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Více skiců / míň keců

Úvodem

Z Valentýna až
do Máje
Naší milí labužníci laskavého
humoru,
jednou za čas si tak sedím se svou
přítelkyní na gauči a projíždíme
různé ty slidy, sdílené fotomontáže
a vůbec všechny ty humorné
obrázky ve stovkách skupin na
facebooku.
Přicházím na to, že některý humor
je strašně fádní a opakuje se asi
100x do zblbnutí. Naopak na jiných
místech jsou zase vtipy až absurdní
nebo ustavičně provokativní. Co je
ale zajímavé je to, že humor je čím
dál více konfrontační až
provokativně drzý. No v určité
poloze satiry to tak má být. Ale i
tak jsem rád, že náš humor je stále
ještě takový neotřelý. Humor lehce
vulgární, ale i tak laskavý.
Snažíme se stále naplňovat naší
hlavní myšlenku a sdružovat autory
amatéry, i když občas připomínáme
díla i některých autorů a autorek,
kterých už je skoro plná republika.
Že Hanko, Michale a všichni
další :D, u nichž si vážíme, že stále
můžeme čerpat z bohatých fondů
vašich děl a že vás všechny baví
malovat vtipy na různá témata.
Toto číslo jsme „vykutili“ jakoby na
rychlo, ale s velkou vášní. Seskupili
jsme jej na období od svátku Sv.
Valentýna až po 1. Máje a zacílili
jsme ho na téma -láska a erotika-.
Po desítkách podnětů od vás
čtenářů, přes období, kdy jsem si
uvědomil, že je čas na změnu, jsem
pochopil, že méně je více! Nejen
proto zjednodušujeme některé
rubriky a nebudeme se tolik
vykecávat.

Kapka smíchu
Pokračujeme v několika anketách
na našich webech a i po pár
otázkách, které přišly na některé
vaše emaily jsme opět došli k
výsledku průzkumu, že všem
žebříčkům vévodí erotika a sex a
další témata jsou monotématická
(policajti, blondýny apod.) a na
třetím místě se drží černý humor.
Lidé vždy mají tak nějak radost,
když se druhému vede hůře, nebo
vidí nějaký takový drzý vtípek na
svém obzoru :D .
My se opět nechceme na nic
zaměřovat, ale co chcete to zde
budete mít ;) . Jelikož se objevuje
nový fenomén a témata, která
doposud nikdo neobsáhnul jako
Jutuuůbeři, fejsbukáři a různí
moderní maníci, pak se časem
vrátí i humor na internetové téma.
Chceme vám popřát krásný vstup
do jara. Spoustu volných chvil,
plných lásky a satisfakce z toho, co
zrovna děláte, mnoho úspěchu a
dobré zábavy a my i nadále
budeme tvořit náš skromný, ale za
to stále se rozvíjející se a
neutuchající občasník, který lidem
nese trochu jinou, snad ještě ne
tak vulgární, ale přeci pořád
satirickou zábavu především v
podobě kresleného vtipu a
nějakého i toho literárního počinu.
Budeme blahem bez sebe :D , když
se občas k našemu plátku vrtátíte a
můžete klidně i na tom netu,
protože tam občas stejně jako na
facebooku přidáme něco navíc, co
v našem časopise nenajdete a zase
obráceně. Zase na těchto
stránkách najdete to, co
nezveřejňujeme na síti. Ale tak
nějak je vše propojené a bude i do
budoucna, protože to, co dělá těch
pár autorů, kteří tento časopis
tvoří děláme s radostí a vášní.
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Pel mel Mišung

Kapka smíchu
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Hanka Křivánková

Michal Kamenik

Lucie Doodle Dubcová

Jan Zartia

Info z redakce

Seznam autorů,
přispěvatelů a dílčích
sponzorů i přátel klubu

Kapka smíchu
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Zpravodajně začátek roku 2019
Měníme adresu sídla redakce
Jelikož se musíme stěhovat a někdy na přelomu květen / červen 2019 už
nebudeme na současném sídle Jamnická 16, Staré Město, ale na úplně nové
adrese, tak musíme tomu řadu věcí podmanit. Všechny naše kontakty od
fanpage KapkaSmichu až po emaily kapkasmichu@gmail.com a
redakce@freebooky.eu a všechny další online kontakty zůstávají. Takže i
bankovní kontakt 670100-2200960590/6210 a náš web www.kapkasmichu.eu.

Chci vám všem poděkovat a ukázat
kolik lidí se za těch sedm let podílelo
na chodu našeho magazínu, ať už nám
poslali třeba stokorunu na naší
existenci, nebo pár obrázků do
časopisu, nebo nás třeba sdíleli na
facebooku. Každý, kdo je s námi Přestáváme publikovat ne/naše autory
dlouhodobě v kontaktu a něco pro náš
časopis udělal se nachází v tomto Ale jelikož jsme museli změnit počítač také jsem se pozbyli i starých datových
seznamu
zásob. Taktéž nám došly vtipy některých autorů, které jsme si pracně nakoupili
Martin Jan Zartia Zařický
Lucie Polášková
Hanka Křivánková
Daniel Šmíra (Anthony)
Markéta Franková
Lucie Luca Ševčíková
Lenka Novotná
Zdeňka Dujková
Lucie Doodle Dubcová
František Merta
Terka Terrin Vápeníková
Michal Kameník
Břetislav Buchta
Monika Kubicová
Zbyněk Čáp
Karel Borod
Radim Hričík
Evina Kalousová
Zuzana Šafrová
Lenka Rottová
Johny Hawkins
Nikola Ženatá
Valičková Kerstin
Filip Zatloukal
Gebhard Zahradník
Kateřina Svobodová
Martin Grochol
Kristýna Kika Malá
Šárka Sarley Plašilová
+ dalších několik autorů a sponzorů,
kteří si nepřejí být jmenování
(lidé označení tlustým textem jsou
autoři, nebo občasní přispěvatelé)

Děkujeme!!!

ve foto bance a přeložili do češtiny. I proto už nebudete nadále sledovat vtípky
Johnyho Hawkinse a asi dvou zahraničních autorů.
5 minut pro svobodu
Naše redakce připravuje nový e-book, který bude jako řada knih z dílny našich
autorů něčím novým a neotřelým a přesto bude pojednávat o tom, co řada z
vás už dlouho dobře zná. Po dokončení této knihy uvedeme v život třetí v
pořadí sbírku pro náš klub a nastartujeme náš web, který vám bude přinášet
zajímavé čtení nejen v rámci tohoto časopisu.
FREEBOOKY.EU a nová metamorfoza našeho klubu
Po dokončení této publikace bude snad už z 99% dokončen i náš web
www.freebooky.eu. Propojujeme náš starý web www.svetvydelku.eu s novým
webem plným e-publikací a propojíme tyto dva web projekty do jednoho. Na
tomto webu se tak budete moci setkávat i s našim webem
www.kapkasmichu.eu a vše, co se bude týkat naše klubu bude na těchto dvou
doménách.
KAPKA SMÍCHU jako příležitost pro autory různých žánrů

Jak jste vídávali v minulých číslech našeho občasníku, publikujeme i tradition
art a literaturu. Nejen humorné povídky, i když ty jsou vždycky prima. ;) Je to
velice pracné, ale už se blížíme k cca 1500 emailům, kteří odebírají náš časopis.
KAPKA SMÍCHU se stává jediným, amatérských, otevřeným a zdarma
dostupným mediem a taková zůstane i do budoucna.
Jsme šťastní, že tuto myšlenku, která se zrodila v obdboí 2008-2010 a její první
číslo vyšlo v únoru 2012 i po těch letech stále přežila. Letos v únoru to bylo 7
let, co náš magazín vychází. Každé číslo je pracné, ale zároveň osvěžující.
Publikum našeho časopisu roste pomalu a vytrvalé a nejsme jako komerční
magazíny, které si zaplatí reklamu. Ale jsme hrdí na to, že každý náš odběratel,
který si náš časopis stáhne je skutečný člověk a ne nějaké robotické číslo ve
vyhledávači a že existujeme, protože na nás čtenáři a autoři reagují.

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE

Volný čas

Kapka smíchu
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fotoštěky

Aneb jak to kdysi doopravdy
začalo?

Když se ukáže safra velká snaha
cukrářky. Málo kdo odmítne :D

Leader, který by byl populární pro
Mediokracie po internetowsku :D
ruské i americké voliče :D
Chcete nám zaslat originální fotografii? Meze neklademe.
I váš postřeh může bavit jiné: kapkasmichu@gmail.com

Ach ta láska

Kapka smíchu
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Jan Zartia

Hanka Křivánková

Lucie Dubcová

www.kapkasmichu.eu

archív všech čísel našeho magazínu. Neváhejte nahlédněte!

Jsou chlapi v posilovně a vtom zazvoní mobil. Muž ho zvedne a žena říká:
„Miláčku, můžu si koupit ten kabát za 1500?“
„Jasně, že můžeš.“
„A ten mercedes za 1 500 000?“
„Ano ten taky.“
„Ty jsi báječný. A ten dům za 5 000 000?“
„Samozřejmě ano.“
„Díky, miláčku, jsi úžasnej!“
Muž zavěsí a říká: „Pánové, čí to byl mobil?“

Komiks

Kapka smíchu
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Tento komiks je převzat z webu www.komiks.cz a je byl uveřejněn na internetovém
projektu www.seberizeni.cz. Humorný komiks je osvětou, která je minimálně k zamyšlení.

Komiks

Kapka smíchu

To ještě zdaleka není vše … :D
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Různě směsné (směšně?)

Kapka smíchu
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Děkujeme sponzorům
V každém čísle děkujeme sponzorům. I tentokráte něco
málo sponzorů bylo. Další existenci a rozvoj klubu
spojujeme s naší novou sbírkou, která bude spjata s
knihou „5 minut pro svobodu“ a pokud se nám povede
vybrat celou částku zprovozníme plně náš web s
eBooky zdarma a zároveň vydáme i další speciál Kapky
Smíchu. Po uskutečnění a elektronickém vydání naší
minimalistické knihy uveřejníme i listinu všech našich
sponzorů s poděkováním. Budete tak vědět, že třeba
právě vy jste se podíleli na vzniku naší knihy a podpoře
našeho časopisu

Michal Kameník

>> >> Školní skoro láska v jídelně :D < <<
Ve školní jídelně se uhrovitý nehezký chlapec přitočí k třídní krasavici s nabídkou: "Když mi dáš pusu, dám ti
mobil!" Dívka by si mobil moc přála a tak ani dlouho neváhá a poďobaného chlapce políbí. "Tak a teď mi dej
ten mobil." vybídne ho. "Dobře, tak si piš 724..."

Výroky & Facebookáři

Kapka smíchu
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* 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, firmu, časopis, akci, soutěž,
festival může být v našem časopisu, který vychází +- jednou za dva měsíce.
* REKLAMA * PROSTOR PRO SPONZORY !!! * REKLAMA * PROSTOR PRO SPONZORY !!! * REKLAMA *

ZoFIa

Kapka smíchu
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Ekopragmatismus
... jehož je minimalismus součástí. Protože hojně píšu články o
ekopragmatismu dovolte, abych vám dnes představil tento
vzrušující, velice zajímavý směr možná i životní filozofii. Stále
více oblíbená nejen mezi mladými lidmi a pozor! Paradoxně
právě na západě, kde často mají dost konzumní společnosti!
Eko-pragmatismus je spojení několika zajímavých trendů a
myšlenkových postojů. Možná se vám o uši, nebo o oči už obil na
internetu styl Frugal. Lidé, kteří hodně šetří. Někdy až nad míru.
Pro některé je to trochu šílenství a podivínství. Jsou to lidé, kteří
splachují záchod až když to je nutné a to ještě vodou z vany :D
… Ano to je trochu šílené. Ekopragmatismus přichází
znormalizovat tento zvláštní styl. Využívá všech zásad šetření a
praktičnosti z frugalismu, ale nezachází do extrémů.
Ekopragmatik se chová stejně jako frugal, s tím rozdílem, že
také hodně šetří a své úspory ukládají pro budoucnost, někdy
investují a tvoří si pasivní příjmy navíc ke svému platu a
usnadňují si život. Ale když šetří, šetří tak, aby to nebyla čirá
šílenost a aby si neubírali na jídle a hygieně. Prostě uvažují, používají selský rozum. Namísto kytičkovaných
ubrusů koupí obyčejný, namísto luxusního toaletního papíru koupí základní. Místo Coca Coly si uvaří zdravý letní
čaj, nebo se napijí vody s citronem. Ekopragmatik se snaží žít zdravě, šetří přírodu (od toho přípona EKO – čili
EKOlogie a EKOnomika) a snaží se všechny tyto věci spojit do jedné.
Tím, že nežijí jako ostatní… Nepijí hektolitry alkoholu, nechodí ustavičně na zábavy, neutápějí svou výplatu v
jídle, doplňcích a videohrách, neničí svůj mozek a neposilují závislosti (alkohol, drogy, cigarety…) prostě žijí
zdravě, střídmě a šetrně. Velkou část svého příjmu odkládají bokem od 30%-50%. Prostě když zaplatí nájem a
základní životní položky snaží se se zbytku rozpočtu na měsíc ušetřit maximum tím, že si zabezpečí jídlo,
hygienické a zdravotní statky, ale prostě koupí namísto těch REKLAMOU DOPORUČENÝCH a vnucovaných ty
obyčejnější, které plní podobnou funkci. Nedělají ze sebe podivíny, ale jsou prakticky šetrní. To, co ušetří na
měsíční spotřebě, na ročním vyúčtování energií, na různých zábavách si tvoří jako boční rezervu, kterou také v
průběhu roku různé investují. Takovou strategii vedou několik let, než se jim povede peníze pomnožit.
Řekněte z logiky věci? Je lepší koupit si jednu pevnou tašku za 30,- Kč, kterou můžete použít na klidně 100
nákupů, než se roztrhá, nebo si u každého nákupu koupit jednu dvě papírové či igelitové tašky, za které
samotné utratíme 5-20,- Kč? I náklad v průměru 10,- Kč na jeden nákup nám za těch 100 nákupů vytvoří výdaj
1000,- Kč? Pouhým rozhodnutí, že nebudu plýtvat plasty a penězi můžeme tuto částku ročně ušetřit. A zároveň
šetříme přírodu ;) A takových fíglů je více. Lidé se na nás nedívají jako na nějakého podivíny, kteří se nemyjí a
nečistí si zuby :D Ale berou nás pouze jako ty, kteří šetří prakticky. Do našeho každodenního života je možné
aplikovat desítky různých fíglů, které nám pomohou méně zatěžovat peněženku. Způsob jak zkrotit trochu
nadkonzum v naší společnosti. Žit zdravěji a ekologičtěji a přitom nebýt ekofanatik, který sdílí kdejakého holuba
se zlomeným křídlem na Facebooku, ale skutečně něco dělat pro sebe a své okolí a postupně tvořit něco
„praktického“ odsud slovo „pragmatik“. Ostatní likují a dělají petice, sdílí a podporují asociace, kdežto
ekopragmatici začínají od sebe, aniž by na sebe upozorňovali. I proto se mi líbí ekopragamtismus jako životní
směr, protože je to propojení zásad řady starých kultur, aktualizovaných a implementovaných do našeho
současného životního prostředí.
Výsledkem ekopragmatismu je to, že neplýtváme, chováme se šetrně a ekologicky a ještě se vzděláváme a
děláme něco pro sebe. Šetříme i zdroje a finanční prostředky. Investujeme je a zajímáme se o ekonomiku a
ekologii zároveň a tvoříme si rezervy a shromažďujeme majetek pro budoucnost. Pro sebe a své blízké a
tvoříme, co je na tom nejlepší PASIVNÍ PŘÍJMY, čili kapitál, který nám dává možnost rozletu. Možnost jak si
usnadnit život a přitom se stále můžeme držet našeho přesvědčení neplýtvat, ale proměňovat naše prostředky
v lásku třeba po několika letech odejít ze svého zaměstnání a pracovat někde neziskově a dělat něco i pro
přírodu, nebo lidi kolem sebe.
www.janzartia.er.cz
-mjzz-

Galérka

Galérka dnes

Kapka smíchu
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– z archívu Jana Zartiy

Chcete-li navštívit blog autora shlédněte: www.janzartia.er.cz

Art revue na síti

Kapka smíchu
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ART REVUE PO INTERNETU
Jíž od příštího čísla se nebojte, ukážeme vám další zajímavé autory. Ale tentokráte se ještě na chvíli podíváme na
práce našich dosavadních autorů, jejichž práce zde často sdílíme a myslím, že je na co se podívat ;)

Lucie Dubcová

Evina Kalousová

Kristýna Putišová

Martin Zařický

Mladá dáma zašla k psychiatrovi: „Doktore, co mám dělat? Moje dítě spí ve vedlejším pokoji a já
půl noci probdím, protože mám strach, že by mohlo spadnout z postele, aniž bych to slyšela."
„Tomu se dá lehko odpomoci," navrhl doktor, „dejte pryč koberec."

Kapka smíchu

Kapka smíchu
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Inzerce

Kapka smíchu

Strana

15

Spojili jsme několik našich webů do hlavního: www.freebooky.eu ...náš klub
dlouhodobě sleduje různé metody výdělku na internetu a taktéž spojuje lidi stejných
zájmů. Básníky, literáty, kreslíře, karikaturisty a jiné amatérské umělce, kteří mají,
co ukázat. :) Najdete zde i bezplatné ebooky nebanálních témat.
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Chcete se dozvědět více? Máte zájem s námi dělat reálný business za nemále peníze?
Začíná od 0, jako každý v tomto oboru, ale máme záruku leaderů, kteří stojí za tímto
byznysem. Jedná se o firmu, která se neustále rozvíjí. Jestli chcete stát na začátku
otevírání českého trhu, pak neváhejte a napište nám na:

malericc@gmail.com

http://www.facebook.com/KapkaSmichu
Dejte nám like a sledujte denně nebo téměř každý den sdílení
kreslených vtipů tuzemských i zahraničních autorů. Chcete-li
můžete nás sdílet a pomoci našemu skromnému media se
dostávat nadále mezi další čtenáře. To jen díky vám máme dnes
více jak 1500 odběratelů. Děkujeme, že jste s námi!
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 magazín existuje i v duchu nové těžké a
rozporuplné doby.

