaci, aniž by musel do knihovny, aniž by si musel knihu vypůjčit od
kamaráda, aniž by musel publikaci koupit v knihkupectví.
Ano myšlenka se zdá poněkud až kacířská, nebo inflační a ne všechna díla mohou být šířena
svobodně bez omezení na základě volné licence. Ale my budeme sdružovat ta, u nichž to
možné je. Proto se společně s vámi těšíme na nové tituly a na ukázky z nich představované
v tomto časopise.

Každý týden nové fotky a kresby pro zvednutí nálady:

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE
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Jan Zartia
Vášeň v betonu
Auta tančí
motory vrní
spaliny svačí
naše průdušky
láska dvou
se vznáší
nad křovím s trní
a krutý svět běží
tak nějak
okolo
Slunce se pase
na potu luny
v deštivém větru
betonové savany
a nedávne děti
s láskou z gumy
dokončující
snovy vlhky
touhy den

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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Pokračování seriálu:
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Trochu ověčkové...
Děti, jak dělá ovečka?
Bééééé.
Jak dělá kohoutek?
Kykyrykýýý.
A jak dělá svině?
Dobrý den, silniční kontrola, vaše doklady prosím…
Pro pejskaře
Pěkná, štíhlá, vysoká blondýna se prochází v parku se
svým čtyřnohým miláčkem. Přistoupí k ní mladý
sympatický muž a povídá: " slečno vy máte ale
krásneho pejska můžu si Vás pohladit!"
… za ptáka … :D
Školní výlet je na exkurzi v jaskyních, paní učitelka
vysvětluje dětem, jak vznikají krápníky a kde se v jeskyních bere voda. Najednou se zeptá: „Děti, vidíte – tam
nahoře, copak to tam visí za ptáka?“ - Pepíček na to odpoví: „Mno, nevím, jestli visí opravdu za ptáka, ale podle
mě je to netopýr.“
Dva tygři a pachuť
Dav tygři se tak prohání po poušti. Ten zadní se najednou ztratí. Chvilku na to cítí ten první něco teplého, jak se
ho dotkne na zadku. Říká si, co že to jen mohlo být, ale nechce kvůli tomu vyvolávat nějaké hádky. Za chvíli to
ucítí ještě jednou zřetelně, tak už se zeptá toho druhého: "Hele, zdálo se mi to, nebo si mi teď dvakrát vylízal
prdel?" "Promiň, moc se omlouvám, ale sežral jsem před chvilkou jednoho právníka a chtěl jsem se nějak zbavit
té pachuti v ústech."
Pro frajera
Jde takhle zajíc po vlaku, otevře dveře jednoho kupé a
povídá: "Je tady mezi váma nějakej frajer?" Nikdo nic,
tak zajíc povídá: "Tak mi všichni dáte korunu." A tak je
zkásne. Jde do druhýho kupé a situace se opakuje.
Žádnej frajer, tak zase vybere od každýho po koruně a
jde dál. Otevře dveře třetího kupé a zase povídá: "Je
tady nějakej frajer?" Z rohu se zvedne chlápek a
suverénně povídá: "Já!" A za zajícem se vynoří medvěd a
povídá: "Tak frajere, ty to máš za deset a ostatní po
koruně."

Klub Kreslířů Literátů a Humoristů – KAPKA SMÍCHU (Kklh Kapka smíchu) si vyhrazuje základní autorské
právo na díla svých autorů. Sami autoři často propůjčují stejné díla ještě do jiných medií, avšak všechny
práva vyhrazena těm, jemž jejich autorské počiny náleží. Proto děkujeme, že respektujete naše umělce a
těší nás, že vás jejich práce baví. Přejeme vám krásné trávení času u každého dalšího čísla :: Vaše e-redakce
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