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ZoFIa journal

A je to tady přichází k vám naše sexy dvacítka

Kašlete na Primču,
Andyho a patku,
na Borise a
krotitele virů
udělejte si s námi
„VESELÉ LÉTO“
Další dávka humoru
i literárních počinů
nezůstanem u moru
a nebudem hledat
příčinu jako
všichni prdlí
co to žerou

A vůbec zajděte
si k vodě či do lesa
kde otevřená jsou
nebesa
s nebo bez
...roušky
bych nevylez?
Ale to víte, že jo!
www.kapkasmichu.eu vás víta vstupem
do rozvirného léta 2020

Úvodem

Jedeme dál!
Ježku Ty blbče!
...a další zajímavé podtituly budete
čítávat v dalších číslech. Doba
koronavirová a doufejme, že se už
dožijeme doby po-koronavirové je
nám velkou inspirací. Žijeme totiž v
době, kdy přicházíme na to, že bez
hodně služeb a výdobytků dnešní
doby se docela obejdeme a ještě
ušetříme. No ni? :D Někteří kteří
nechtějí absolvovat objednávky i
dlouhé fronty u kadeřníka a naučili
se stříhat sami sobě si… :D
Jindy zjišťujeme, že přinést někomu
nákup není až tak těžká věc, že
uskromnit se ve svých výdajích a
myslet na budoucnost (pravda
nejistou, ale budoucnost) není až
taková tragédie. Přicházíme na to,
že některé služby, za které jsme
dříve platili si s trochou trpělivosti a
snaživosti dokážeme obsloužit sami
a bezplatně.
Nejsem příznivcem konspirací a
alter-teorií, ale poslední dobou mě
mí přátelé mají trochu za „žeru
konspiru“ ale to je vedlejší. Tak či
onak začínám mít pocit, že se tohle
to celé někomu hodilo. A doba, ve
které žijeme má zkreslená nebo
přinejmenším
jen
částečně
interpretovaná fakta. Znáte to –
polopravdy. Pokud je 100x
avizovaná
věc
dokazována
věrohodným způsobem stává se
uznávanou pravdou – pohodlnou
většinou. Ale co na tom, že u dané
události nikdo nebyl a na
prezentované informaci třeba ta
většina nemá žádný podíl?
Abychom si nechali trošku nadhled
a nefilozofovali nad věcmi, o
kterých nemáme tak doopravdy

Kapka smíchu
dostatek informací máme právě
časopisy podobné jako je náš.
Máme nemožnou oblibu v tom
hájit „něčí“ zájmy a nechat
zatáhnout do cizích záležitostí.
A protože nežijeme dostatečně
život svůj vždy nějaká velmoc nebo
silnější brácha, nám ho tzv. musí
zorganizovat.
Následky
jsou
tragické. Z vcelku vynuceného
kolektivizmu jsme se dostali do
single individualizmu a z toho
rovnou do virtuální reality na soc.
sítích. Tzv. datový život, na který
jsme dokonce citliví. Někdy nám
vadí více špatná pověst na síti, než
to že, nás má po krk soused od
vedle. Jsme vůbec skupinka
zajímavých lidí. Holt my Češi
vždycky budeme originální.
Ale co nám nemůže nikdo upřít byl
smysl pro humor. Myslím si, že náš
krásný, složitý, český jazyk a touha
přežít, i když naše národní povaha
je jinak hodně zajímavá, nám vždy
dala možnosti to nějak ustát. Co?
Cokoli. Prostě jsme si ze všeho
udělali srandu. Přinejmenším
ironicky to okomentovali, aby
vážné věci nebyly až tak vážné.
V této tradici chceme i my
pokračovat. On ten humor se
trošku mění. Přenáší se na
YouTube, na sociální sítě, objevují
se memy. Najdete je převážně
zdarma na nejrůznějších serverech
k
tomu
určených.
Tradice
humoristických magazínu z období
socialismu a redakcí kreslířů, kteří
se všichni vzájemně znali a tvořili
určitou bratrskou atmosféru v
různých časech je žel téměř pryč
přestože
některé
soukromé
redakce se snaží přežít, co nejdéle
a klobouk dolů v rámci možnosti se
jim to daří. Je i na vás, zda-li se to
podaří i nám ;)
váš vykreslený pokladní -jz-
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Pel mel

Kapka smíchu

„TV - the modern authority“
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Aneb jak si zpříjemnit vstup do nového týdne

Edward Lear

Natalia Lavrinenko

Přijde matikář - tvůrce maturitních úloh do restaurace.
Nají se, vypije si, a zavolá si číšníka, že bude platit.
Číšník mu předloží účet. Matikář ho přepočítá a rozčílí
se: „Je to chybně!”
Číšník se orosí, účet přepočítá, ale na chybu nemůže
přijít. Počítá znovu a znovu, ale pořád mu to vychází
stejně. Matikář už je nervózní a nechá si zavolat
vedoucího restaurace. Ten účet přepočítá a na chybu
také nepřijde. Protože ale v této restauraci platí „host
má vždycky pravdu”, vedoucí se omluví a nechá matikáři
večeři zadarmo - na účet podniku.
Když matikář odchází, vedoucí se přece jen osmělí a
zeptá se: „Promiňte, mohl byste mi říci, kde byla ta
chyba?”
„Chyběly tam jednotky!” odpoví matikář.
Starší dáma se rozhodla připravit svoji poslední
vůli a sdělila svému duchovnímu svá dvě poslední
přání. Jednak si přála být zpopelněna a za druhé si
přála být rozptýlena v obchodním domě Tesco. "V
Tescu", užasl duchovní, "proč v Tescu?" "Budu mít
jistotu, že za mnou děti přijdou aspoň jednou za
tejden"
Dědeček končí léčení v lázních kontrolou u lékaře. Když
odchází, ptá se ve dveřích:
"Pane doktore a můžu ještě milovat?"
"Ale ano, dědečku, ale už jenom svou vlast!"
Erika Rýdlová

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE

Foto (ne) reálie

Kapka smíchu
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fotoštěky

Samostatně vypovídající

Fotograf zachytil koronarealitu od
lidi vyčištěných , ale stále
udržovaných benátek
<=
„Říkáš něco?“
„A měla bych?“
„Tvař se, že jsme se potkáli
jen náhodou“
„To se jako za mě stydíš?“
„Hele, Kotě jako v pohodě jo,
ale manžela je žárlivý Rotfeiler“
„Rozkaz šéfe, kdyby něco byli jsme
na pracovním venčení
a trochu jsme si schrupli“
„Hodná holka, no tak zamávej
uchem“

www.kapkasmichu.er.cz váš magazín pro pohodu

Komiks

Kapka smíchu
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Komiks

Kapka smíchu
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Komiks

Kapka smíchu

Strana

7

Komiks

Kapka smíchu

Strana

8

Poděkování sponzorům

Kapka smíchu
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Štědrým dárcům děkujeme!!!
Za více jak 8 let činnosti a 20 čísel v různých časech jsme
svou prací oslovili nejednoho člověka. Pořádali jsme dvě Bohuslav Kubeš (1500,-)
Zuzana Šafrová (1200,-)
oficiální sbírky a jinak nám přispívali lidé, někdy z čisté
Radim Hričík (1100,-)
sympatie někdy jako oficiální sponzoring a tam jsme
Martin Zařický (1000,-)
umístili odkaz na jejich web nebo propagaci v časopise. Lenka Novotná (1000,-)
Jindy to byli naši kolegové, kamarádi, nebo
Zdeňka Dujková (600,-)
spolupracovníci. A je již jedno jestli jste nám zaslali
Kateřina Svobodová (500,-)
skutečně finanční příspěvek. Pomohli s něčím do
Žaneta Maričová (200,-)
Radovan Juhász (200,-)
časopisu, zaslali své práce, nebo jako někteří nám
Emilie Kryglová (200,-)
poslali nějaký předmět do kanceláře, či hmotný dárek
Pavel Landa (200,-)
(viz Kafe od paní Barči :D ). Vím, sponzorskou stranu a
různá poděkování vidíte téměř v každém našem čísle.
Následují nepeněžní dary a pomoci:
My bychom chtěli k symbolickému výroči 20. čísel
Jana Lokajová
poděkovat všem, ale tentokráte skutečně všem, kteří
Hana Křivánková
nejsou proti tomu, aby se zde uveřejnilo jejich jméno,
Štěpán Křístek
nebo naopak někteří s námi spolupracujete dlouhou
Martin Grochol (Arnostexxx)
dobu. Jak uvádíme, některým jsme poděkovali tou
Gala dřevo s.r.o.
formou, že jsme umístili nějakou reklamu, nebo odkaz
Pavlína Mrózková
na jejich stránky v rámci tohoto čísla. Jiným jsme
opublikovali jejich práce. Ovšem těm, kteří nechtějí ani
nic propagovat, ani zde umístil své dílko chceme také poděkovat, a proto uveřejňujeme tentokráte celý a
skutečně vydatný seznam dárců a sponzorů, který je ochuzen snad o 2-3 přispěvatele, kteří vysloveně
nechtěli být v tomto seznamu veřejně.
Proto ještě jednou díky a od příštího čísla už nebudete vídávat tisíce díků těm, co nám pomohli, ale
jednou za čas, jak se nám nashromáždí donátoři. Případně když vysloveně některý z nich zašle větší dar,
nebo bude chtít publikovat něco zajímavého. :) Dejme tomu pojmenujeme to Nezávislá sponzorská
strana. :) Takže ještě jednou díky !!!

Ještě jednou srdečně děkujeme, díky vám všem se rozvíjíme !!!

Od našich autorů

Kapka smíchu
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Erika Rýdlová

Zaplaven „skvělými“ zprávami
Rilkonav

Hanka Křivánková

Zastavení v pauze

Kapka smíchu
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Aneb jak to vypadá, když jsou lidé tvůrci samosatiry
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Facebookáři

Kapka smíchu
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www.svetvydelku.cz vaše cesta ke kapesnému z internetu

Z redakce

Kapka smíchu
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.editorial
Ano máte pravdu tohle zase bude kecání o ničem. Chtěl jsem reagovat na další podněty, které
nám do redakčního emailu přišly. Nejsou jich stovky, jako ve velkých redakcích, ale je poznat, že
sem tam si něčeho všímáte a že náš časopis minimálně desítky těch z počtu cca 1200 emailů
našich čtenářů, kam magazín přichází, aktivně čte.

Jak by taky ne, když časopis sice není nějak graficky vyspělý a „trendi“, ale snažíme se ho tvořit tak, aby texty
měly velké písmo a tzv. roztahaný čítací prostor (jak jsem narazil v knihe tvůrčího psaní) používáme aktivně
abychom přinesli čtenáři pohodlí a nenáročnost četby. Řekněme si to narovinu. Dneska lidé nechtějí číst
dlouhé články, nechtějí hledat v textu, nechtějí nic. Možná ti starší jsou ještě zvyklí vyhledávat a hledat v
kontextu papírové knihy. Respektive lidé, kteří třeba na střední a vysoké škole byli kdysi zvyklí projít hordy
publikací a hledat to, co je zapotřebí kroutí nad objevem internetu.
Jeden starší editor, se kterým jsem si asi půl roku zpět psal mi odvětil:
„Dneska lidi maj všechno. To co my jsme hledali pracně týdny, oni si na internetu mohou najit v řádu sekund.
Stačí jen umět správně hledat. Ale snižuje se kultura a úroveň té četby a hledání. Lidé čtou totální hovadiny a
chtějí obsahy ve stylu reality show. Ani se nedivím, když jsou přes den vystresovaní a je na ně uvalené
maximum energie někoho jiného. Bohužel tu máme ale degradační úroveň prožitku koncového čtenáře.“
Tohle jsem si zapamatoval. Náš časopis prakticky tvoří tu koncovou úroveň a polovinu obsahu máme od
našich autorů a polovinu, co nás trkne na internetu.
Jindy jsme měli už několik postřehů na téma proč máme literaturu v časopise s vtipy. Neb proč řešíme nějaké
vážné věci, tam kde má být sranda. Ano začínáte si všímat. Ale já asi po třetí nebo po několikáté opakuji, že
KAPKA SMÍCHU se před léty, když jsme vymýšleli název měla jmenovat KAPKA ODDECHU, což jsme asi měli
udělat bylo by to výstižnější. KAPKA SMÍCHU je a bude časopis ZDARMA, časopis blízký a volně dostupný
všem, kdo chtějí a především, především časopis MULTIŽÁNROVÝ. Chceme zde mít více odstínu toho samého.
Mít zde zábavu a oddech ale ve více podobách.
A aby dnešní editorial nebyl jako vždy další kecání o něčem a zároveň o ničem oznamujeme, že vymýšlíme
něco jako PRAVIDELNOU UZÁVĚRKU. Jsme už unavení z komentářů, kdy mám jedna seniorka napsala: „No jo
no, já bych se na vás ráda podívala, ale když já nevím kdy a kde hledat. I takové květy nebo vlasta co jsme četli
celý život vycházej pravidelně.“ Paní byla vidět, že nás řadila asi někam mezi tý mýdlové podívací magazíny pro
slečny a dámy, ale tak doopravdy my jsme občasník satirický. Především satira amatérů sem tam s nějakým
profíkem mezi autory pro širokou veřejnost. Ale paní Vlaďka měla pravdu. Čímž ji zdravím, pokud sebe v
komentáři poznala a pokud čte i tento text :D . A proto že jsme tuto laskavou narážku slyšel a četl už vícekrát
budeme se snažit skutečně zmobilizovat a dokopat k nějaké disciplíně a hecneme se. Uděláme z občasníku
dvouměsíčník. No co naplat stejně už to slibujeme poslední 4 roky, že?
Aby toho nebylo málo přidáme pár dalších rubrik a domluvili jsme se se Šmírou, že se bude trošku více snažit.
Pro ty co nás čtete víte, že Dan Šmíra je jeden z našich autorů pod aliasem Anthony. Dáme si předsevzetí
uprostřed tohoto roku. Další šílenost, co? Dávat si cílem někde v létě :D ale no co. Nikdy není pozdě. Prostě
dáme si dva milníky. Už nikdy méně jak 20 stran a už vždycky dvouměsíčník. Určitou pravidelnost, návaznost a
zpětnou vazbu od nás začínají žádat už i naši drobní sponzoři. A mají na to právo, protože někteří lidé jako
třeba Radim Hričík, Bohouš Kubeš, Erika Borkovcová, nebo Lenka Novotná, nás podporují různými způsoby
dlouhodobě. A nebýt dárců a promotérů, kde bychom vzali inspiraci, čas a sílu vést tuhle bárku dál a dál.
Zvláště v roce 2015, kdy jsem byl na občasník skutečně chvílí úplně sám. - mjzz -

Jedeme dál

Kapka smíchu

Projekt: Kreslená teologie
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Hanka Křivánková

Jan Zartia
Baví se dva vědci o koronaviru.
První vědec: „Myslíš, že se ho někdy zbavíme?“
Druhý vědec: „Těžko, je jako Babiš, nedá se chytit.“

Povídání o ...

Kapka smíchu
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Nechtěl bych žít jako oni
Sue Lin je managerka (vedoucí) prodejny v
obchodním centru asi 3 km od jejího
domova.
Na seznamce i QQ síti je
známá pod nickem Jamie. Zatímco skutečné
jméno je Sue Lin z Hunanu. Jedno z dalších
velkých měst čínské říše. Je to veselá dívka,
která bydlí v mrakodrapu, kde také fotograf,
který ji sestavovat profil na seznamku, fotil.
K mému překvapení jsem si myslel, že
většina těchto dívek se fotí někde ve studiu,
v ateliéru, jak to tyto agentury dělávají.
Je to takové veřejné tajemství, že většina fotek je na zakázku určité PR dívek a funguje jako Know how
seznamky. Asi 90% profilů jsou jeden jako druhý. Často vidíte podobné prostory, podobné šaty, akorát
různě naaranžované. Záliby a příběhy dívek se liší a sem tam hodí i nějaké fotky ze soukromí, nebo s
přáteli, aby ten profil byl přece trošku odlišný.
Sue Lin byla jedna z mála, která se se mnou rozpovídala. V její ulici Na Chun 83-229 v Hunanu je vysoký
mrakodrap, kde prý žije v jednom domě více jak 8000 lidí. Převážně mladší obyvatelé. Byt dostávají jakoby
v nějaké definitivě za odměnu. Dlouhodobý nájem na neurčito. Byt od Sue měří 4x2 metry. Má 8 metru
čtverečních + koupelnu. Z vyprávění si všímám, že velký byt, nebo dům, určitý vyšší životní standard je
výsada hyperbohatých číňanů. Oligarchická vrstva, která v komunistické Číně čím dál více nabývá na
objemu. Jejich bohatí oligarchové musí být v přízní s vládou a vládnoucí komunistickou stranou. Takříkajíc
i podnikání je na povolenku, pokud jste poslušní a vládnoucímu režimu až servilní (přehnaně loajální).
Milióny malých a středních managerů,
kteří dosáhnou nějakého menšího
úspěchu jako Sue Lin získá svůj "vlastní
byt" svou mikroboudu. Přesto tak
doopravdy to není její prostor, nemusí
se na velkých pokojích jako miliony
dalších vrstevníků jejího věku tlačit
ubytovnách a komunitních bytech.
Malý doslova pidi kamrlík 8m2+
koupelna čili malá úzká místnost s
oknem s koupelnou, kolik to tak může
mít dohromady 12, 13m2?
Evropan by se cítil už stísněně. Pro
Číňana je to úspěch. Jejich výchova,
jejich ponětí prostoru a společnosti,
slavení svátků, kuchyně, je to zcela jiný
svět. Na jedné straně zde uvidíte obrovské prostorné rezidence. Na druhé straně tyto moderní mikrobyty,
doslova králikárny pro tisíce mladých lidí. A na konci, jak jsme uvedli megaubytovny, kde lidé se tísní často
v jedné místnosti. Co je tak asi nejlepší?
Není tajemstvím, že těm, kterým se povede získat krásný prostorný byt západních standardů, nemají
ostatní příliš v lásce. Skutečně úspěšný stranicky servilní jedinec je respektován, ale tiše nenáviděn. Nám
se to zdaleka nepodobá.

Povídání o ...
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Pro číňana malinkatý byt velikosti, koje, králikárna, mírně zvýšený plat a největší pecka je to, když mi
napsala, že má 8 hodinové směny a to dle nějaká skákavého diagramu, což jsem přesně nepochopil o co
se jedná.
Idilycká opoutávka na z rozcestníku
LoveChina.org hovoří o tom, že střední vrstva
ve městech mající svůj soukromý byt, jeden
dopravní prostředek a stálé zaměstnání čítá
cca 700 milionů. V dokumentu BBC z roku 2016
„Jak žije čínský miliardář“ je bokem
poznamenáno, že představitelé střední třídy,
kteří se udrží na stejné ekonomické pozici, déle
jak 10 let s možnosti vlastnit i majetek je asi
10,2% čínské populace. Faktem je, že mezi
vyvolené patří asi každý desátý obyvatel Číny,
což se mohlo za ty 4 roky změnit.

Pro řadového občana čínské lidové republiky, když má 8 hodinovou směnu je to docela výhra. Základ pro
stabilní život. Většina společnosti má totiž normální 12 hodinové, místy i 16 hodinové směny. Co pravda v
některých firmách se zlepšila situace a mají konečně dlouhé víkendy, které činí 3-4 dny. Ale pořád je to
spíše čas, který prospí nebo mají možnost udělat pořádek okolo sebe, rodiny a pak znovu zkraje týdne
jdou makat do svého mraveniště. Proto se Sue Lin vyjadřovala tak nadšeně. Že má skvělou práci, 8
hodinové směny, má svůj osobní úsek v obchodě, kterému šéfuje a malý miniaturní byt, který je pro ní
útočištěm. V tamějších podmínkách úspěch.
Období politiky jednoho dítěte, které dnes již
neplatí
nastartovalo
trend
single
individuálních jedinců, kde milionové masy
lidí už ani nežijí v rodinách jako dříve. Přestože
moderní komunistická společnost stále
považuje rodinu jako základní stavební kámen.
Realita je často jiná. Socialismus v tomto
pojetí polo kapitlistického docela dravého
prostředí už dávno není vše pro všechny a
garantované podmínky práce pro každého.
Práce mají takřka všichni. Ale roste silná vrstva
oligarchů, kterých také vůči ostatní
společnosti není mnoho a dost to připomíná
naší společnost, která si ovšem ponechala
všechny prvky totality. Jen se tváří moderně,
reprezentačně a používá všechny možné moderní technologie i sociální media kontrolované jak jinak,
opět říší. Což je možná ještě děsivější než někdejší socialismus za dob sajuzu.
Zabít člověka, který se straně znelíbí je dneska vysoce jednoduché. Je zde vysoká anonymita. Zlikvidovat
jedno sídliště je otázka několika dní. Zmontovat jednu z tisíců továren ve velkém průmyslovém městě?
Otázka pár měsíců. Tenhle svět je přesně případ recyklované ekonomiky, která se na první pohled tváří, že
je obnovitelná v sekundárním pojetí ovšem příšerně plýtvá a na lidský život, nebo přidanou hodnotu
produktu vůbec neklade důraz.
Proto se nedivme, že 8m2 je úspěch. Na první fotce vidíte de facto polovinu bytu.
Buďme rádi za to co máme. Takový úspěch jaký mají oni skutečně nepotřebujeme! ;)

Vizuálně
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Chlapík se topí ve Vltavě, křičí o pomoc, ale policajti si ho nevšímají.
Už si neví rady tak zakřičí: "Prezident je kokot!"
Jak to policajti uslyší, skočí za ním a vytáhnou ho ven.
Policajt: "Teď půjdete s námi za urážku prezidenta republiky.
Chlapík: "Ale já jsem myslel toho amerického!"
Policajt: "Nás neoklamete, my velmi dobře víme,
který prezident je kokot."
Web pro odběr tohoto magazínu: www.kapkasmichu.eu

Eroticky jako vždycky
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Sexohubky
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"Jaký byl tvůj poslední sex?"
"Ani se neptej. Jako finále běhu na sto metrů."
"Chudáčku, deset vteřin a konec?"
"Ne. Osm afroameričanů a pistole."
Prostitutka na chodníku osloví potenciálního zákazníka.
Muž se ujišťuje:
"A uděláš mi to, jak chci já?"
"To víš, že udělám, fešáku, a jak to teda chceš?"
"ZADARMO."
Leží nahá žena v posteli.
Přijde domů manžel a ptá se: "Proč tady ležíš nahá?"
Manželka odpoví: "Nemám co na sebe!"
Muž otevře skříň a počítá: "Jedny šaty-druhé-třetí-ahoj Karle-čtvrté..."
Chlap volá domů ženě - honem přijeď za mnou do práce, mám na to
hroznou chuť, rozdáme si to na pracovním stole.
Žena: Vždyť tam máš sekretářku...
Manžel: Fakt? Můžu? Tak díky a ahoj....

Kluk: "Něco bych lízal.. Ale ne, že to špatně pochopíš!"
Holka: "Hmmm, aha. Tak pojďme na zmrzlinu."
Kluk: "Věděl jsem, že to špatně pochopíš."
ON: "Moje hodinky ukazujou, že nemáš kalhotky."
ONA: "Ale já je mám."
ON: "Aha, tak to mi jdou napřed."
Povídají si dvě kamarádky:
"No představ si, co ten můj včera udělal.
Normálně jdu do mrazáku, hledám kuře a ten můj přijde,
vyhrne mi sukni a strčí mi ho tam."
"Buď ráda, že je takovej aktivní."
"No jo, jenže my jsme byli v Lidlu."
On: Jsi taková pěkná, atraktivní a roztomilá.
Ona: Říkáš to jen, abys mě dostal do postele!
On: A dokonce i chytrá! :D
Prostitutka láká staršího zákazníka:
"Tak co, ty navoněný fešáku, nedáme si spolu pár čísel?"
"Jo... s tebou už jsem těch čísel zažil..."
"My se známe?" ptá se prostitutka.
"Aby ne... vždyť jsem tě na základce učil čtyři roky matematiku!"
V kině: "Můžu tě políbit?"
"Mě? Vždyť jsem ti ho teď vykouřila..."
"Mně?!"
Mladík s dívkou sedí na lavičce v parku.
On se jí zlehka dotknul prsou, ona mu chytla ruku, dala ji níž a povídá:
"Ty nech pro děti, tady to je pro tebe...!"
On: "Máš pěkné tričko."
Ona: "Děkuju .. a pod ním nic nemám."
On: "Neboj se.. to doroste.."

Rozvoj osobnosti
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Jako činná sopka
Toužíte žít nebo
pracovat ?
Ta největší skupina lidí na světě žije stylem –
teď to nejde, až po práci (jestli budu mít –
čas / ještě sílu něco dělat). Může se stát, že
vás během pracovní náplně dne něco
vyčerpá tak, že jste rádi za načerpání
nových sil v klidu a pokoji. Často takto ale
vypadá každodenní práce s plným
nasazením a plnou odpovědností. Někdy
bouchnou saze a může to mít sílu jako
činná sopka. Chcete vědět, co mi to připomíná? Vzpomínám si na jednu událost v mém zaměstnání.
Jde o skutečný příběh ze života, který může být vzorem pro cokoli.

Jednou se stalo
… , že se ucpala kanalizace a nebylo možné používat záchody. Co čert nevymyslí. Nadřízeným to bylo
dlouho jedno. Vždyť ten pracující póvl si zaslouží trochu podusit. „My, elita, jsme tady někdo.“
Po určité době přijela firma se zařízením, kterému se jednoduše říká „krtek“. Stroj pracoval, hadice se
odmotávala dál a dál. Ani nevím, co se během té činnosti všechno dělo na toaletách, ale to, co po firmě
zůstalo v jejích prostorách, by vyděsilo kdekoho.
Očistu chytila uklízečka, která zaskakovala za tu, která měla zrovna dovolenou. Musela se na to připravit
do druhého dne. Náš mistr jí uložil úklid toalet. Myslím, že se dokážete vcítit do situace i nálady té
uklízečky. Přišlo to naráz, jako výbuch sopky. „Proč já se tady musím hrabat v těch výkalech? Jako
kdybych toho tady měla málo na uklízení!“

Srovnání
Mockrát se k takovému extrému může přirovnat práce, kterou máte zrovna přidělenou vykonat. Nechuť,
až odpor a energie s náladou jsou na nule ,nebo dokonce v mínusu. Je tohle to, co jste hledali a toužili
dělat? Můžete se hájit tím, že je to poctivá práce, kterou někdo musí dělat. Ano, souhlasím. Ale vaše sny
si tím nesplníte. Vaše dluhy můžou růst nebo jen pozvolna ubývat. Váš čas neposunete zpátky, ale uplyne
další v tom samém scénáři. Nenajdete nikdy uspokojení v tom, kde musíte povinně být.

www.bohuslavkubes.cz
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Takhle se odevzdává i čas někomu, kdo si díky vaší dřině může plnit vlastní sny a mít lepší dovolenou. Vy
jste ti dole. Ale nemusíte tam zůstat. Vyplaťte svým novým postojem touhu žít svobodně a po svém.
Uchopte správně význam slov – jenom se obětovat pro druhé a nebo investovat do sebe pro svůj úspěch.
Začněte s e-bookem zdarma a postupujte podle svých možností dál pomocí dalších nabídek, které už
ale mají svojí cenu. Dokažte, že máte taky větší cenu.

Více informací a přímo na webu:

>>> www.BohuslavKubes.cz <<<
Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!!
Chcete být i vy našim autorem? Sponzorem? Sympatizantem? V době, kdy tři studenti založili v únoru 2012 Kapku
Smíchu (jindy Kapku oddechu) se řada věcí změnila. Rozvinuly se sociální sítě, objevily nové platformy. Začal se
rozvíjet bitcoin a kryptoměny, některé tradiční humoristické magazíny se posunuly na internet. My nejsme
výjimkou. Opakujeme to do nekonečna, ale máme záměr stát se největších multižánrovým magazínem pro zábavu
a pohodu, který bude volně dostupný všem, kteří si o něm zažádají. Volné medium, které bude existovat s
příspěvku a sponzoringu, ale na oplátku bude dávat prostor zviditelnit se začínajícím autorům, kteří jinak nemají
známé jméno, nebo jsou na začátku svého uměleckého aranžmá.
Náš časopis se opírá o tyto oblasti:
*
*
*
*
*

Kreslený a psaný humor
Komiksy a stripy
Ekologie a vážná témata obecně
Literatura a povídky
Komerční články které orientují na weby a blogy

Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!! Pobídka !!!
Pokud se vidíte alespoň v jedné z těchto oblastí určitě neváhejte a napište nám na: kapkasmichu@gmail.com
nebo redakce@ekotolerantismus.eu

ZoFIa journal
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Jak možná víte než jsme přejmenovali náš klub na EKOTOLERANTIKA spol., jmenovali jsme se Z-net
FIMPRESS Iniciativa odtud zkrácenina nápadně podobná polskému jméno Zofia. Naše Zoša, jak se
jmenoval samostatný časopis, později příloha KAPKY SMÍCHU se asi v dvoustránkovém rozmezí objevoval
jako další příloha ve vašich e-mailech k tomuto časopisu. Rozhodli jsme se po určité odmlce přílohu ZoFIa
do našeho magazínku vrátit. S tím, že odteď se bude jednat o přílohu v rámci čísla někde přibližně na
konci našeho zhruba 20 stránkového do té doby občasníku, dnes už dvouměsíčníku.
ZoFIa Journal bude poukázání na různé zajímavé místa na internetu. Na výdělky a investice, na
jednostránkové avíza a reprezentace našich sponzorů. A vůbec informace o zajímavých místech,
událostech aj. ZoFIa journal od této doby je pravidelnou přílohou našeho časopisu a už to tak na delší
dobu hodláme nechat. Pro uveřejňování obsahu v rámci této naší přílohy nás opět kontaktuje na našich
redakčních e-mailech.
Nepřehlédněte: Netradiční ekonomika s „ne“mainstreamovými pohledy na svět celověstového hospodářství

Určitě jste slyšeli rčení:
„Šetřením ještě nikdo nezbohatl“
že ano? Pak my vám ukážeme, že stereotypy v životě, píle,
trpělivost a odhodlání i v dnešním riskantním a
předeminezovaném světě plném krizí tohle rčení už tak úplně
neplatí. Najděte si na sociálních síť hashtag:

#5minutprosvobodu
www.ekotolerantismus.eu

Skoropříběhy
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Jedna malá stařenka přišla jednoho dne do Bank of
Canada a přinesla s sebou pytel plný peněz. Prezident se
jí zeptal, kolik chce uložit peněz a ona řekla 165.000
dolarů a hodila pytel na stůl. Prezident se samozřejmě
zajímal, jak přišla k takovému jmění, a tak se jí zeptal:
"Paní, překvapuje mě, že si nosíte u sebe všechny tyto
peníze. Jak jste k nim přišla?"
Stará paní odpověděla:
"Sázela jsem."
Prezident se jí zase zeptal:
"Sázela jste? O jaký druh sázení šlo?"
Stará paní odpověděla:
"Například, vsadím se o 25.000 dolarů, že jsou vaše koule
hranaté."
"Ha! zasmál se prezident. To je hloupá sázka.
Nemůžete nikdy vyhrát sázku tohoto typu!"
Stará paní ho tedy vyzvala:
"Tedy přijímáte moji sázku?"
"Jistě, řekl prezident, vsadím 25.000 dolarů, že mé koule nejsou hranaté!"
Stará paní tedy řekla:
"Protože jde o hodně peněz, můžu zítra přivést v 10:00 svého advokáta jako svědka?"
"Samozřejmě! řekl důvěřivý prezident."
Na druhý den ráno, přesně v deset, se ukázala stará paní i s advokátem v kanceláři prezidenta.
Požádala prezidenta, aby si sundal kalhoty, aby všichni mohli vidět, že jeho koule jsou hranaté.
Prezident souhlasil. Stará paní koule pozorně prohlédla a pak se zeptala, jestli se jich může dotknout.
"Tak dobře, konečně 25.000 dolarů je spousta peněz, čili věřím, že si musíte být absolutně jistá."
V tu chvíli si prezident všiml, že advokát se tluče svou hlavou o zeď.
Prezident se zeptal paní:
"Co se to děje s vaším advokátem?"
Ona na to: "Nic, kromě toho, že jsem se s ním vsadila o 100.000 dolarů, že dnes ráno po desáté budu mít
ve svých rukou koule prezidenta Bank of Canada.

S odstupem času a připomenutí zpráv z posledních týdnů
teprve další generace docení :D

Hurvínek šel na očkování, a křičí přes celou ordinaci.
Spejbl ho uklidňuje: "Hurvajs, nekřič, vždyť ani nevíš proti čemu tě očkují."
"Vím. Proti mé vůli!"

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE

Na shledanou
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Děkujeme jednomu z našich majoritním sponzorů!

Již nedlouho se s tímto prospektem budete moci
setkat v emailu, v poštovní schránce, nebo na
některé veřejné ploše ve vašem okolí. Postupně
budeme objíždět zpočátku Ostravský region.

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.
Uzávěrka dalšího čísla: 29.09.2020
© 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.

