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100. let výročí založení
Československé
republiky
a čest památce
našeho
Prvního pana
prezidenta
demograta
vzdává
společenství
Literátů,
kreslířů a
satiriků.

Satira je moje láska
PoVinná literatura :D
Století satiry, tisíciletí zmatku
Pohledem mladých autorů

Úvodem

Podzim v duchu
oslav a pohody?
Zdravím vás,
laskaví hltačí humor kultury :D,
dnes nemáme zájem vážně nad
ničím filozofovat. Pokračujeme v
drobných proměnách našeho
časopisu a vcucáváme řadu
zajímavých inzerentů. I kdyby se
nám naskytla možnost nechceme
propagovat velké firmy, kterých
máte plné novinové deníky .
Politické strany, řešit různé uměle
vytvořené témata. My chceme
propagovat malé obchůdky, eshopy, zajímavé nebanální projekty.
A beze sporu zajímavé lidi. Autory s
novým nábojem. Od toho vznilkl
tento časopis, abychom sdružovali
méně známé umělce, živnostníky,
jiné zajímavé neziskové projekty a
především networkové
(internetové) a jiné neziskové celky,
které mají co nabídnout.
V průběhu října startuje vybírání
příspěvku do Literární soutěže
„Můj Svět“, která má svou centrálu
ve Frýdecké knihovně na Slezsku.
A právě naše i nové autory
vybízíme, aby s námi soutěžili pod
záštitou MěK Frýdek-Místek, kde se
přerodila městská a později okresní
soutěž za více, jak 20 let v
cerorepublikovou příspěvkářkou
kulturní akci. Řijen, listopad je
taktéž ve znamení žní, sběru úrody,
nadcházejí dušičky a supermarkety
jsou plné už i předvánočního zboží
a hallowenských nesmyslů. My
všichni jsme v plném švungu všední
práce, ale ja zastávám metodu vždy
si udělat čas na to si přečíst knížku,
zrelaxovat se, zajít si do čajovny či
knihovny, nebo úplně obyčejně
zaběhat apod.

Kapka smíchu
Mimo jiné toto číslo vychází okolo
28. října 2018 a chceme
zavzpomínat na momenty, bez
nichž bychom dnes nevydávali
tento satiricky webmazlík.
Nezáleží na tom, kolik máte
ambicí, jak aktivní lidé jste, čeho
chcete dosáhnout. Den by měl mít
v sobě obsažený i malý sektor
odpočinku a pohody. Snad vám
tento zábavní e-plátek připomene,
že život není jenom stresová
sekaná a budeme se snažit
společně s vámi i s vašimi
připomínkami hledat další a další
autory a způsoby, jak naplňovat
náš časopis humorem nejen
internetovým, ale i třeba příspěvky
z oblasti literatury, jak to bylo
dodnes. Mimo další propojit je i s
naší databázi freebooky.eu, kde
jistě najdete řadu zajímavého
čtení. Proto si opět sedněte před
váš tablet, telefon, nebo někteří i
před papírovou verzi tohoto
magazínu a začtěte se do naší
KAPKY, někdy trošku krví
vypocené, někdy na úkor volného
času, ale každopádně vytvářené
pro vás naše čtenáře. Abychom
skutečně naplňovali myšlenku
dobrovolnosti, bezplatnosti a
propagace těch méně viditelných.
Zavedli jsme řadu kroků, které do
budoucna vdechnou život nové
amatérské obce karikaturistů
novou mízu do rohovek čtenáře. :D
Nebudeme jen holý tabloid.
Hnusí se nám dnešní doba, kde
lidé hltají novinové články plné
afér, rozvodů, a škodolibost
většinového obyvatelstva a
zvědavost se ubírá směrem k
bulvárním časopisům a
internetovým portálům. Chceme
přinášet pohodu, ale nově a jinak.
Máme vás rádi a nezapomínejte,
že i VY nepřímo můžete tvořit náš
časopis ;)
redakce -jz-
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Pel mel
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Jan Zartia

Michal Kameník

Hanka Křivánková

Lucie Dubcová

František Merta

Zajíc běhá po lese potká veverku jak kouří jointa a povídá: veverko co to děláš, celý život máš před sebou a takhle si ho ničíš poď si raději
zaběhat uděláš tím něco dobrého pro sebe. Veverka povídá: máš pravdu zajíci. Zahodí jointa, běhá a jak tak běží potkají lišku jak natahuje
perník do stříkačky. A zajíc zase: Liško co to děláš celý život před sebou a takhle se ničíš pojď si zaběhat. Veverka: liško podívej já těch jointů
taky nechala, udělej taky správné rozhodnutí. Nenič si zdraví! Liška: máte recht jak jsem mohla být tak slepá. A všichni tři běží dál. O kus dál
potkají vlka jak tahá herák natvrdo. Zajíc spustí: vlku co to děláš nenič si zdraví pojď si raději zaběhat. Veverka s Liškou: podívej vlku zajíc nás
taky svým čilým zdravým pohybem přesvědčil že jsme s tim přestali. Vlk: to se nedivim že zajíc vypadá tak zdravě čile von když si dá extázi tak
je moc hyperaktivní.

Info z redakce

Ach ta doba,
sám život!!

Kapka smíchu

Strana

5

Zpravodajně nikoli tajně Září – Říjen 2018 a tak dále …

Jako každoročně soutěžíme !!! Jako každoročně soutěžíme !!!
Několik autorů našeho klubu posílá své příspěvky do soutěže „Můj svět“, což je
Odpovědi na zkouškové otázky uchazeče o
literární soutěž, která už více jak čtvrt století vybízí mladé nadějné autory, aby
pracovnímísto v Google Inc, který sice získal 0
změřili své síly s dalšími autory nejen ve své kategorii. Od měsíce října je už
bodů ze zkoušky, ale přesto byl přijat:
možno posílat příspěvky na rok 2019. Detaily viz předchozí strana.

B1. Během které bitvy zemřel Napoleon?
* během té poslední
ZoFIa už nadobro v KAPCE SMÍCHU, samotné příloze odzvonilo :)
?2. Kde byla podepsána Deklarace
Definitivně a snad již konečně jsme sloučili náš Zpravodaj ZoFia s KAPKOU
Nezávislosti?
SMÍCHU. Před několika čísly jsme zde uváděli, že to bude samostatný časopis,
* dole, na poslední stránce
ale nejenže nám na to nezbývá čas, ale taktéž inzerentů není tolik, abychom
?3. Hlavní příčina rozvodu?
* svatba
měli časopis věnovaný výhradně informačně-inzerentnímu cíli. Nechceme tříštit
?4. Hlavní příčina neúspěchů?
energii a pozornost našich čtenářů. Proto vracíme přílohu ZoFIa už jen jako
* zkouška
rubriku zpět do vysmáté kapky.
?5. Co jste nikdy neměl k snídani?
* oběd a večeři
!!! SPECIÁL KAPKY SMÍCHU !!! SPECIÁL KAPKY SMÍCHU !!!
?6. Co vypadá jako půlka jablka?
* druhá půlka
Od dnešního čísla začínáme aktivně sbírat práce. První uzávěrka je 31.12.2018,
?7. Pokud hodíme červený kámen do modrého druhá uzávěrka, pokud Pán Bůh dá bude 31.03.2019. Rovněž v tomto období,
moře, jaký bude?
doufejme, už bude na světě jedno nebo dvě další čísla Kapky a budeme moci
* mokrý
?8. Jak může člověk žít osm dní bez spánku? zrevidovst ve speciálu, co tam chceme, co nechceme. A naopak co by bylo
přímo zajímavé, aby tam bylo.
* bez problémů, vždyť v noci spí
?9. Pokud budete mít 3 jablka a 4 pomeranče
na jedné dlani a 4 jablka a 3 pomeranče na
RESTART PRO KAPKU :D RESTART PRO KAPKU :D RESTART PRO KAPKU :D
druhé, co budete mít?
Otevíráme čtvrtou sbírku KAPKY SMÍCHU pojmenovanou RESTART PRO KAPKU.
* opravdu velké dlaně
?10. 8 zedníků postavilo zeď za 10 hodin, kolik Vím, že už je to asi rok, co plně fungujeme jako samostatná klubovna a kancelář
a odsud se také píše tento časopis a jiná dílka. Ovšem chtěli jsme trochu
času to zabere 4 zedníkům?
*nezabere žádný čas, zeď již byla postavena
rozvinout náš magazín a zavést tradici klubového speciálu, který by čas od času
?11. Jak můžeme hodit vejce na betonový
mohl být i tištěný. Abychom otevřeli znovu soutěže pro autory, mohli mít
základ tak,abychom ho nerozbili?
prostředky na tisk a rozvíjet náš klub, popřípadě uspořádat v budoucnu třeba i
*jakkoliv, vejce v žádném případě nepoškodí
nějakou akci, pak se snažíme nasbírat dodatkový kapitál. Proto otevíráme
betonový základ
*** *** ***
A jsme v ...
Předhání se dvě spermie, kdo bude první u
vajíčka. O kousek dál sedí líná spermie s
doutníkem a říká: "Kašlete na to, stejně jsme v
pr..."
*** *** ***
Pohledná a zvrhlý doktor.
Doktor jí položí stetoskop na srdce a říká:
"Tak slečno, schválně, jestli víte, co dělám?"
"Posloucháte mi srdíčko, pane doktore."
Doktor slečnu otočí, sundá jí tričko a dá jí
stetoskop
na záda a ptá se:
"A jestlipak víte, co dělám teď?"
"Posloucháte, jak dýchám, pane doktore."
Sundá jí kalhotky a začne ji šukat a říká:
"A copak dělám teď?"
"Chybu, pane doktore, chybu, já jsem přišla s
kapavkou."

novou sbírku pro KAPKU tentokráte za účelem: PODPORA PRO AUTORY. Více
informací již nedlouho na naší sponzorské straně.

Raději bych byl sběrač, lovec se moc naběhá. Myslíš, že
budoucí generace mi to budou mít za zlé?

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE

Kapka smíchu

Volný čas
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fotoš tě ky

Tohle vážně nepotřebuje komentář :D

Na Hallowen jako vyšité ;) :D

„Páni, to je ale frajer.... !“ :D

WC TIMELINE :D IN RUSSIAN WORKERS HOTEL

Chcete nám zaslat originální fotografii? Meze neklademe.
I váš postřeh může bavit jiné: kapkasmichu@gmail.com
Bača a problém s ovečkami
Bača si kúpi štyri ovečky a chce aby sa mu rozmnožovali. Lenže ovečky stále nič a nič. Tak zabehne veterinárovi a povie
mu, aký má problém a ako zistí,že ovečky sú tehotné. Tak mu veterinár hovorí: No bača, v prvom rade potrebujú sex,
a ak budú ráno ležat na tráve,tak sú tehotné. Tak bača príde domov, ovečky naloží na vlečku, zájde s nimi do lesa a
každú z nich vysexuje. Ráno ide pozrieť či ovečky ležia na tráve, no ovečky nič. Tak ich zasa naloží na vlečku, zavezie
do lesa, a poriadne zasa každú vysexuje. Ráno ide pozriet na dvor, no ovečky zasa neležia. Tak sa totálne nasere,
naloží ich na vlečku, zavezie zasa do lesa a celý deň až do vyčerpania s nimi sexuje. Ráno je taký unavený, že nemá
ani síl íst pozrieť na dvor, tak hovorí žene: Choď sa prosím ťa pozriet na dvor, či ovečky ležia na tráve. Žena sa vráti a
hovorí: Na tráve neležia. Všetky sú naskákané na vlečke a jedna trúbi na klaksón.
-mjzz-

Hallowen & volný čas

Kapka smíchu
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Hanka Křivánková

Martin Zařický

www.kapkasmichu.eu archív všech čísel našeho magazínu. Neváhejte

nahlédněte!

KAPKA VZPOMÍNÁ

Kapka smíchu
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VZPOMÍNKA KAPKY SMÍCHU: Touhletou skorofotkou jsme hledali
autory. Někdy na přelomu února a března 2012. Je to naše malé
vítězství a výročí, že existujeme už šestým rokem a i přesto, že
některé roky vyšly dva čísla a některý rok šest, nehovoří vůbec o
tom, kým jsme a co děláme. Za nás hovoří to, že více jak 1000
čtenářů odebírá náš magazín na emaily. A téměř 1100 fanoušků
máme na facebooku. To, že jsme udělali před šesti lety pokus a na
tuto fotku nám zareagoval jeden autor, který stejně později
nepublikoval... Jo takových momentů jsme měli. Asi tři minimálně.
Už třikrát jsme to chtěli vzdát. Dnešní doba je komerční a pokud za
vámi nikdo nestojí... Ejhle a přece jsme přežili, i když za námi nestojí
žádná firma. Lidé nás prostě začali číst. I když to bylo mizerné, i když
jich nebylo hodně, ale dodnes jste nám věrní. …
DĚKUJEME

Takto nás před rokem pozdravil František Merta,
ilustrátor a humorista z Kuřimi. Dole pod textem zase
vidíte dárky, které nám zaslali naši čtenáři a
sympatizanti klubu. Ano chápete je to dneska zase
trošku kecací. Jelikož vychází toto číslo k výročí 100. let
založení První republiky máme náladu si zase podívat. A
proto a nejen proto, vám chci zase připomenout, co vše
jsme museli prodělat než jsme si došli k tomuto číslu.
Ztratili jsme několik autorů. Jednoho spolupracovníka,
který s námi byl od začátku a pak se k nám začal chovat
velice nehezky, jsme museli vyloučit. Několikrát jsme
bojovali o přeregistraci. Nedávno jsme získali ISSN kod a
jsme oficiální časopis. Udělali jsme několik sbírek,
investovali jsme do tohoto projektu část svých úspor.
Pracně jsme získávali fanoušky na internetu. Ne přes
nějaké automaty, ale z okolních uměleckých klubů a
svazů. Přes přátelé v Polsku, různým kontaktům jsme
posílali pozvánky, dělali soutěže. Dneska jsme malé, ale
na nikom nezávislé medium, které už chtělo několikrát
skončit. Ale vy jste nám to nedovolili. Jsme rádi, že jsme
se dožili momentu, kdy máme už svou druhou kancelář,
fanpage, tři redaktory několik skutečných a kopu
virtuálních přátel. A že vůbec ta mašinérie jede dál.
Jsme za to 100x více rádi než na začátku. Máme naději,
že vy jste s námi a že se těšíte na každé další číslo.
Někdy to vypadá vysoce amatérsky, ale i amatéři mají,
co říci. A NENÍ VÁS/NÁS MÁLO :D ;) :*

Pel Mel

Kapka smíchu

Byznys explodoval
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Hanka Křivánková

Michal Kameník

A takhle někdy vypadá víra kdekoho z nás

Ateista tráví klidný den rybařením v jezeře. Najednou na jeho člun zaútočí lochneská nestvůra. Jediným
máchnutím ocasu vyhodí člun i s rybářem do vzduchu a otevře tlamu, aby oba spolkla.
Za letu vzduchem muž vykřikne: "Pane Bože, pomoz mi!"
Zázrakem všechno znehybní, ateista zůstane i se člunem viset ve vzduchu. Z nebes zazní hromový hlas:
"Já jsem myslel, že ve Mne nevěříš!?!"
"No jo, Pane Bože - na lochneskou příšeru jsem ještě před minutou taky nevěřil!"

Povídkové zastavení

Kapka smíchu
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Je třeba to brát s hum – o -rem
Cesta do Herlíkovic
Všechno šlo podle plánu. Auto naloženo
celkovým počtem dvou dětí, dvou drobných,
leč statečných žen a jídla a šativa ne na dva
dny ale na dva měsíce. V tom autě přes ty
věci vlastně ani nebylo nikoho vidět. Jakoby
se ty věci samy vydaly autem na výlet a vzaly
s sebou oni nás. Cesta měla původně trvat
asi hodinu, možná něco přes hodinu. My
jsme ale požitkáři, takže jsme pro jistotu jeli
3,5 hodiny. Děti nám lehce ublinkávali, auto
se začalo přehřívat a pomalu rozpadat. Nás
to ale neodradilo, my se chtěli kochat. Když
už nás kochání přestalo bavit, zeptali jsme se
místního chlapíka na směr. Ten nám cestu s
úsměvem popsal. S takovým tím druhem
úsměvu, kterej každá ženská pozná.
Pozná jak se v hloubi duše tetelí a říká si „No
jo, holky se vydaly na vejlet... Telátka...“
Poradil nám kudy se dát, kdy a kam odbočit.
Za minutu a půl probíhá mezi telátky krátký
rozhovor o tom, na kterou stranu vlastně
říkal, že se máme na té křižovatce dát. Jediný
muž z naší výpravy, sedmiletý Davídek haleká
doleva, já hrdá navigátorka máchajíc před
sebou mapou starší než jsem sama, povídám doprava.
Na místo jsme přijeli, trefili jsme přesně tam, kam jsem navigovala. Usmívám se jako pitomec a
najednou nemám 156 cm, mám asi tak dva metry! Voláme, že jsme na místě. Najednou mi
úsměv povoluje a začíná spíš připomínat pokus o úsměv člověka, co právě dostal mrtvici.
Začínám se potit, ruce se mi třesou. Mé dva metry se scvrkly na tři cenťáky a já se právě snažila
narvat do spáry mezi sedátkem a opěradlem. Jsme ve vesnici Herlvíkovice, krása střídá nádheru.
My ale měli jet do rekreačního střediska Herlíkovice. To je trochu jinde. Nevadí, jsme přece
požitkáři. Jedeme se ještě chvíli kochat...
Autor:

Nikola Ženatá

Ilustrace:

Hana Křivánková

Vtipy ne naše

Kapka smíchu
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Podnikatel a jeho fax
Jistý podnikatel poslal z práce své manželce fax, ve kterém stálo:
Moje milá manželko,
určitě chápeš, že mám jisté potřeby, které Ty jako 54-letá nemůžeš uspokojit. Jsem s Tebou velmi šťastný a považuji Tě
za dobrou manželku.
Přesto doufám, že mi nebudeš mít za zlé, když se z tohoto faxu dozvíš, že trávím noc se svou 18-letou sekretářkou
Vanesou v hotelu Comfort Inn. … Neznepokojuj se.
Před půlnocí budu doma.
Když se muž vrátil domů, našel v jídelně tento list:
Můj milý manželi,
dostala jsem Tvůj fax a děkuji Ti za upřímnost. Při této příležitosti Ti chci připomenout, že 54 let bylo před časem také
Tobě. Současně Tě chci informovat, že v čase, kdy čteš tento list, budu s Michalem, mým učitelem tenisu, který je
stejně jako Tvá sekretářka 18-letý, v hotelu Fiesta. Jako zkušený muž s dobrými znalostmi matematiky určitě víš, že se
nacházíme v podobné situaci...
Pouze s malým rozdílem:
18-letému to jde s 54-letou víckrát, než 54-letému s 18-letou, takže se mnou do rána určitě nepočítej!!!

Poeticky

Kapka smíchu

100letá Osmička
Rok takzvaný osmičkový
pro mnohé znás STARONOVÝ
Kdyby Tatíček věděl
když volali mu Sláva
jak vypadá dnes naše
krásná zem
na jedné straně by se
lecčemus podivoval
z jiného moc bolela
by ho hlava
Máme krásný mladý stát
kdysi Československý
každý třeba i českopolsky brat
je za tu naši zemi rád
prožili jsme sociální fascinaci
a v tom vděku za svobodu
dali jsem svým bratrům pouta
Jedni žijí z Nostalgie
druhým třetí života upije
další za morálku mají spíše zahálku
nebo naopak ji mají na placce
jako logo nebo skvělý P.R.
Co by nás demogratický otec vlasti
řekl na to jak daleko
jsou lidi od Boha?
Že humor není reakcí na strasti
ale zamínkou otevřít rvavý boj?
Jsme rádi na naší krásné zemi
plné mléka medu chvojí
jsme vděční za modré nebe nad hlavou
a v srdci neseme si svou zem
ať už nám vládne zrovna kdokoli
ale bojíme se co bude s námi
a tu obavu rozeženou nám z hlav
vládci naší současnosti
nebo ba naopak hodit jim se bude
šířit v nás nový a nový strach?
Proto drahý Prezidente Masaryku
neměj nám za zlé naše pocity
snad sejdeme se jednou na věčnosti
a chválit budeme věčně Živého
Snad tam nám bude už jasné
zda-li tato doba byla
milostě stále ještě milá
nebo už jenom dobou poslední
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Děkujeme sponzorům a přátelům
Protože toto číslo je sice další v pořadí, ale tak trošku jakoby nepsaný speciál, dneska to uděláme
jinak: V každém čísle děkujeme alespoň několika sponzorům. Pokud je sponzorů více než jeden
tak máme v magazínu tuto stranu. To jste určitě postřehli. Dneska chceme zveřejnit všechna
jména, která souvisí s činností tohoto časopisu. Některým jsme o tom řekli. Jiní už dlouho jsou
našimi spolupracovníky. Chceme abyste viděli jak velká skupina lidí se podílela na činnosti, vzniku
a chodu toto časopisu. Někteří mezi námi nejsou, jiní odešli a zase jiní nás podporují jen na dálku.
Řada z vás nám poslala nějaký drobný peníz. Někteří stovku, jiní skutečné drobné. Někdo třeba
instantní kafe. Našli se i tací, co nám pomohli vybrat tiskárnu, nebo stěhovat či založit naši
provozovnu. Každopádně ať už nám dobrovolníci pomohli, nebo třeba někteří živnostníci přišli
poradit, či opravit dveře každý se nějakým způsobem podílel na vzniku našeho snu tvořit
nezávislý satirický občasník. Většina z nich nemá problém, aby zde bylo jeho jméno. Proto
zhlédněte prosím seznam asi 90% „pomahačů“, kteří nám dopomohli k fenoménu „KAPKA
SMÍCHU“ a nejsou to jenom SPONZOŘI, ale třeba fanoušci, co nám likují příspěvky, pošlou vtip,
nebo jinak pomůžou.
Srdečně díky všem našim sponzorům, přátelům, fanouškům, autorům, spolupracovníkům:
Martin Zařický (Jan Zartia) Daniel Šmíra (Anthony)

Lucie Polášková Verešová

Ilona Verešová

Hanka Křivánková

Zdeňka Dujková

Nikola Ženatá

František Merta

Michal Kameník

Jan Slebodník

Jan Kudýnek

Zdeňka Řezaninová

Pavlína Mrozková

Jiřina Dvořáková

Adriana Dvořáková

Kateřina Svobodová

Tereza Vápeníková

Zbyněk Čáp

Lucie Dubcová (Doodle)

Evina Kalousouvá

Šárka Plašilová – Sarley

Kristýna Putišová

Filip Zatloukal

David Ivoš

Lenka Rottová

Břetislav Buchta

Radim Hričík

Valičková Kerstin

Lenka Novotná

Lucie Ševčíková

Lenka Fabešová

Karel Borod

Petr Pavlíček

Anna Cábová

Eva Caletková

Magdalená Machalová

Štěpán Křístek

Martin Grochol

Děkujeme klientům z Kauflandu Frýdek-Místek, některým členům Literárnímu klubu Petra
Bezruče, nejmenované učitelce a vedoucí odborného výcviku na SOU T.G.M Frýdek-Místek,
která nás také podporuje skupině drobných mikrosponzorů, kteří nechtějí být jmenování a u
některých ani neznáme přesné jméno (snad se jim doneslo toto číslo na email
prostřednictvím vizitky a webu).
Kontakty pro sponzory:

Banka: 670100 – 2200960590 / 6210
PayPal: www.paypal.me/zfi
BTC: 366MdTmNCk11KdvKYriq81RyB4pv54sNH6
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na vaší podporu a těšíme se s vámi na každé další číslo
vaše redakce

Volný čas

Kapka smíchu

Pology
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Johny H.

Michal Kameník

Hanka Křivánková

www.freebooky.eu – Nově začínající databáze e-knížek zdarma ke stažení, začínáme!

Výroky & Facebookáři
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Rady a ideály, které prostý smrtelník není
schopen na 100% dosáhnout, ale lze se k
nim přiblížit na maximum a lásku
dokazovat
* REKLAMA * PROSTOR PRO SPONZORY !!! * REKLAMA * PROSTOR PRO SPONZORY !!! * REKLAMA *
Zašlete nám jakýkoliv dar od 1,- Kč nahoru a domluvte se s námi na publikování Vašeho odkazu,
celostránkové reklamy. Nejsme firma, proto nemáme tarif pro propagaci. Všechny drobné dary
ukládáme a tvoříme fond rezerv pro budoucnost. Jako neziskový klub z příspěvků tvoříme rozpočet
pro budoucí čísla a aktivity klubu. Proto levná reklama pro váš web, časopis, akci, soutěž, festival
může být v našem časopisu, který vychází +- jednou za dva měsíce.
* REKLAMA * PROSTOR PRO SPONZORY !!! * REKLAMA * PROSTOR PRO SPONZORY !!! * REKLAMA *

Na shledanou příště

Kapka smíchu
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Pár slov na doslov
Přátelé, už ne tolik kecání, ale přeci vám musím popřát, aby ta další dekáda,
dá-li Pán století (i když kdo ví, tahle doba je strašně rychlá), byl(a) pro vás
něčím novým a přinesla řadu zajímavého i poučného. Snad to bude nová
doba, která přinese, jak příležitosti, tak zkušenosti, ale snad i hodně pokory.
S pokorou si lidé dneska už moc nezavdají na jedné straně jsou tací, kteří si z
„ničeho nedělají nic“ a svévolně manipulují s fakty. Tropí si legraci z kdekoho
a kdečeho a na druhé straně křečovití skoro-fanatici, co se urážejí na lecjaký
malý vtípek nebo zmínku. Vše považují na znevážení, nebo zhanobení. Čeho?
Koho? To bych taky rád věděl. Křesťané hlásající křesťanskou tradici málokdy
vědí, kým je pro ně Bůh a je to hodný stařeček z Werichovského dabingu, na
druhé straně razí to, co by dřívější křesťané nikdy neschválili. Na druhé
straně politici, kteří se velebí velkými gesty mají v ústech 100 galonů
populismu a když se jim jeden z těch galonů podaří a skutečně odvedou
nějakou práci omílají to do němoty, zatímco malí snaživci, o nichž není moc
slyšet a kteří doslova nespí aby pro svůj region něco udělali na TY se
zapomíná. Ano přátele, dnešní doba je doba paradoxů. Doba, kdy politici
jsou spíše businessmany a prvoplánovci. Doba, kdy náboženství je spíše jen
věda než víra. Doba, kdy jíme téměř gumové syntetické hmoty než jídlo. Doba, kdy se musíme o sebe hodně starat a
hledat mnoho informací aby nás rádoby finanční poradce, nebo makléř „neobral v náš prospěch“. Doba, ve které
žijeme je doba obsahující nejvíce příležitostí a blahobytu. Na druhé straně je to doba, která sebou nese nejvíce
podvodů kamufláže a dvojsmyslnosti. Zlo je vydáváno za dobro a dobro, které se občas snaží něco mezi lidmi narovnat
se veřejně prohlašuje za zlo a tmářství. Proto vám přeji, abyste byli na správné straně a hledali a uvažovali. Aby pro vás
humor byl kořením života a odreagováním v nadsázce. Abyste se neuráželi nad vším, ale na druhé straně poznali
notnou míru neranic city toho, komu umor sdělujete. Přeji Vám dostatek vstřícnosti a lásky. Málo přecitlivělosti a
křečovisti. Nadhled a odvahu ve svobodné doby udržet si tu onu svobodu a ideály uzavřit si v srdci a třeba i tiše, když
ne veřejně, je statečně hájit. Nesnažme se pro konzum a prospěch prodat svou duši a za vidinou tzv klidu prodat své
jistoty vůdcům, kteří nám pevnou rukou zajistí fungující společnost. Mnoho lidí nostalgicky vzhlíží k dobách ať už První
republiky, nebo pozdějších socialistických zřízení. Něco na nich bylo dobré, něco absolutně k odsouzení. Pravdou je
však to, že se už nikdy nevrátí. Prostě byly a nemůžeme je získat zpět. Buďme rádi, za odkaz První republiky jako za
Obrovský dar, za úskalí a útlaky dvou totalitních režimů jako zkušenost, který mnohé lidi mezi sebou zblížil.
Český národ má tendenci nadávat a pokud nedostaneme od někoho přes
prsty rádi koušeme ruku, která nás živí. A jaký je to obrovský paradox, když
skoro každý čech je v podstatě tvořivý a vnímavý. My češi máme vlastnost si
udržet humor a důvtip. Nepodléhejme falešným zprávám a nepřebírejme
životy cizích. Máme ty vlastní. Vlastní humor, vlastní zem, vlastní svobodu.
Nic lepšího nemůžeme udělat než to, svým dětem a blízkým opakovat, že
svoboda, kterou dnes máme není zadarmo. Ale často zadarmo je možné ji
oddat do ruk někomu, kdo už zadarmo dávat nebude. Buďme šťastni v
milosti době a dělejme vše proto, abychom se nemuseli za sebe stydět. To, že
často si děláme legraci, nebo publikujeme přisprostlý vtip, není důkazem
toho, co děláme ve svém životě. Čech může mít na rtech vtípek, ale stále se
chovat jako gentelman. Naučme se tento mix hodnot zvládat a aplikovat v
našich životech...
...věřte bude nám lépe!
Děkujeme Pane Prezidente za příležitost!
Klub Křeslířů Literátů a Humoristů KAPKA SMÍCHU nebere zodpovědnost za díla jednotlivých autorů.
Příspěvky nevracíme a tvoříme převážně elektronická media. Jsme neziskové společenství nezávislé
na cenzuře či vlivu třetích stran. A jsme rádi za to, že náš magazin existuje i v duchu nové těžké a
rozporuplné doby.

