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Natalia Lavrinenko

Sice zima, ale teplá, o létě už budem snít. Bez testu na
dovolenou, letos chceme zase jít. V práci otevřem si
KAPKU a zasmějem se na chvíli, až kolem nás projdou,
zase nějací debili. ;) Vítejte v novém roce.
www.kapkasmichu.eu

Úvodem

Vivat 21
Humorgurmání,
vítejte nám v tom našem krásném
roku 2021, na první pohled nic
dobrého nevěstí. Na druhý pohled
je to doba plná naděje. Bitcoin
poráží jednu hranici za druhou. V
Americe se hádají starý prezident s
novým a pomalu mizí. Hovoří se o
impíííííčmentu. U nás se stále
bojuje na dalších opatřeních už
uvnitř všem známé covidové
totality/solidarity vytvořené pro
naší bezpečnost a tak nějak si
potichu tvoříme a jsme rádi, že
jsme rádi. Blíží se Valentýn a letos
po několika staletích budeme opět
randit zase trochu jinak, přírodně.
Letos vidíme velkou naději hlavně
pro náš časopis. Oťukáváme se s
novým webovým prostorem, který
pomůže našemu humorplátku.
Čerpáme ze zkušeností našich
polských kolegů u jednoho již
zaniklého
magazínu
plného
humoru a jdeme dál a dál v naší
cestě snad zábavného bulletinu,
který občas zabrousí i od
traditional art a ukáže nějaký
obrázek či literární dílko nejen z
oblasti humoru.
Začátkem třicátých let 21. století to
bude hodně zajímavé, protože se
mění obecně pohled na staré typy
povolání, covidová krize nás ještě
více naučila používat online media
a lidé, kteří šetří už si ani nekupují
papírové noviny a časopisy, ale
prostě si stáhnout jejich levnější
nebo bezplatnou verzi po netu.
Na jedné straně z toho mám
radost, na druhé si začínám všímat
home office povolání a dokonce i
instantních vztahů mezi lidmi.
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DNEŠNÍM ČÍSLEM
Nějak se to tak všechno násilně
zjednodušuje a kdo není online
jakoby nebyl. Začínají vznikat různé
obory lidské činnosti, které by bez
internetu prakticky neexistovaly.
Pak si říkám, co kdyby někdo
jednou vytáhnul zásuvku ze zdi? To
by byla hlína! A jelikož je satira a
humor
dodnes
uznávanou
metodou, jak si vystřelit ze všeho v
dobách tvarohových i makových
věřím, že náš magazín, který letos
nakousnul devátý rok své činnosti
a v únoru 2021 uzavírá 8 let se
bude postupně dostávat mezi lidi
stále větším tempem než dosud.
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Dovolím si opět malou univerzální
výzvu. Procházel jsem v několika
předchozích
dnech
po
Moravskoslezském kraji, i když
věřím, že všude v republice to
bude zajímavé… a tak mě brnkly
do nosu různé malůvky na
mostech, schodištích, zídkách a
blocích a to nejen na sídlištích.
Říkám si většina je takový post
pubertální počin, ale mezi nimi
byly i skutečné hezké výtvory. Ať už
malujete na zeď, nebo na papír
neváhejte se ozvat a kontaktovat
naši redakci. Sice vám za to
nezaplatíme, ani nezbohatnete, ale
koukne se na to od letošního roku
více jak tisícovka čtenářů. Možná i
několik tisíc a už vám to může dát
satisfakci,
že
pokud
jste
publikovaní
v
časopisu
o
amatérech je to dobrý krok k tomu
dostat se znovu pak o něco výše.
Stále více lidi upadá do různých
zoufalství a splínů, ale já žasnu a
vážím si všech, kteří alespoň své
pocity vymalují, složí nějakou
písničku, nebo prostě vyplodí
nějaké dílko, které jim pomůže.
Nikdy to není marné.
váš vykreslený pokladní -jz-
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100% nepravdivé zprávy z domova …

Komiks
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Komiks
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… pokračování příště
Autor: Radim hričík

Foto (ne) reálie
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fotoštěky

Aneb d-evoluci nezastavíš

Ne vždy potřebujete závěs!
Někdy vám stačí jednoduše vlasy.
Když ti holka, kterou jsi právě
poznal slíbí, že ti pošle fotku svého
pejska === >>

Po návratu s odvykacího střediska přece
musí přijít pořádná koupel a nějaký
relax ne? Když už se tam tak nadřela.

Kapka smíchu
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Aneb loňské vánoce byly opravdu netradiční!
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Rilsonav
Zeštíhlovací proces, aneb takhle se to dělá!

Hanka Křivánková

Hanka Křivánková

Sketch winter

Čeští celníci zadrží na hranicích chudého čečenského
utečence a zeptají se ho na pas.
"Jaký pas?" udiveně odvětí Čečenec. "Tam u nás nikdo
neumí psát ani číst, tak kde bych já vzal pas?"
Natalia Lavrinenko
Jeden celník mu povídá: "Poslouchej, kamaráde, já ti
věřím, že u vás neumíte psát ani číst..., ale pasy se dělají na
počítači!"

Blondýnka je na procházce se psem a zastaví ji strážník: "Slečno, kde má ten váš pes košík?"
"A na co?" udiveně povídá blondýnka. "Vždyť nejdeme nakupovat!"
"Aha, tak pardón…"

www.kapkasmichu.eu

Eroticky jako vždycky
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Zdroj: www.svanda.cz
"Pane Nováku, proč se chcete s manželkou rozvést?" ptá se soudce.
"Ehm, no...... protože mi sexuálně nevyhovuje."
"To je ale blbec," ozve se z nabitého sálu, "všem vyhovuje, jenom jemu ne."
Jánošík jde ve středu z hor a potká jej známý: "Kam jdeš?"
"Do vesnice za Marou."
"A proč sebou neseš modlitební knížku?
"Když mi to půjde, zůstanu u ní do neděle a hned zajdu do kostela na mši!"

www.ekotolerantismus.eu

Životní momenty
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Tragigrosteska ze života
Jak se říká: To prostě nevymyslíš!
Ne že bych měl k vulgárnostem nějak extra blízko, ale
tohle si prostě dovolím odcitovat. Přistěhoval jsem se
nedávno do nového domu, kde v malém paneláku ze
sedmdesátých let máme celkově 12 bytů. Havířská
bytovka, jak to známe z poloviny Slezska (a nemusí to být
nutně v Havířově :) ) a jak si to tak šinu na WC nedá mi
poslouchat hádku dvou mladých, respektive sousedky
nade mnou.
"No ty seš zase hovado. To je dobře, že Tě bolívá hlava.
Tobě se tam stejně nikdy nerozsvítí.
Přijít na dvě hodiny a jinak být celou dobu v hospodě. No
ne ne, ne ne na mojí piču můžeš zapomenout!
Tady máš hezky obrázky, neandrtálče a běž si to dělat jako
omezenec a polovina všech ostatních na záchod.“
na chvíli se odmlčela a za chvíli:
„Já jdu spát. Ani s ničím doma nepomůžeš. Ty jsi prostě
hovado. To svět neviděl."
ukončila monolog sousedka
"Ale Dobruško, to přece ne, vždyť já tě MILUJU" (mluvil asi ještě polonapitým hlasem)
...což bylo zajímavé, protože já vím, že sousedka se jmenuje Monika a ne Dobruška...
„Padej a ať už Tě nevidím jdu spát. Zastrč si ho a mazej“
"Dobře lásko, tak já si ho zastrčím do tebe můj kvítku, ...pojď!" dodal něco její partner.
„Ty, hovado zchlastané, najednou mě miluješ co? Zmizni se chci vyspat. Už máš svých pět minut slávy za
sebou. Zmizni a sundej ty pracky, nebo tě udám za znásilnění, uvědom si,
že jsi tu pořád jako návštěva a ani tu oficiálně nebydlíš.
Zmizni Ti říkám!“
Dotrojčila asi už naštvaná a unavená sousedka přičemž ten její playboy asi šel někam bokem a pořád už
nesrozumitelným hlasem potichu něco brblal pod nosem.
Pro mě to byl teda vtip dne. Ale svým způsobem jsem litoval oba dva. Stvořili si nelehké bytí. Nejlépe se
závěrem v nějakém léčebně a to by bylo ještě jako hodně velký úspěch!
Stalo se:

26.04.2020

-mjzz-

Sedí dva nejlepší kamarádi v hospodě a ten jeden říká:
"Už si spal s mojí ženou?"
"Ne, to bych si nedovolil!"
"To bys měl, protože ta má je lepší!"
>> Prostor pro Vaše zážitky, povídky, postřehy v našem humor-plátku: kapkasmichu@gmail.com <<

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE

Z redakce
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. UKAPNUTY REDAKTORIAL
01.01.2021 – Začínáme s nadšením
Od začátku roku se těšíme na náš
dvouměsíčník. Časopis bude i nadále
otevřený veřejnosti. Přijímáme nové
dlouhodobé autory. Ale i jednorázové
příspěvky.

Ukázka z nového seriálu …
Hovněgin Penisovič Pičulin si jednoho dne řekl, že doma v
Rusku už ho to nebaví. A když zavřel prolistované bravíčko z
90tých let z česka, které jako čerstvá novinka přišla v lednu
2003 na nejednu Potěmkinovu ves jako prima zboží řekl si,
že zkusí štěstí a vydá se za Láskou s velkým „L“ na západ.
Co jiného ho nenapadlo než se vydat na cestu do
10.01.2021 – Vrací se k nám onen
spřáteleného československa. Chudák netušil, že ty krásné
marnotratný syn Jan Slebodnik a opět čechoslovenky jsou už vlastně česky a slovenky. No nic to
jsme zase jako redakce o cosi
mu asi v redakci neřekli, že vlastně se bratři rozbratřili v
početnější. :D
roce 1993 někdy před třemi lety, ačkoliv perní sousedé už
mají svou hranici. Vzal si ranec. Kopnul do své věrné kočky
Projekt otevřené „jiné knihovny“
Sašky která mu na rozloučenou stačila bolestně zaječet. A s
Jelikož máme ten covid a ten bacil nás
požehnáním místním vzdělaných traktoristů vyšel do světa
pořád nějak drží doma. Tak se postupně divotvorného. Sousedka Světa neváhala a dala mu do kapsy
vrací myšlenka bezplatných publikací.
matriošku a v té nejmenší uvnitř byla schovaná minivodka
Tak jako kdysi freebooky.eu, ale
pro případ nouze, kdyby v tom čechoslovansku se moc sušila
tentokráte to bude jinak ;) Takže těšíme huba.
se. Bavíme se. Vzděláváme se. Nechte
Pokračování „někdy“
se překvapit! Na jaře 2021.
proč příště? To říká každý!
nekorektně v každém smyslu :D
Ukázka z nového povídkového miniserílu na volné téma
Kasanová z východu

Štědrým dárcům děkujeme!!!

Dopravní policajt stojí na křižovatce, přiběhne k němu žena a povídá: "Pán strážnik oprcali ma!".
Policajt: "Neříká se oprcali, ale znásilnili".
A žena křičí: "Jakýpak naslinili, DRELI MA NA SUCHO!"

Literární průlet
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Literární (pr)ůlet

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Martin Zařický xxxxxxxxxxxxxxx ...a další…. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx Jan Zartia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ŠmíroDan xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

. erobik duše

Nedávno mi řekl kamarád, že provozuje Aerobic svého nitra. Já mu na to:
Ty vole, co to jako je. A Tony říká: No to máš tak píšeš a píšeš, až se z toho
vypíšeš. Kdo z písmomilců by to neznal, že? A tak ať to je na pivní tácek,
ubrousek, poslední stranu v sešitě fyziky, nebo do anotací. Šumák.
Důležité, že píšeš! mjzz

Literární průlet
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Jako loutka
Jako loutka
ležíš na starém kanapi...
Ležím,
horší než panenka Barbie,
celá svlečená se rozkládám
v dnešním ránu slyším tikot srdce
a zvonek v hlavě
místo myšlenek.
V matracích starých pocitů
byla dnešní noc se slevou,
bez paragonu na nákup...
čehokoli
- hlavně něco mít,
tisknout to v náručí,
kousat se do rtu
a chytat kapičky krve
do obálky na příště.
Posbíráš svý zbytky v okně bez rámu
pozoruješ svůj obraz
- smutnej, šedej a prázdnej a ty víš, že tohle byla ONA,
ne TY ...
a přesto jí chytáš za ruku
a říkáš: "Pojď!"
jako kdyby mohla!
Ležím jako loutka
a vidím jak odchází
a nemůže - nechce – nesmí…
Kateřina Svobodová

*1983

Narozena v našem krásném hlavním městě Praha. Tedy žádná naplavenina ze
zbytku republiky, jak sama uvádí. Vystudovala Střední průmyslovou školu
textilních řemesel. Je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni obor
Knižní kultura. I jako dvojnásobná matka je copywriterka, konzervátorka
pocitů a především milovnice psaní, focení, kreslení a tvoření všeho druhu.
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Paralely vztahů
Každý z nás hledáme ráj
a tak doopravdy
si tvoříme soukromé
peklo v hlavě
Proč ublížení
touží po pomstě
proč zlolejci
nenávidí dobro
Naivka řekne si
lhostejný zúčastněný
hledáš díru tam
kde není
A tak vždy přemýšlím
nad světem
který nebude dokonalý
nikdy
Ale jeden jako druhý
může udělat něco
malého
něco co může
změnit svět
pokud to uděláme
společně
Ty a Já, Já a Ty
pokusíme si
udělat pořádek
v sobě
a jednoduše
milovat
pak zvítězíme
Martin Zařický

*1985

Narozen v Čeladné u Frýdlantu n. Ostravici ve Slezsku. Žije a blizký jeho
srdci je Frýdek-Místek stejně jako Třinec. Vystudoval v Místku Střední
průmyslovou školu strojírenskou. Byl někdejším členem Literárního klubu
Mladých křesťanů. Svého času 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.

In-spiration
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foto „in“ spirace

Stylový zimní minimalismus

Holandsko 2020

Pamatujete na ty chvíle, kdy jste si mohli zajít
svobodně na farmářský trh?

Camping ve skalách? Proč ne?!

Facebookoví a ti jiní ...

Kapka smíchu

Strana

15

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 !!!

:D :D :D :D :D jj musíme si pomáhat
Vzpomínka na první covidové vánoce

jj stopovat jako za mlada
a brát stopařky jako za stara

Vypořádání se z rozchodem

Jedna žena byla velice frustrovaná podivným chováním manžela, který po ní vždy vyžadoval milování v naprosté
tmě. Říkala si, že tuto úchylku vyléčí šokem.
Jednou když byli v nejlepším, najednou rozsvítila lampičku a zjistila že manžel drží v ruce okurku.
Zaječela: "Tímhle jsi mě podváděl celých deset let? Ty mizero!"
Manžel klidně odvětí: "Když mluvíme o podvádění… Zajímá mě jak vysvětlíš naše dvě děti.

Prasárničky
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Žily, byly tři sestry. Jelikož měly partnery, dohodly se, že
udělají velkou společnou svatbu. Jejich zvědavá matka
jim před svatbou říká:
"Zítra ráno mě povíte, kolikrát jste se milovaly. Ale aby
to nebylo tak nápadné, řeknete mi nějakou větu, a
kolikrát v ní bude písmeno K, tolikrát to bylo!"
Druhý den přijde do kuchyně první dcera a říká:
"Dobré ranko."
Za chvíli přijde druhá dcera a povídá:
"Dobré ranko, mamko."
Za hodinu přijde i třetí dcera a řekne:
"Dobré ranko, mamko. Kéž by takové ranko, jako bylo
toto ranko, bylo každé ranko. Kykyriký!"
"Už tě nemám ráda a vracím ti prsten – mám ráda
Vencu!"
"A kde ten Venca bydlí?"
"Ty ho chceš zmlátit?"
"Ne, jen mu ten prsten prodat!"

U jedněch manželů na zahradě přistane létající talíř. Vyleze
z něho jeden ufounskej, ale přijatelně vypadající pár, a tak
je ti lidi pozvou domů, že udělají mejdan. A když už jsou
trochu v náladě, tak chlapy napadne, že by si mohli zkusit
trochu rozšířit obzory a prohodit si manželky.
Udělají to, ženská si odvede ufouna do ložnice, tam se
svlíknou, ona si ufouna znechuceně prohlíží a myslí si:
"Takovej malinkej…"
Jenže ufoun trochu zakroutí ušima, a hned mu povyroste. A
ještě, a ještě… Nastaví tu správnou velikost a pak si s
ženskou užívá až do rána. Ráno, když ufouni odletěj, tak
ženská celá růžová říká manželovi:
"Já to měla úplně nádherný! A co ty?"
A on na to:
"No teda, já ti řeknu, za moc to nestálo. Úplně stejný jako
obyčejně a navíc mně celou dobu hrozně kroutila uši…"
Rozčiluje se jedna týnka u barového pultu:
"Jestli se nedostanu do deseti do postele, tak si jdu
lehnout domů."
Potkají se dvě spermie, manželská a milenecká a ta
manželská povídá:
"Koukej vypadnout, já jsem tu doma."
"To je možné," brání se milenecká, "ale já jsem tu častěji."

Od našich autorů
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Michal Kameník

Christian Dorn
Hanka Křivánková

Reakce žen přistižených in flagranti
Angličanka: „Darling, kdyby si mě byl včas informoval o tom, kdy přijdeš domů, mohli jsme se vyhnout této
skutečně oboustranně trapné situaci.“
Němka: „Hans, dnes si přišel z práce o 4 min. a 45 sek. dřív než obvykle. To mi budeš muset vysvětlit.“
Francouzka: „Jean, dobře že jdeš, tohle hovado už nemůže.“
Švédka: „To jsi ty, Olafe? Já už jsem sice hotová, ale Sven se ještě chce bavit, přidej se k nám.“
Ruska: „Ivane, konečně pořádný chlap! Tenhle mi před tím ani po hubě nedal.“
Židovka: „Izáku, to jsi ty? A kdo to potom, proboha, leží na mně?“
Rumunka: „Drahý, o nic se nestarej, zaplatil dopředu.“
Maďarka (vyskočí z postele): „Ištváne, věříš ty víc mně, nebo svým očím?“
Češka: „Franto, můžeš být klidný. Právě jsem se dozvěděla, že tohle je tvůj příští šéf.“
Slovenka: „Jano, no když jsi tu borovičku všecku vychlastal, co sem mu měla jiného nabídnout?“

Skoropříběhy
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Skoropříběhy
OMYL ??????
Manželský pár z Minneapolis se rozhodl odletět na Floridu, aby se vyhnul obzvlášť
studené zimě doma. Manželka potřebovala v zaměstnání dokončit ještě nějaký úkol, a
tak se rozhodli, že manžel poletí ve středu a jeho žena jej bude následovat až příští
den.
Manžel po příletu do Miami v hotelu zjistil, že má ve svém apartmá k dispozici i počítač
s internetovým připojením. Rozhodl se tedy poslat manželce e-mail. Při psaní adresy
ale vynechal jedno písmenko, chybu nepostřehl, a e-mail tak odeslal na špatnou
adresu.
Mezitím, kdesi v Houstonu, se vracela jedna žena z pohřbu svého zesnulého manžela.
Její manžel byl po mnoho let významný činitel, a tudíž přišlo velké množství kondolencí
a některé i e-mailem. Vdova se rozhodla poštu přečíst a už po přečtení prvního e-mailu
hlasitě vykřikla a v mdlobách se sesunula k zemi.
Výkřik zaslechl její syn, vběhl do místnosti, uviděl matku ležící na zemi a na stole běžící
počítač. Na monitoru pak četl následující:
Komu: Mé milované ženušce
Předmět: Jsem na místě
Datum: 18.01.2006
„Vím, že budeš mým e-mailem překvapena. Tady totiž jsou počítače taky a já ti tedy
můžu o sobě poslat zprávu. Právě jsem dorazil a jak vidím, vše je tu připravené i pro
tvůj zítřejší příchod. Moc se těším, až tě zase uvidím! Doufám, že tvá cesta sem bude
stejně bezproblémová jako byla moje.
Tvůj milující manžel“
P.S.: „Tady dole je opravdu horko.“

Vtipy ne naše
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Rafail . Karin

Sadurkij

Od tohoto čísla budeme publikovat trochu exotiky. Čili vtipy, které vyškemráme od oficiálních kreslířů
zavedených jmen, nebo zakoupíme v galeriích kreslených fotobank za účelem vašeho pobavení.

Na shledanou
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← ← Tip na nákup :D <=
Jak to řeší mocipání
Bezdomovec v USA sedí na ulici a natírá si
na chleba bahno. Uvidí ho Obama a říká
mu: „Proboha, to snad ne, jak to můžeš jíst,
vždyť nejsme země, kde by jsme na tom
byli tak zle. Podívej, tady máš pět set
dolarů a jdi se najíst do nějaké luxusní
restaurace.”
Bezdomovec v Rusku sedí na ulici a natírá
si na chleba bahno. Uvidí ho Putin a říká
mu: „Proboha, to snad ne, nejsme na tom
tak zle. Tady máš sto stravenek, ty ti vystačí
na celý měsíc. Tak se dobře najez.”
Bezdomovec v Česku sedí na ulici a natírá
si na chleba bahno. Jdou okolo Nečas s
Nagyovou a povídají mu: „No tak, ne tak
velkou vrstvu! Musíš myslet i na zítřek!”

"Máňo! Tak už jsem konečně přišel na tu správnou sexuální polohu. Pojď si to hned vyzkoušet!"
Svlíkne se do naha postaví se před zeď a povídá: "No a teď se na mně co nejrychleji rozběhni".
Žena se na něho rozběhne, chlap v poslední chvíli uhne a manželka proletí zdí.
Po dvaceti minutách proleze ženská otvorem ve zdi zpátky do bytu a chlap se řechtá: "To jsem s tebou vym*dal
co?"
A ženská na to: "Copak ty, ale soused!"
Jde cigán kolem potoka, ve kterém macatá ženská máchá prádlo. Jak je předkloněná, sukně se jí pěkně zdvíhá
a vítr tomu ještě napomáhá. Podívá se na ni jednou, podruhé, potřetí a zastaví se. Chvíli okouní, pak jde blíž a
dělá jako že nic. Ženská dál máchá prádlo. Přijde tedy úplně blízko a lehce nadzvedne sukni. Ženská nic.
Zvedne sukni úplně a ženská dál máchá. Stáhne jí kalhotky a ženská zase nic. Spustí (jde to už dost špatně)
svoje kalhoty a dá se do práce. Po chvilce ženská otočí hlavu a udiveně zvolá:
"Pane, vy mne ale ...?"
"Ano a co má být?"
"No můžu se snad zeptat, ne?"
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