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...aneb když v nelehké době, černý a absurdní
humor uleví. Nesmutněte! Dušičky za námi,
vánoce pryč a pod stromeček si položte
krásný antigen, užitečný stále i pro očkované a
zasmějem se tomu, co jsme si nadělili.
Nebo co nám, někdo strčil rovnou do nosu :D
Vítáme nového autora absurdního
humoru v našich řadách Petra Volfa

Úvodem

PF 2022
Humorgurmání, jak se cítíte?
Trochu provokačka, co? Souhlasím,
někdy
je
lepší
na
nic
neodpovídat! :D Nějaký pátek, co
proběhly volby, máme dokonce
Fialovou vládu. Někdo je štěstím
bez sebe, jiní nadávají ještě teď.
No normálka. Začalo se opět vesele
testovat i protestovat. A hospodští?
Už mají tolik testů a roušek, že
pomalu namísto podtácků dávají
respirátory pod piva a oblékají si
montérky do fabrik, jako takovou
rozcvičku na nečisto. Aneb vivat
zelený Cyber socialismus.
Že je to absurdní? No aby ne.
Poslední dobou je to tu vše jedno
velké Áčko. Bitcoin nám roste a
padá a je to napínavější než když
Pamela Anderson běhala po pláži.
Keanu Reaves hraje v dalším díl
charismatického zabijáka nebo a
digitálního světa. A fanynky zase
nemohou udržet kalhotky na svém
místě, když budhistický sympaťák
tasí kolt. Prosté „čau lidi!“ bude
odteď na podcastech. Že bychom
Andrejovi nabídli angažmá v Kapce
Smíchu? Myslím, že ze sídla ve
Francii, by se určitě rád bavil a
tentokráte by se střetl se svými
kolegy
satiricky
a
ne
prokampaňtasticky.
No co co. Jak v covidu, tak v
politice jsme si zvykli, že co platilo
dnes ráno, teď už je hodně starý
vtip. Všem šálkařům a slevovým
turistům popřál, co nejlepší boj s
drahotou, hyperinflací a tak nějak
se s úsměvem na rtech rád rozjel za
našimi autory, pokud to půjde.
Připravte si srdíčka na Valentýna,
Prvního máje, velikonoce, letní
dovčy, a než se rok sejde s rokem,
zase si bude dávat dárky. Tak než
bouchnete šampus i já vám rád
popřeji za redakci PF 2022 ;)
Váš vykreslený pokladní -jz-
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Krátké zastávky
Baví se dvě osmnáctky o vztazích:
"Máš už kluka?"
"Ne, zatím jenom holčičku."
*****
Co chodí jednou denně?
- Pošta.Co chodí dvakrát denně?
- Pošťák, když není manžel doma! - ”
*****
U očního lékaře
Lékař: „Vaše výsledky nevypadají
dobře...“
Pacient: „Můžu je vidět?“
Lékař: „Nejspíš ne...“
*****
Přijde žena k psychiatrovi:
„Pane doktore, můj muž si myslí,
že je kůň.“
„Tak ho přiveďte, paní. Já ho vyléčím.“
„Dobře, pane doktore, ale až skončí
dostihová sezóna, on teď začal
vyhrávat.“
*****
„A copak bude z vašeho syna po
dokončení vysoké školy?“
„Obáváme se, že pětapadesátiletý
chlap.“
*****
Učitel chemie se ptá dětí, co
znamená H2O.
Děti vykřiknou: „STAČÍ PŘIDAT
VODU!“
*****
Učitel se ptá prvňáčka:
„Tomášku, doma se také modlíš před
jídlem?“
„Ne, to jen ve školní jídelně, maminka
vaří dobře.“
*****
Po neúspěšných volbách potká Babiš
kouzelného dědečka a povídá:
„Chcel by som byť ministrom.“
Kouzelný dědeček se podrbal na
bradě, zaklepal holí a udělal z Babiše
bonsaj.
*****
Koupím vilu od poslance. Zn.: Za cenu
uvedenou v jeho majetkovém
přiznání.
*****
Víte, proč ryby nemají prsty?
Protože jsou všechny zmražené v
obchodě.
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Murphyho zákony
Člověk, který se usmívá, když mu
jde všechno špatně, už přišel na to,
na koho shodí vinu.

Když se muž zamiluje, není moudrým
mužem a bláznem žádný rozdíl.
Jestliže se pokoušíš navléci si
pyžamo potmě, abys
nevzbudil svou manželku,
pravděpodobnost, že si nedáš
předek dozadu je prakticky
nulová.
Na internetu se objevil inzerát, který v sobě měl
zakódovanou skrytou informaci pro chytré a schopné dívky:
-----------------------------------------------------------------

„Hledá se mladší žena, která umí nejen pivní láhev zuby otevřít, ale v kuchyni i vařečkou dovedně pracovat, též tvrdé, měkké ovoce zavařovat, na malé zahrádce také záhony upravovat, se stálou veselostí i mrzutosti života zahánět a svým hudebním nadáním zpříjemnit život starému mládenci.“
Lucie Doodle Dubcová

Letos byl ale Silvestr!” pochvaluje si v
kroužku známých Pavel. „Petra navařila,
lednice plná šampáňa...”
„To já strávil Silvestra na cestách,”
povzdechne si nahlas Jarda Kudrnů.
„Neříkej,” podiví se chlapi, „kdes byl?”
„Vezli mě na záchytku!”

>> A teď si to přečti ještě jednou, ale co druhý řádek! <<

Životní moudra debila ušatého
Děvčata, chcete mít ploché bříško? Tak používejte kondomy!
Holky, pokud chlapa zajímají jen prsa a stehna, pošlete ho do KFC!
Jestli si muž pamatuje barvu vašich očí hned po prvním rande… tak
máte malá prsa!

Muž se ptá ženy v posteli:
"Tak co, jaké to je?"
Nesnáším, když chci obejmout někoho úžasnýho - a bouchnu se o
"Připomíná mi to plavbu po moři." zrcadlo...
"Takže jsem divoký a romantický?"
"To ne, je mi z tebe zle!"
Hele, nevíte, jak často se má měnit voda v plovoucí podlaze?
Barman se ptá stálého návštěvníka,
proč je tak smutný.
"Žena se mnou spí jen jednou týdně."
"No tak to máte ještě kliku," barman na
to, "s ostatními hosty spí nejvýš jednou
za měsíc."

Práce šlechtí člověka! Kdyby ho radši živila...
Muži dovedou pít bez žízně, ženy dovedou mluvit bez tématu.
Alkohol pomáhá odstraňovat stres, podprsenku, kalhotky a spoustu
dalších problémů...

Foto bžundy

Kapka smíchu
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fotoštěky

… aneb odcházející
impérium vrací údeh
Tak tohle je vážně hustý =>

Každá láska jednou končí…
co to znamená… ?

Že by zásoby na zimu? Každý savec
pěstuje přeci tuky.

Z redakce

Kapka smíchu
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. UKÁPNUTÝ REDAKTORIÁL
Podcast po šesti nedělích

Citáty a inspirace

Ano přátelé, máme šestinedělí za
sebou a tak snad nás největší deprese
a bolesti přešly a
budeme v klidu
vychovávat. Ne..., maminky, ať se na
nás nezlobí, kdo čte náš plátek 12 let,
tak ví, že ten náš ironickosatirický
desátník je stále v bojí a v kurzu
nehledě na politiku a měnu. Chci tím
jen říct, že občasník „Zelenáčovo
šetření“ a nyní dokonce náš občasník
„KAPKA ODDECHU“, což je podcast
tohoto magazínu zase žije!!! Na našem
webu www.kapkasmichu.eu najdete
odkazy. Každopádně už i na Spotify.
A pomalu se hrabeme na další online
audio služby jako castbox.fm a nyní
pracujeme na googlu a dalších.
#5minutprosvobodu
Příští rok se budeme o to intenzivněji
věnovat našemu seriálu pro rozšiřování
finanční gramotnosti. Naše telenovela
zelené fingry se rozšíří především o
další pokračování Moci skryté ve
Slovech. Kniha, kterou jsme s Káťou
Svobodovou napsali v období 2013,
2014 bude mít své pokračování.
Začátek
byl
o
copywritingu
čili
sestavování atraktivnějších textů. Další
díly budou přímo o programování naši
mysli čili o tom, jak volba našich slov
může ovlivňovat náš život. Podívám se
na tuto problematiku z jiného úhlu, ale
tak doopravdy půjde znovu o to samé.
Opětovná výzva
Máte-li co nabídnout tvoříte humorné
texty, povídky, kreslíte, ať už komiksy,
stripy, klasické kreslené vtipy nebo
jednoduše tradiční art, prostě obrázky
jakéhokoli druhu,… neváhejte a ozvětě
se nám. Tradičně čas od času
vyzýváme autory a po delší době se
nám povedlo získat nového, na kterého
od dnešního čísla narážet. Nadějných
autorů je mnoho. Jen škoda, že
nechtějí, nebo se obávají uveřejnit svá
díla. Náš amatérský dvouměsíčník je
ideální prostor na start. Nic to nestojí!

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE

Fotoinspirace

Kapka smíchu
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foto „in“ spirace

Tak co pánové, horolezci, fyzici…, měli byste
žaludek jako tato slečna?

Víte, co je to impresse? Tak teď už víte!
<= Kdo vám říkal , že Geiša musí
být vždycky asiatka?
Stále věříte Green Deal , zasaďte si raději
strom a budete více eko:

Facebookáří a ti druzí...

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 !!!

Mladík sa snaží navázat kontakt s mladou dívčinou:
"Jaké máme pěkné počasí…" Ona nic.
"I včera bylo pěkné počasí…" Zase nic.
"A co myslíte, jaké bude zítra?"
"Poslyš ty kokote, já jsem kurva a ne meteorologická
stanice!!!"

Všehochutně

Kapka smíchu
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Petr Volf

Kreslená teologie

Graphic mama

Ptá se Anča Mařky:
"A je ten tvůj snoubenec opravdu tak bohatý, jak říkáš?"
"Opravdu! Známe se už půl roku a ještě pořád má peníze!"

Graphic mama & Cristian Dorn

Erika Rýdlová (Eliška Grossová)

– KAPKA SMÍCHU Váš oddechový elektronický dvouměsíčník --

Všehochutně

Kapka smíchu
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Erika Rýdlová (Eliška Grossová)
Hanka Křivánková

Michal Kameník

Jan Zartia
Petr Volf

Již dnes sbíráme materiálu do našeho letního speciálu, který bude mít doslova několik desítek stran a ve kterém
uveřejníme nové práce, které v časopise ještě nebyly. I Vy můžete mít své dílka v našem speciálu a v každém čísle
neváhej a kontaktuj naše redaktory. kapkasmichu@gmail.com

fanklub KAPKY SMÍCHU

Kapka smíchu
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www.facebook.com/KapkaSmichu

Fanklub KAPKY SMÍCHU

Kapka smíchu
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P

Povídají si dva kolegové v práci:
"Máme prý v našem činžáku šetřit vodou."
"A jak jsi to vyřešil?"
"Jednoduše. Sprchuji se se sousedkou."

Pepa chodí do večerní školy a teď se vytahuje.
Pepa: "Ty, Franto, víš, kdo to byl Einstein?"
Franta "Nevím."
Pepa: "Bodejť bys věděl, když nechodíš do večerní školy. A víš kdo to byl Hitler?"
Franta: "Nevím."
Pepa: "Nevíš, protože nechodíš do večerní školy."
To už Frantu dožralo a teď se ptá on: "A ty víš kdo je to Venca Novák?"
Pepa: "Nevím."
Franta: "To je ten, co ti chodí za ženou, když jsi ve večerní škole."

Kapka smíchu

Skoropříběhy
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Bez domova u milionářů
Jde takhle bezdomovec okolo milionářské čtvrti a najednou uvidí překrásnou vilu se
zahradou. Napadne ho, že v tak krásné vile ještě nikdy nebyl a že by se mohl podívat
dovnitř. Přijde na terasu, tam rodinka, manželka s manželem a jejich mladá dcera.
Bezdomovec pozdraví, přisedne si, nikdo nic...
Tak se osmělí a zeptá se:
"Promiňte prosím, ale já už jsem hrozně dlouho nejedl,nemohl bych se u vás najíst?"
Nikdo mu neodpoví, tak si říká, že mlčení znamená souhlas, načež jde a sní všechno,
na co přijde. Pak se vrátí zpátky na terasu.
Napadne ho, že už se přes rok neumýval, a zeptá se:
"Nezlobte se na mě, prosím, ale já už jsem se moc dlouho nemyl, mohl bych se u vás
vykoupat?"
Nikdo mu neodpoví, tak jde a vykoupe se v masážní vaně a vrátí se zpátky ke stolu.
Potom se líbezně zadívá na mladou dceru a pomalu řekne:
"Promiňte, ale já už jsem se strašně dlouho nemiloval, nikdo o mě nestojí, nemohl
bych se pomilovat tady s vaší dcerou?"
Nikdo se na něj ani nepodívá, a tak si říká, že mlčení vždycky znamenalo souhlas, a
zatáhne dceru do křoví.
Několikrát se s ní pomiluje a vrátí se s ní zpět.
Jelikož se pořád necítí uspokojený, zeptá se znovu:
"Víte, tak dlouho jsem neměl žádnou ženu, že mi to s jednou nestačilo, nemohl bych
se pomilovat ještě tady s vaší manželkou?"
Nikdo zase nehne ani brvou, tak vezme ženu nahoru do ložnice a bezostyšně si s ní
celé odpoledne užívá.
Potom se vrátí zpět a říká si, že je
nejšťastnější člověk na světě, že už
mu ke štěstí asi nic nechybí, když v
tom si všimne zaparkovaného
luxusního Porsche vedle garáže.
Znovu se osmělí a zaprosí:
"Pane, prosím vás, naposledy, mohl
bych se projet tady v tom vašem
novém autě?"
Chlápek se ozve: "Tak to v žádném
případě, vypadněte!!!"
Manželka s dcerou se rozesmějí a
dvojhlasně zvolají:
"Promluvil, promluvil, jde se
smetím!"

www.KapkaSmichu.eu

#5minutprosvobodu

Kapka smíchu
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Hodlováni v těŽkÝCH DOBÁCH
Drazí přátelé, otevíráme od příštího čísla, pokud nám to
bude dané, 10. ročník našeho časopisu. Přesně řečeno k
únoru 2022. K této příležitosti zahájíme i oficiální
vysílání pravidelné KAPKY ODDECHU, která neoficiálně
už funguje, zatím na našem webu a castboxu. Svou
existencí jsem už dokázal leckomu, že i takový průměrný
vykreslený pokladní, prodavač, uklízeč, distributor
reklamy, karikaturista, linokresec, investor, trader,
kolekcionista, ne v poslední řadě básník a turista a
všechno, co už jsem v životě dělal a čím jsem nebo se
snažím být prostě dokáže, že to jde!!!
Ale co? No v těžké době přežít a dostat se do prosperity.
Dělat to, co vás baví, ať už pracujete jako zametač
chodníků, uklízečka, prodavač, lékárník, nebo inženýr.
Nezávisí na povolání, ale na tom, jak si rozvrhnete svou
strategii. Asi 6 let sbírám materiály. Zhruba 9 let šetřím,
z čehož v poslední době trošku více. A krom tohoto časopisu a dalších spousty drobných činností, jako
frugal a ekotolerantik jsem se pustil i do Kryptoměn. Ať už jste srdcí umělec, nebo filantrop, prakticky
člověk se sofistikovanými zájmy, nebo čistě pragmatik, který nedělá nic z čeho nemá profit. Nebo jste
empaticky založený jedinec, který právě dost rozdává a nic nemá… Ať už jste jakkoli založená osobnost
vždy je čas na to začít pro sebe něco dělat a dále se vzdělávat.
Naše doba je jeden velký stroj na křeče a neurózy. Je jedno v jaké životní fázi se nacházíte a je jedno
jakou práci vykonáváte. Vždy se na vás tlačí všudypřítomná mašinérie výměnného systému čas za
peníze, peníze za čas. A pokud v tomto systému nejedete utíkají vám možnosti. Je jen od 1%-5% ve
společnosti, kteří to vidí jinak. Kteří chtějí budovat něco, co jim přinese vlastní prosperitu, pasivní
příjmy, chtějí se věnovat své rodině a koníčkům a nechtějí 50% života prospat a 40% zbývajícího času
strávit JEN v zaměstnání. Bez práce dneska prostě nejde fungovat. Ale abych nezabíhal do nudné teorie
zvu vás na svůj podcast a do programu #5minutprosvobodu, který je úzce spjatý s klubem
EKOTOLERANTIKA, čili zájmových činností spjatých s ekologií a udržitelností, ale NEPODPORUJÍCÍ onen
GREAN DEAL a veškeré Zelené ekožvásty a bláboly, které jsou tak moderní a doslova mění a
přeformátovávají náš svět. Pro mě osobně je důležité třídit odpad, třeba zasadit strom, vyjít si na hory a
netvořit kvanta stop lidské činnosti, ale na druhé straně to nesmí být fanatismus, díky kterému
přicházejí lidé o práci, zmenší se jim možnost odjed na dovolenou zdraží jim energie o 50%
kumulativních nákladů.
Těmto tématům, investicím, umění, zdraví a o tom proč zdánlivě nezdravé je v příměřené míře právě
zdravější než tzv. Healthy life a další ekotrendy, do kterých tzv. Drbu a kritizuju je se dozvíte v mých
publikacích, článcích, nahrávkách.
Jak už to tak bývá každý sport, koníček, šetření, budování čehokoliv v životě, aby to mělo význam musí
být dlouhodobě a cíleně. Vše, co myslíte vážně musíte se tomu věnovat léta možná i desetiletí, aby to
mělo smysl. Stejně tak i já se věnuji těmto tématům již od roku 2012, náš klub má kořeny od 2008 a
tento časopis má počátky v únoru 2012. A protože už od 2016 chystám svůj informační program a
poslední skoro 3 roky jej slibuji, pak od zítřka čili od roku 2022 skutečně startujeme sérii knih a článků,
program, který bude vždy ZDARMA. A který vám jistě přinese mnoho hodnotného.
Tímto vám přeji úspěšný start, plný štěstí, zdraví a lásky a sebenaplnění PF 2022 :: Jan Zartia

Galérka
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Galérka: Petr Volf
V dnešním čísle vám představujeme práce nového autora našeho časopisu, kterým je kreslíř
Petr Volf s neotřelými nápady a osobitým stylem.

Na Silvestra
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Silvestr 2021

Po novoročních oslavách se před hospodou probouzí chlápek a
je viditelně zmatený:
„Ty vole, 2022?! Já jsem prochlastal celej rok?!”

Co tě stál Silvestr se snoubenkou?”
„Ale, asi stovku.”
„No, to ještě jde,” povídá kamarád.
„Víš, ona u sebe ani víc peněz neměla.”

Dva šestnáctiletí se baví po silvestrovské noci: „Dědeček měl
pravdu, když mi říkal, že do toho erotického klubu nemám
chodit, že tam jsou věci, které bych neměl vidět.”
„Prosím tě, a co jsi tam viděl?”
„Dědečka.”

„Naše dcera se právě stala dospělou!”
oznamuje otec před Vánocemi mámě.
„Proboha, jak se to stalo?”
„Otevřela šatník a vyhlásila, že si nemá na
Silvestra co obléct!”

Po bouřlivé silvestrovské noci si to šněruje auto od chodníku k
chodníku. Zaregistrovala to hlídka policie a snaží se vozidlo
zastavit. Řidič stavěného auta se podívá shovívavě na
spolujezdce: „Hele, dnes uděláme výjimku, vezmeme je!”

Po Silvestru přijde policajt do práce a
kolegové se ho ptají: „Od čeho máš toho
monokla?”
„To víte, hoši, otvíral jsem na Silvestra
šampaňské!”
Po bouřlivé silvestrovské noci si to šněruje auto od chodníku k A kolegové na něj, a to jsi se trefil špuntem
chodníku. Zaregistrovala to hlídka policie a snaží se vozidlo
do oka jo?
zastavit. Řidič stavěného auta se podívá shovívavě na
Jo kdyby jen to. Ve chvíli, jak jsem to
spolujezdce: „Hele, dnes uděláme výjimku, vezmeme je!”
bouchnul tak milenka začala řvát: „Tak už to
Půlnoční probuzení: Babička se o silvestrovské půlnoci probudí teda konečně rozbal!“
a vyčítá mladým: „To jste museli tak ťukat se skleničkami? Teď A v tu chvíli, co čert nechtěl…
Vešla do místnosti manželka
jste mě vzbudili!”
Při silvestrovské večeři se ptá hostitelka svého souseda: „Vy jste
nadřízený mého manžela?”
„Nikoliv, milostpaní.”
„Tak v tom případě dejte tu ruku pryč z mého kolena.”

Paní v trafice: „Chtěla bych manželovi udělat
na Silvestra radost, koupila bych mu krabičku
dobrých cigaret, nebo mám koupit něco jiného,
z čeho bude mít větší radost?”
„V tom případě mu kupte celý karton!”

Ve veliké kuráži vypadnou na Silvestra po půlnoci z hospůdky návštěvníci,
měsíček svítí jako rybí oko a tak se začnou dohadovat.
„Je stříbrný!” prohlásil první. „Ne, je zlatý!” odporuje druhý.
„Stříbrný - jen se pořádně podívej.”
„Podívej se ty - zlatý!”
Jde kolem třetí, tak ho zastaví. „Pane,” škytne ten první, „řekněte nám, je ten měsíček zlatý, nebo
stříbrný?” „Který? Ten vpravo nebo ten vlevo?”

>> www.ekotolerantismus.eu <<

Tak zase příště
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Když si vytrénuješ papouška na ptáka
pravdomluvku práskače.

Sadurski

Možná už v některém z
příštích čísel vám
představíme další zajímavou
autorku, která má
nepřeberné množství
takovýchto překrásných
originálních kreseb. A to je
jenom zlomek toho, co naše
čtenáře v roku 2022 čeká ;)
Noví autoři, komiksy,
pozvánky na audio-pořad, příloha EKOTOLERANTIKA,
nově vydané knihy klubu, první oficiální speciál,
noví autoři, ...a to vše k našemu 10. výročí
existence KAPKY SMÍCHU. Krásného Silvestra 2021,
a hodně inspirace všem autorům. ;)
Natalia Lavrinenko

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 KAPKA SMICHU 2021

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.

