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ZoFIa journal

Vážení ekotolerantici nechte sázení stromu zase na další
rok a pojďte se zasmát sami a sobě a možná i (ne)ekologii

Podzim Zima Vánoce nevadí zas po roce
budeme se na sebe dívat s láskou
a zkoušet se aspoň jednou nezabít ! PF 2020
www.kapkasmichu.eu

Úvodem

Pochod čechy,
prdel a dál !
Labužníci humoru,
tož vás tu vítám zase
po nějakém čase
už vás to taky míchá jako mě, co?
Kdysi jsme říkali, že budeme jakože
dvouměsíčník. A čtvrté číslo letos
vychází, jak jinak zase skoro před
vánocema. No co… nejsme jediní,
kteří nemají čas na to, co je baví a
jsou rádi, že občas se jim podaří
trochu něco dotáhnout.
Ale povím vám sladké tajemství.
Všechny své vedlejší činnosti a
brigády hodlám propojit nějakým
způsobem s tímto magazínem. Díky
tomu se mu budu já i mi kamarádi
trochu více věnovat a budeme co?
No
skutečně
neoficiální
dvouměsíčník. A kdyby se nám
dařilo? No možná výjdeme každý
měsíc. Necháme to náhodě? No
rozhodně ne!
Aby vám to nebylo líto, rozjíždíme a
rozšiřujeme tento časák zase o
nějakou rubriku dál. A k tomu
všemu na co jste byli doposud
zvyklí přibývají další stránky na
téma EKOTOLERANTIKA (příloha o
ekologii a šetření) a naše stará
známá ZoFIa journal (příloha o
vydělávání na internetu).
Abychom si nekdákali každý
úvodník jen organizačně. Poslední
týdny se scházím s lidma, kteří sdílí
našem
společné
zájmy.
Ekotolerantismus, humor, network
vydělávání na síti. A vůbec takové
ty blbůstky, co občas něco vydělají
a pobaví.
Myslíme si, že vše, co děláme
bychom měli dělat s láskou. Jinak
taková práce postrádá smysl a je

Kapka smíchu
odvedena jakoby napůl taková
odbytá. Ne jinak je to s námi. Mě
osobně baví tvorba tohoto
občasníku, jen na něho nemáme
vždy čas. Ale aktivně sledujeme
Unii
českých
karikaturistů,
konkurenční měsíčníky humoru a
literatury a přes pana Sergeye
Yakoljeva, který je v kontaktu s
řadou zahraničních autorů máme
možnost občas přidat něco i ze
zahraničí a dokonce s tak
neznámých koutů, které třeba
našich českých čtenářům třeba
vtipné ani nepřijdou, protože
humor v jiných zemích třeba má
zase jiné trendy a jiný způsobem
prospektizace kreslíře.
Náš humoristický časopis zůstává
ze své majority magazínem
humoru. Ale musí na sebe nějak
vydělat. Platíme za drobné
kampaně, platíme za prostory, za
web, tiskneme letáčky a tak máme
kopu výdajů a za letošní rok to
přerostlo 12.000,- kč. Abychom
mohli
nadále
fungovat
a
shromažďovat neznáme a méně
známé autory, kteří rádi kreslí a
píšou, pak musíme zařadit více
inzerce a třeba i tématických
reklam.
Rok 2020 pro nás bude skutečnou
výzvou, protože na naší scéně jsou
už jen 4 humor magazíny tištěné a
okolo 20 webzínů většího formátu
s humorem a legrací pro všechny.
My
to
chceme
spojit
a
spolupracovat i s jinými periodiky a
autory. Vyčerpali jsme naše
zaplacené fondy a nyní budeme
skutečně doslova lovit. Obrovskou
radosti jsou pro nás autoři jako
Eliška K. Lucie Dubcová, nebo
Evina Kalousová a další autoři a
autorky, kteří s námi spolupracují
dlouhodobě. Nebo z těch skutečně
známých Hanka Křivánková. Takže
vše krásné a šťastné svátky.
váš vykreslený pokladní -jz-
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Tak jako toto přání i my za celou KAPKU SMÍCHU,
Z-net FIMPRESS a Ekotolorantiku spol.
Všechny naše inzerenty a přidružené partnery,
všechny autory, kteří bez nároku
na honorář, se ochotně chlubí svými dílky
a pomáhají budovat klub amatérských autorů
(dobré nálady). Za všechny tyto lidi a celou
naší redakci Vám přejeme krásné svátky vánoční
a vše nejlepší, hodně pohody,
Lásky a úspěchu pro nový
rok

PF 2020
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S dobrým úmyslem
pojďme si popovídat ...
Znáte ten vtip, kdy všichni v tramvaji mají nos
ponořený do nějakého tablet, iPhonu nebo
androidu a jen jeden se dívá před sebe, nebo má
knížku v ruce a nad ním je hláška. „Ten není
moderní. No musí to být asi psychopat.“ že to
neznáte? No litujte. Myslím, že v některém
předešlém čísle jsme ho tu měli.
V polské veřejnoprávní televizi ukázali jednoho
reportéra, který vyzkoušel sociologický test. Vzal
si na sebe svítivé oblečení, usmíval se a ve
studené Warszavě se snažil dát do řeči s mladšími
i staršími, s muži i ženami.
Společenský vzorek byl ten, že většina lidí se
dívali do telefonů nebo nějakých svých osobních zařízení a starší lidé se koukali před sebe. Ať už se jednalo o
stanici v metru, na autobusové stanici, nebo jen tak někde před obchodem. Ve většině případů, i když se lidé
ostýchali, nebo měli reportéra za nějakého totálního šílence či nežádoucí vtěrku se s ním dříve či později dali do
řečí.
Efekt se ukázal jako nanejvýš přínosný. Starší paní mu začala vykládat o vnucích a o celém svém životě. Mladé
slečna o svých předchozích vztazích a o tom, co zažívá v poslední době. Mladý skate-man o své střední škole a
holkách a druhý mladý muž o dobrovolnickém divadle, který dle všeho je jeho vášní. Po nějakých prvotních dvou,
třech větách se povedlo reportérovi lidově prostě tyto lidi „rozvykládat“. Nakonec se ukázalo, že lidé si rádi
povídají a dokonce i s někým cizím, ale že se společnost tak trochu odnaučila si mezi sebou nezávazně povídat.
Je to o hodně jiné u nás než v Polsku? Jsme více sdílní a neuzavíráme se do svých virtuálních mikrosvětů na
sociální sítě a weby? Samozřejmě lidé jsou schopni si ještě mezi sebou podívat takříkajíc „naživo“ face to face.
Ovšem bavíme se jen v malých kroužcích, s nejbližšími, s několika málo kamarády apod. Vytváříme malé, drobné
skupiny a sociokomunity.
Ze společnosti se vytrácí schopnost být mezi komunikativní, zapojit se s cizími do řeči za účelem řešit různé životní
situace. Lidé se stávají agresivní a defensivní, nechtějí mezi sebou komunikovat, sdílně, asertivně a už vůbec ne na
úrovni. Stáváme se pomalu, ale jistě armádou robotu. Není sice až tak zle, protože kolem dokola stále více vidím
ještě fungovat do nějaké míry vztahy, jak jsme je znali ještě nedávno. Nejen mladá generace, ale místy už i starší se
hodně individualizují. Lidé se už nesdružují tolik, co dříve. Rozvodovost je vysoká, rodina má zcela už jinou
podobu. Pokud vůbec se o tradiční rodině dá hovořit. Modernisté hovoří o tom, že je nová doba a že vazby mezi
lidmi budou založené už na něčem jiném. Že už nemůžeme spoléhat na to, jak jsme lidstvo znali dříve.
Tím, že si lidé mezi sebou nepovídají a stáváme se armádou individualistů, většinu potřeb ale
i povinností překládáme na stát a na nahodilé entity v našem životě, ať je to jiný člověk nebo
instituce a tím pádem se rozpadají základní sociální vazby, které byly v minulosti samozřejmé.
Do větší či menší míry se stáváme těmi „japonskými roboty“, kteří chodí na přání objímat své pány namísto živých
lidí. Své citové vazby prožíváme na sociálních sítích a když vezmeme větší odvahu a občas se s někým sejdeme z
toho internetu, nebo z okruhu starých známých většinou nevíme, jak začít, nebo zažijeme nějaký trapas. Běžné
komunikační a sociální procesy se vytrácejí. Teď nemluvím o sobě a o svých soukmenovcích, protože díky Bohu, mí
spolužáci a známí mají třeba už i rodiny. Sledui nynější dvacátníky a pětadvacátníky, poslední čtvrt rok jsem
probendil tím, že jsem sledoval různé příběhy, jak online tak naživo a za některýma docházel. Mé zjišťění je
skutečně skandální. Mladí lidé prožívají své lásky, přátelství, různé vazby a především „sebe“ své ego a svou
individualitu absultně jinak než jsme to zažívali třeba my, kteří jsme o těch 15 let starší. Zbývá jen popřát, aby se
naše budoucí děti a společnost nestali skutečně těmi roboty a nerozdělovali své rodiče na jedničky a nuly.

Všehochuťně

Her majesty queen tv
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Edward Lear

Jednou takhle přijde Pepíček mamince a povídá:
˝Maminko, mohu se tě na něco zeptat?˝
˝Jistě Pepíčku, copak chceš vědět?˝
˝Mami, ono se světýlko papá?˝
˝Ne, jak jsi na to přišel?˝
˝No, že jsem včera večer slyšel, jak tatínek říká
naší Martě: Zhasni to světlo a vem ho do huby˝
Lucie Doodle Dubcová

Kolektivizace versus Individualizmus

Rilonav

Hanka Křivánková

www.kapkasmichu.eu váš magazín pro pohodu

Informátor
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Zima a Vánoce 2019

… aneb Konec 2019 / Začátek 2020

Nové sídlo, nové působiště, nová kancelář...
Na vědomost se dává, že pronajali jsme si malý byt za
účelem pobývání a obývání našim šéfredaktorem a zde
budeme i přijímat občasné návštěvy a použijeme jej
jako neformální sídlo našeho humoristického klubu.
Příspěvky ovšem posílejte na naše dosud známe
kontakty na: kapkasmichu@gmail.com

Získali jsme strategického spolupracovníka
Máme drobného partnera pro členství klubu, který nám
zajistí drobný příspěvek na úrovni sto, neb dvě stě
korun měsíčně. A doslovně „drobný“ ve smyslu
sponzoringu. Bude nám ovšem pomáhat jako neautor
ale především organizátor a editor. Prozatím si nepřeje
být jmenován, ale pro příští rok víme, že máme o jednu
externí sílu navíc a těšíme se na další otevřené
produkty a sdílené čísla magazínu. Je to taková
zbytečná informace ve stylu: Dohodli jsme se, že se
dohodneme, ale chtěli jsme se s vámi

Aktualizujeme svetvydelku.cz Rušíme Freebooky
Náš loňský projekt FREEBOOKY.EU se jaksi neujal. Mrzí
nás to, ale jako projekt měl nízkou využitelnost. Co se
týče našeho úplně obyčejného, jak říká můj kamarád
grafik ne až tak věrohodného :D a prý zbytečného
projektu SvětVýdělků, který monitoruje výdělky na
netu i mimo něj se naopak +-10 lidí denně na tomto
webu objeví a dokonce nám na příspěvky lidé reagují.
Svět Výdělků, proto propojujeme s našim občasníkem
ZoFIa a ten hodláme přejmenovat u v tomto čísle.

Můj svět 2019 s vyhlášením výsledků březen 2020
Tradičně jak co rok i letos se někteří naši autoři
přihlásili do soutěže „Můj svět“, kterou pořádá
Frýdecko-Místecká knihovna. Tato malebná knihovna na
konci republiky za těch 27 let vykonala velký kus práce.
Skrze nejen tuto soutěž vyšla řada dnes známých
autorů, kteří již publikují oficiální díla. Původně malá
lokální soutěž získala celorepublikový charakter. Ano
pro některé zvláště vzdálené autory je těžké na
Ostravsko a do toho Frýdku dorazit, ale zúčastnit se
může každý třebaže jen korespondenčně. I my vás
vyzýváme a klidně si přečtěte leták na následující
straně. Možná i vás soutěž zaujme.
VIZE 2020!! VIZE 2020!! VIZE 2020!! VIZE 2020!!
Musíme k lidem hovořit jako prvorepublikový Kristián
...no prosím, když vám to udělá radost. :D
- Je již bezesporu, že se budete spotýkat s přílohou
* Ekotolerantika
- Nebude již psát, tihle autoři od nás odešli a zase
naopak máme pro vás nové tváře. ;) Nechte se
překvapit. Méně omáčky, více kreseb.
- Vydáme konečně 6 měsíců odkládaný speciál.
Superčíslo s díly všech našich autorů. A přece něčím
novým

ZoFIa je již zbytečná příloha!
ZoFIa neboli klubový informátor v celém svém názvu
bulletin Z-net FIMPRESS Iniciatiy již nemá význam,
kdysi jsme jej vydávali samostatně, později zde v
Kapce jako přílohu. Dnes jsme se rozhodli, že do
časopisu přidáme jen rubriky „Svět výdělků“ a
„Ekotolerantika“ a tím končíme nějaké další
subprojekty. Náš šéfredaktor, respektive pod jeho
záštitou někteří členové ještě.
Pro příští rok koupíme doménu, jejíž název bude
obdobný s názvem klubu a která bude sloužit jako
rozcestník pro všechny naše weby a nejdůležitější
partnery a inzerenty časopisu.

Literární soutěž
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Komiks jako varování
Přátelé, brouzdali jsme na internetu a narazili jsme na sérii zajímavých komiksů, které
nakreslil kreslíř Roman Kliský v rámci projektu Komiksů o bezpečnosti pro mládež, kterou si
jako zakázku zadala Praha 8. Již po přečtení několika příběhů jsme se rozhodli, že ačkoliv
naše práce je především o amatérech a neformální je fajn pokračovat v tom, co jsme začali v
minulém a předminulém čísle a rozšířit komiksy nejen o humorné, ale i vážnější témata.
Pan Kliský namaloval komiksy skutečně s odevzdáním a věřím, že nejen nám se budou líbit,
protože příběhy jsou částečně založeny na pravdě a v řadě případech se ji policie s
obdobnými případy setkává v praxi.
Proto od dnešního dne vám zde ukážeme všechny příběhy Komisaře SIMONA, které jsou
sice sestaveny trochu s nadsázkou, ale z velké části založené na souhrnu reálných
vyšetřovacích podnětů a mají sloužit jako varování a uvědomění nejen mladým lidem.
Ano člověk si řekne, kdybych se všeho báli a za každým rohem očekávali nebezpečí, pak se
nemůžeme ani bavit, ani pracovat meziměsto, ani řádně dostudovat, bydlet na internátu,
nebo třeba jezdit do zahraničí.
Ano, ano nedává to logiku. Strach pouze svazuje. Ale je dobré mít na paměti, že podobná
společenská témata a nebezpečí vážně existují a když do svého života zavedeme alespoň
základní pravidla bezpečnosti a vyhneme se zbytečným naivním a svérázným prvkům
našeho chování uzavře to cestu pro signály nebezpečným jedincům, kteří v nás vidí magnet
pro zneužití, nebo využití pro trestnou činnost. Pamatujme na to, že silný člověk není ten,
který má spoustu svalů, odvahy a peněz. Silný člověk je i ten, který má přehled, dokáže
nebezpečí předcházet a umí opatrně a obezřetně problémy řešit.
Komiksy co pravda mají často špatné nebo otevřené řešení… ale naznačují způsob, jakým
problémy řešit, případně kam různé příběhy směřují a jak také mohou dopadnout. Proto je
důležité si všímat signálů, které jsou spouštěče různých životních situací. A právě proto nás
tento komiks zaujal.
Přeji vám příjemnou zábavu.
Komiksy tohoto autora publikujeme pouze jako sdílení
díla v rámci CC licence, bez komerčního využití a za účelem
osvěty přesně tak jaký měl projekt seriálu
původní význam.
redakce

Komiks
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Komiks
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Komiks
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Komiks
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fotoštěky

Někdy si ztěžujeme na to, že jsme „v
kupě sraček“, ale TI, kteří jsou
doopravdy jen zírají a nemají sílu si
už ani ztěžovat!

Najdete koalu mezi sněhuláky
patříte do nadpoloviční většiny
populace, kteří mají IQ vyšší jak 90
a zdravou pozornost?

Skuteční chlapi se
nestydí ukazovat svoje city

Sponzorská inzerce
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www.bohuslavkubes.cz
Už příští rok to rozjíždíme
ve velkém. Monitoring
skutečných a ověřených
výdělků.
Testujeme pro vás nabídky
firem, které vyplácejí.
Drobné výdělky,
mikrovýdělky, ale i reálné
kapesné.

www.svetvydelku.cz

www.zlatystandard.info

Moudra z facebooku

Kapka smíchu
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Než vám stěnu vybílí
sledujte co nasdílí
faky, haty, blafy, fakta,
digitální jsou dnes akta,
ať jsi docent nebo debil,
kdo tam není,
jak by nebyl !!!

Člověk se pořád něco učí….

Tak co pořád ještě chcete do McDonaldu,
nebo budete hledat alternativy?

Přímo ze života

O sněhu bez sněhu

Kapka smíchu

Hanka Křivánková
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Natalia Lavrinenko

Erika Rýdlolvá

Hanka Křivánková (mammo blog)

Závěrem
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Projekty spolupracující s našim klubem, nebo patřící členům našeho klubu:
www.svetvydelku.cz, www.salonerika.cz, www.kapkasmichu.eu, www.erostory.er.cz,
www.ekotolerantismus.eu, www.janzartia.er.cz, www.lucy-oakwood-art.webnode.cz,
www.eva-kalousova.weebly.com, www.pismenkovakralovna.cz
Klub Kreslířů Literátů a Humoristů KAPKA SMÍCHU nebere zodpovědnost za díla jednotlivých autorů.
Příspěvky nevracíme a tvoříme převážně elektronická media. Jiné sdílíme po domluvě s autory,
nebo na základě otevřené licence CC 3.0. 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.
Magazín KAPKA SMÍCHU
podléhá licenci Creative
Commons 3.0. Časopis můžete šířit jako
celek. Do děl autorů nezasahujte stejně
jako to děláme my. Vždy uvádějte
autora.

© Copyright Kklh KAPKA SMICHU 2020

Prostřednictvím
našeho QR kodu se
s námi spojíte a
navážete kontakt.
Zobrazí se vám náš
web a hlavní
kontakty.

Cílem webu kapkasmichu a jeho online
magazínu je přinášet kvalitní publicistiku
v oblasti humoru a literatury
nenáročnému čtenáři. Neexistuje žádná
závislost na jakémkoli nakladatelství, díla
nejsou podrobována kritice naopak spíše
samokritice a kolegiální soutěži, a tak
jdeme s kůží na trh. Nabízíme pohled na
tvorbu především začínajících umělců.

