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Lucy Doodle Dubcová

Také máte se svými spolubydlícími
pro sebe málo místa? Nebo jsou
vám naopak inspirací a nemůžete
bez nich už být?

Úvodem

Trochu letní srandy
Léto, léto, mé….
aneb vítejte, Drazí humorgurmání,
také se těšíte na letošní letní
úpaly? Nebo vás inflace už tak
přežehlila svými indexy natolik, že
už i osuška na opalování k řece je
nebetyčný luxus?
No jak to tak bývá v těžkých
chvílích si začínáme vážit toho, co
máme zadarmo a na straně druhé,
zjitušjeme, že to co jsme dosud
měli nemusí být tako samozřejmé.
Každopádně
je
dobré
si
připomenout, co máme zadarmo a
čeho si můžeme vážit a má
skutečnou hodnotu.
Když pominu dobré přátele, rodinu,
někoho
koho
můžete
vždy
obejmout. Tak v neposlední řadě
bude smích a dobrá nálada.

TELEGRAFICKY
Nakoupili jsme set 99 vtipů našeho
oblíbeného umělce Jonna Hawkinse
(neplést si prosím s neboštíkem
geniálním vědcem, i když dle mého
je Jonny taky geniální, ale kreslíř…)
A budeme ode dneška dávkovat opět
po několika vtipech tohoto autora.
*****
Zavádíme rubriku, KDYŽ RUCE JSOU
ÚSTY. Tato rubrika se bude objevovat
i v magazínu KAPKA ODDECHU.
*****
Na přelomu Září/Říjen pokud Pán Bůh
dá, a vše se podaří, měníme adresu a
najdete nás nikoliv ve Frýdku-Místku,
ale od dalšího čísla už v Českém
Těšíně.
*****
Sledujte náš PATREON, vydali jsme
první toho typu ART-BOOK:

A od toho se jako vždy chceme
odpíchnout. Protože vzduch, voda,
autentické myšlení, vlastní názor,
slunce, příroda, zdraví…
všechno to jsou hodnoty, které
máme sice zadarmo, ale pokud o
ně nepečujeme, nechráníme a
neudržujeme stávají se věcmi pro
luxusní užitek.
Žijeme v době, kdy zcela obyčejné
věci jsou pro nás všední a
nedostižitelné a věci, které kdysi
jsme museli těžce budovat jsou
dnes prostě za peníze. Fyzický i
myšlenkový
konzumentarismus
dostal pořádně na prdel, protože
jsme si zvykli žít docela v dostatku.
Dnes když nám drahé ceny zabírají
to, na co jsme byli dosud zvyklí
cítíme se okradeni. Ano svým
způsobem jsme byli okradeni, ale o
to více získáváme pocit toho, že to
co máme si musíme chránit.
Váš vykreslený pokladní -jz-
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KAPKY ODDECHU) o těchto
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Když se kreslíř usmívá
a modelka se kouká sexy.
Ne, ne, ne… tohle to moje hobby není o žádných
modelkách. Až na jednu výjimku, kdy jsem si vyfotil jednu
slečnu u sebe v pidi kryptogarsonce a pak fotku překreslil do
digi artu, tak většinou se jedná o kresby dle fotografie nějak
získané. Z googlu či DeviantArtu a dokreslené dle svých
představ. Dneska si ještě tak nějak tady povídáme o tom, co
je to linokresba, co mě k tomu vede… bla, bla, bla.
Lidé většinou chtějí vidět dílo. Svět začíná být čím dál více
digitální a nechceme za každou cenu vlastnit kopu NFTííček a
pořádat virtuální vernisáže. Ale jelikož do nějaké míry
musíme být diggitálně gramotní a schopní přesouváme naší
tvorbu, tedy tvorbu mou a mých kamarádů, kolegů… na
Patreon profil.

Černobílá linokresba jako touha
Přátelé, není to jen erotika a smyslnost. V mé tvorbě jsou i
jiná témata. Jelikož kresby holek méně oděných a
mileneckých párů konečně jdou „na dračku“. Co to je na
dračku. Neprodávají se nějak kdoví jak skvěle. Konkkurence
jee oobrovská. Ale vůči tomu, jak se mi dařillo kdysi. Se
konečnně oobjevují zájemci a stažení a sem tam se objeví
někdo, kdo projeví o podobnou kresbu zájem. To mě
nakoplo a dalo impuls tomu, že tak z 50% až 60% se
zabývám soft erotikou, nebo ve svém pojetí spíše uměleckou
erotikou v kresbě.

Vulgarita nebo zdravá sexualita?
Dneska je vše, co se pojí s tělem a sexem „trendy“. A to se mi zase
nelíbí. I v tom sexu musí být láska něco krásného, teplého, osobního.
A proto jsou mé kresby spíše výjevy. Jasné čiré modely, náznaky
situací a póz. Momenty čekání, impresse, zobrazení nějakého rande,
očekávání apod. Moje kresby jsou takové trošku fantasy, trošku
nereal, a trošku plakát. Spojení snu a nějakého hesla, sloganu,
větného spojení.

Budoucnost umění?
Kdysi se umění hodnotilo jako velký statek, majetek, nějaké věcné
dobro. Hitler vykrádal obrazy bohatým židům, největší umělci trávili
celý život naplněním své inspirace a hledáním múz. Jiní to zase
zvětšují své sbírky, aby měli pocit, že mají co největší majetek a že se
nějakým způsobem podílejí na životě a vlastnictví všech krásných děl
a že jsou jakoby spolutvůrci. Dávají umělcům žít, prožít a pokračovat
dál v tvorbě.
Peníze byly vždy důležité, protože ať si každý říká co chce a umění
většinou spočívá na touze a idei, ale ze samotného kreslení se žádný
umělec nenajedl. Umění je ve skrze humanitní a osobní záležitostí.
Dnes se tím moc uživit nedá.

Okénko paitnera

Kapka smíchu
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Ale tím, že se přenáší umění na internet a publikovat může kde
kdo. Bohužel už i lidé bez talentu a klasického vzdělání, tak se
otevírají dveře umělcům i pseudoumělcům. >> Umění je
dneska spíše otázkou módy než kvality. Ale bohužel moc s tím
nenaděláme. Od Instagramu přes DeviantArt anebo různé NFT
galerie vévodí umělcům nějaké společné téma a to sdružují ty
proklínané, ale i chválené hashtagy. Výmysl Twitteru, který se
rozšířil snad do všech sociálních platforem, které dnes existují.
Od dnešního čísla sem tam, neříkám že vždy, se objeví tato
rubrika Okénko paintera. Painter co to zase za slůvko? No přece
kreslíř, malíř… vůbec tvůrce. Kreator. Většinou zde budu
publikovat své kresby a digi art, ale pokud se objeví někdo další
zajímavý opět ho rád budu zveřejňovat s odkazem na jeho
zdroje a weby.
Každého umění nenaplňuje a kresba už vůbec ne. Ale časopis
KAPKA SMÍCHU a především jeho speciál KAPKA ODDECHU,
kterou vyvdáváme na Patreonu a ve které(m) bude zvláště
velký prostor pro i nehumorné, ale stále umělecké rubriky, dává
právě možnost projevit se každému.

Výtvarná obec amatérů?
Možná si říkáte proč děláme nějakou výtvarnou obec
amatérů, když se dneska svým vlastním webem, blogem,
profilem na sockách, může sám promovat kde kdo. No ano.
A právě proto prohlubujeme myšlenku našeho společenství
Ekotolerantik-A-rt, což je klub, který skrze své časopisy
ukazujeme nové umělce lidem. KapkaSmichu, KAPKA
ODDECCHU a Ekotolerantika jsou magazíny, které působí
jako takové velké nástěnky, rozcestníky a vůbec místa, která
sdružují a upozorňují na tyto tvůrce. Protože čím více nás
bude a čím víceš bude našich fanoušků tím více můžeme
poukázat na to, že i umění zdarma, má svou hodnotu.
Protože jak jsem napsal v dnešním úvodníku spoustu věcí
ZDARMA jsou často ty nejhodnotnější. Ale je s nimi takový
problém, že to jsou hodnoty křehké a musíme je chránit,
bránit a opečovávat. Stejně tak jako suverenitu, svobodu,
právo se vyjádřit. Bohužel v tomto ohledu je už KAPKA
dlouho některým solí v očích, protože si zde občas dovolíme
napsat vlastní názor, který žel není ten mainstreamový. Ale
my do společnosti, politiku či ekonomiky zasahovat
nechceme a tak naše články jsou spíše okrajové. My se
budeme věnovat umění. A kdo nás chcete podpořit a vrátit
energii zpět začínajícím umělcům, tak neváhejte
zasponzorujte nás na našem patreonu
(www.patreon.com/ekotolerantika), nebo si kupte něco pro
sebe a své blízké skrze náš web
(www.5minutprosvobodu.eu).

Foto bžundy

Kapka smíchu

fotoštěky

Když pravá Láska, tak se vším všudy!
A potom, že lidi dneska jsou rozmlsaní,
že? Někomu stačí taková skromná přání,
jako jediný dort :) =>

Tak co drazí ekologové, medvědi
zaspali dobu, ten napravo vůbec
netuší, co je to politickospolečenská korektnost!

A pak že to není účinná ochrana
:D =>
Archív blbin na:
www.kapkasmichu.eu
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Sponzorsky – aneb komu díky
Z naší dílny…

www.bohuslavkubes.cz
web o práci na sobě a rozvoji osobnosti

www.5minutprosvobodu.eu
Náš podcasterský web, kde najdete
všechny naše pořady

www.salonerika.cz
vizážistka pro frýdecko a ostravsko

www.gala-drevo.cz
dřevomateriál pro vaše skvělé projekty!

www.kapkasmichu.eu
stránka našeho magazínu, kde se můžete
dolistovat i předchozími čísly občasníku

www.fcc-club.cz
Cesta ke zdraví s klubem finské kosmetiky
a výživových doplňků

www.ekotolerantismus.eu
hnutí frugalů a minimalistů úsporami a systémem
vědomých financí k větší osobní svobodě

www.janzartia.er.cz
privátní web našeho šéfredaktora
a jeho tvůrčí aktivita s odkazy na
kolektivní projekty

Staň se i Ty našim sponzorem / patronem. Odkaz na
Tvou firmu jako poděkování uvedeme na našich webech.
Za podporu a honoraci autorů Ekotolerantik-A-rt tě
zmíníme v podcastech klubu.

Sponzory uvádíme nehledě na to, zda-li nás podporují i dnes, nebo nám značnou mírou
pomohli v minulosti. Náš dík patři i panu Radkovi M. a věříme, že časem získáme i další
patrony na našich podporovatelských profilech. Děkujeme vám všem, našim čtenářům za
podporu. Za liky, za dary, za každé stažení tohoto časopisu. Vaše aktivita nám dává sílu a
smysl pokračovat ;) ! dál a rozvíjet autorskou obec.

Kapka smíchu

Mish a Mash
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Tak nějak to dopadá, když živíme své vlastní zlozvyky :)
Jan Zartia

Rilsonav

Petr Volf

Hana Křivánková

Trochu židovsky:
Přijde pan Kohn domů a hned prohlašuje:
"Sára, rozvádíme se od stolu i od lože!"
"Proboha, Kohn, tak ty už ani jíst nemůžeš?"

- Proč se Jan Hrášek nekoupe?
- Protože by vyklíčil.

Graphic mama

František Metra

V lékárně: ,,co stojí ta mast? slečno magistro?
„Hrome ta je mastná!!!“

„Jenom 900kč, pane…“

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE

Kapka smíchu

Fotoinspirace
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foto „in“ spirace

Δ Jsou místa na světě, kde byste se rádi
podívali. Ale lidé, kteří tam žijí v životě
nenapadlo, aby se podívali jinam .

Δ Jsou situace, kde sám nepůjdeš, pokud
víš, že máš s kým, tak neváháš =>

www.5minutprosvobodu.eu

Murphy a jiné citáty

Kapka smíchu
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Murphyho zákony
Pesimista je optimista se zkušenostmi.
Není důležité, že se něco děje nesprávně.
Možná, že to dobře vypadá.
Richardovy teze o vlastnictví:
1. Jestliže jsi něco již hodně dlouho
schovával, můžeš to vyhodit.
2. Jestliže jsi něco vyhodil, budeš to
potřebovat přesně ve chvíli, kdy už to
bude nenávratně ztraceno.
První zákon cyklistiky: Ať děláš, co děláš,
je to vždy do kopce a proti větru.

Více na: www.patreon.com/ekotolerantika

Vzdělávací projekty a výtvarná tvorba, trochu jinak !!!
Pravděpodobnost, že chleba spadne na
zem namazanou stranou, je přímo
Tisíce sociálních demokratů demonstrují v ulicích Prahy za práci a chléb.
úměrná ceně koberce.
Jeden z přihlížejících kapitalistů se najednou rozhodne a chytí jednoho
demonstranta za rukáv:
Anthonyho pravidlo síly: Nenamáhej se,
"Hej, vy, pojďte se mnou - dám vám práci i chléb!"
najdi si větší kladivo!
"Do prdele, " zvolá oslovený, "pochoduje nás tu několik tisíc a vy si
vyberete zrovna mě!"
Cahnův axiom: Selhaly-li všechny pokusy,
je načase si přečíst návod.
Malý Pepíček přijde takhle k mamince a ptá se:
˝Maminko, mohu se tě na něco zeptat?˝
Nadčasová:
˝Jistě Pepíčku, copak chceš vědět?˝
Jestliže lékař pojmenuje tvou nemoc,
˝Mami, ono se světýlko papá?˝
neznamená to, že vždy ví o co jde.
˝Ne, jak jsi na to přišel?˝
˝No, že jsem včera večer slyšel,
Barachova definice: Alkoholik je člověk,
jak tatínek říká naší hospodyni Martě:
který pije víc než jeho lékař.
Zhasni to světlo a vem ho do huby˝
Harvardův zákon: Za přísně
kontrolovaných tlakových, tepelných a
dalších fyzikálních podmínek se živý
organismus chová, jak ho to zrovna
napadne
Pravidlo přesnosti: Jestliže pracuješ na
řešení nějakého problému, je velkou
výhodou, víš-li předem, oč jde
Youngův zákon: Za každý velký objev
vděčíme nějakému omylu. Důsledek: Čím
větší dotace, tím později badatelé k tomu
omylu dospějí.

Level 2022, post-covid:
Paní učitelka se zeptala studentky "Anetko ten úkol jsi dělala s někým
nebo sama?" Studentka říká "Ne to dělal tatínek".
Paní učitelka: "A proč?".
Studentka "Protože , maminka neměla čas."
Fotbalisté Slavie včera navštívili dětský domov. "Bylo smutné vidět ty
bezduché tváře bez špetky naděje," ...komentoval situaci, při návštěvě,
šestiletý Dežo.
Jste mladý, vzdělaný, zkušený a komunikativní?
Jste připravený pracovat s plným nasazením?
Chcete vydělávat 90 tisíc měsíčně a cestovat po celém světě?
Pokud ano,tak běžte do prdele! My hledáme truhláře!!!

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 !!!

Pro milovníky sci-fi:

Ivan s Voloďou opravují žumpu. Ivan vleze mezi hovna a volá: "Podej mi klíč."
Voloďa mu ho podá, Ivan se nadechne, ponoří se dolů, vynoří se, řekne si o jiný klíč, zase se ponoří a
takhle se to opakuje asi třikrát. Pak Ivan vyleze, všechno z něj kape, zapálí si cigáro a povídá: "Vidíš,
Voloďo. Kdyby ses líp učil, nemusel bys jenom podávat klíče!"

Všehochutně

Kapka smíchu
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Když jste tak líní, že si nechcete najít manželku,
vaši rodiče už nežijí a tak si alespoň vycvičíte psa,
aby vám čas od času něco (upek) ugriloval.
Edward Lear

Když staré řemeslo začíná chápat,
že nyní je znovu jeho doba.

Cameron Evansee

Kreslená teologie

Petr Volf

Jdou dvě hovna a potkají třetí a to se ji ptá : Kam jdete? hovna odpoví: Do války.
Můžu jít s vámi? Ano. Jdou tři hovna a potkají čtvrté a to se ji ptá : Kam jdete ? hovna odpoví: Do války.
Můžu jít s vámi? Ano. Potkají průjem a ten se jich ptá : Kam jdete ? hovna odpoví: Do války.
Můžu jít s vámi? Ne my berem jen tvdý chlapy.
Dva kamarádi spolu jdou na táboře na záchod a jeden si odtočí strašně moc toaleťáku.
Druhý zaraženě podotkne: „Ty snad budeš ta hovna balit po jednom?!”
Fifty, fifty: Profesor přírodopisu zjistil, že má na výplatní pásce o čtyři stovky méně.
„No dobře,” pomyslel si, „zamlčím hlodavce!”

Podpoř nás a stahuj časopisy a e-booky: www.patreon.com/ekotolerantika

Všehochutně

Kapka smíchu

Nebojte se pane kolego mam na tu operaci
mozku v mobilu aplikaci!
Jhawkins
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PSST! Kámo, ty to nechápeš! Bez nás by policajti neměli práci.
Tak buď zticha a začnni štěkat až budu za rohem.
Azmy Talib

Eliška Grossová

Hanka Křivánková

Všehochutně

Kapka smíchu

Jan Zartia

Hanka Křivánková
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Zjistil jsem, že chci zůstat cowbojem!
Jhawkins

Petr Volf

V restauraci je dáma se psem a na jejího chlupatého přítele pořád zírá takový otrhaný stařík. Vždycky se
nadechne, jako by chtěl něco říct, ale nakonec si to rozmyslí a dál jenom civí. Paní už to začne obtěžovat, a tak se
ho zeptá: „Potřebujete něco?”
„No, ehm, já jenom, že ten váš pes má na sobě blechy...”
„Ale vy chudáčku, jestli máte chuť na maso, ráda vám něco zaplatím...”

Fanklub KAPKY SMÍCHU

Kapka smíchu
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Ještě donedávna žádané pracovní týmy:
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www.facebook.com/KapkaSmichu
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Když ruce jsou ústy
Drazí čtenáři,
tato rubrika je jediná paralelní,
kterou najdete jak v naší drahé KAPCE SMÍCHU,
tak v KAPCE ODDECHU na Patreonu a dalších
předplatitelských serverech. Když ruce jsou ústy
chceme ukázat čtenářům, že některá díla výtvarníků
nejen humoristů, ale i z oboru tradiční kresby a malby
(co je dneska typicky tradiční že? Dneska je tolik stylů a
sub-oborů, že lze trénovat snad vše možné, i umění je
dost otázkou módy) si ukážeme některé hezké kresby.
Jednotliví autoři nemalují svá díla pouze za účelem
výtrysku určitého nápadu, či políbení múzy, ale
monotématicky. Že tím jednoduše chtějí něco říci.
Upozornit na nějaké téma, udělat motiv k
narozeninám nebo valentýnu atd. atd.
V této rubrice najdete krásné dílka našich autorů, ale i
veřejnosti. Ukážeme zde i autory, kteří nemají s našim
klubem vůbec nic společného, ale dovolí nám (nebo přímo
sami chtějí), skrze nás publikovat :) .
Proto se budeme snažit, aby tato stránka, či dvojstránka byla
co jak nejvíc bohatá. V Kapce najdete vždy jakoby načnutí.
Ochutnávku a 2x více materiálů získáte v našich speciálech.
Samozřejmě, kdo si předplácí náš obsah nachází už postupně
teď kopu zajímavých materiálů. A netajíme se tím, že jsme
trochu kvantitativní.
Takže jako vždycky směrem k originálu. KAPKA jak si vždy
dala za cíl si klade na díla UPOZORNIT! Proto to děláme.
Autoři na svých webech, instagramech, publikují ZDARMA
ukázky a doslova stovky svých děl a na placených profilech
přímo tisíce. Dnes to tak prostě je, že kdo se chce výtvarnem
živit, nebo mít ze své vášně alespoň přivýdělek publikuje ve
velkém. Jelikož autoři sami mají na svých profilech kvanta
krásných prací. My bychom ani nestíhali vše publikovat kolik
toho jen u těch pár výtvarníků existuje. Proto a právě proto
ukážeme vždy pár obrázků a tím ukážeme, že daný autor
existuje.
A vůbec nemáme problém s tím, že se půjdete častěji
koukat na NĚ a ne na NÁS. My jsme tu převážně od humoru,
amatérského a k nám se vracejí čtenáři za tímto cílem. Proto tohle je jen moc příjemný doplněk.
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Studijní život
Victoria Borodinová
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bez jména
Kristýna Putišová

24. 02. 2022
Natalia Lavrinenko

Více autorských prací najdete v dalším díle KAPKY ODDECHU

František Merta

Eroticky jako vždycky

Kapka smíchu
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Trapné: Nesmělý chlapec jde poprvé s dívkou na rande. Najednou
na něj přijde tělesná potřeba, ale neví, jak by to něžné dívence
nějak taktně oznámil. Tu ho osvítí a povídá jí: „Drahá, já ti odskočím
tamhle do keříčka natrhat pár kytiček!”
A slečna na to: „Jo, jasně, já se tady zatím v klidu vyseru!”
Profesor zkouší studentku a ptá se jí: "Který lidský orgán dokáže za
pár sekund zvětšit svůj objem 6-8krát?"
"Penis...", odpovídá studentka.
"Je to zornička, ale toho muže se držte, slečno."
Krmí takhle dvě důchodkyně na lavičce v parku holuby a ta jedna
se ptá té druhé: "Tak co dělá Franta Otylko?"
"Ále, ani se neptej Fanka, on je to už senil jeden dementní. Tuhle
se ti ohnu pro něco do mrazáku a on mi ho tam hned šoupnul."
"Tak buď ráda že máte spolu ještě ňáký to povyražení..."
"No jo, ale v Lidlu?!?"
Chlap stojí v
supermarketu ve frontě u
pokladny, když si všimne,
že na něj opodál mává
blondýna a mile se
usmívá. Docela se diví, že
zrovna k němu by se
hlásila taková kočka. Přesto jde k ní, a aniž by tušil, kam ji zařadit, říká:
„Omlouvám se, ale my dva se známe?“
Ona na to: „Možná se pletu, ale myslela jsem, že vy nejspíš budete otec
jednoho z mých dětí.“
Chlap okamžitě začne pátrat v paměti a vzpomene si na jediný úlet, kdy byl v
životě nevěrný: „Sakra,“ říká, „to jste fakt vy? Ta striptérka? Ta, kterou jsem
ošukal jako třetí a jedinej bez gumy na kulečníkovém stole, zatímco mě můj
kámoš šlehal po zadku mokrou natí z řapíkatého celeru a vy jste kouřila
výčepního?“
„Ne,“ zašeptá vyděšeně žena, „já
jsem třídní vašeho syna...“.
Přijde panička k lékaři: "Doktore,
pomozte! Vždycky, když to dělám, tak při tom brečím."
"To není možné, musím se přesvědčit," říká doktor.
Chvíli to dělají a panička vzdychá: "O pane doktore, hloubějc, hloubějc!"
"Hloubějc to nejde!", odvětí doktor.
"Béééé, tak vidíte, bééé a takhle je to vždycky!"
Žena se chce pomilovat, ale partnerovi se ne a ne postavit. Tak mu povídá:
„Nic si z toho nedělej! Hele, po stranách dáme dvě tužky, oblepíme to
izolačkou a bude.“.
Po milování si pak povída pravý pysk s levým: „Ty, zažil jsem uz fakt hodně,
viděl jsem malého, velkého, tlustého, tenkého, černého i bilého. Ale na
nosítkách ho ještě nikdy nepřinesli...“.

www.kapkasmichu.eu

Závěrem
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Nainstaloval jsem zpětné kukátko, nyní se mi zdají
všechny moje problémy takové malicherné
JHawkins

Cotus domesticus nemyšikus sportonikus
Clif Vero ()
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Samozřejmě, že máte problém! Jste učitelka matematiky!
JHawkins

Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a uteče. Rozčilený řezník však psa pozná. Je to pes jednoho ze stálých
zákazníků - místního právníka. Odpoledne zajde řezník k právníkovi a zeptá se jej:
"Když mi vběhne do řeznictví pes a ukradne svazek špekáčků, mám nárok na finanční náhradu od majitele psa?"
"Ano, samozřejmě," odpoví právník.
"V tom případě mi dlužíte 120 korun," říká řezník, "to totiž byl váš pes." Právník si povzdechne, vytáhne šekovou
knížku a napíše šek na 120 korun. Když je řezník na odchodu, právník jej zadrží: "Ještě moment! Tady máte účet na
500 korun za konzultaci!"

Závěrem
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Chlapík na veřejných záchodcích kouká na souseda a ptá se:
"Proč máš na ptáku vytetováno WY?"
"Moje holka se jmenuje WENDY, no a když mi s toupne, tak je tam
vidět její jméno."
Po čase stejně zvědavej chlapík na veřejnejch záchodcích stojí vedle
černocha. Kouká a ten černoch tam má taky WY. Zeptá se:
"Hele, tvoje holka se jmenuje WENDY, viď?"
"Proč myslíš?"
Na to černoch.
"Máš tam vytetováno WY a když ti stoupne tak tam budeš mít WENDY,
ne?"
"Ne," na to černoch, "mně když stoupne, tak tam mám WELCOME TO
THE YAMAICA AND HAPPY HOLLIDAY"
"Tak co, Maxi, chtěl ses přece oženit s Irenou?"
"Chtěl, ale už to nepřichází v úvahu."
"Jak to, copak jsi jí nevyprávěl o tom svém
bohatém strýčkovi, po kterém máš dědit?"
"Ale vyprávěl, jenže ona je teď moje teta, víš?"
Při vyučování se profesorka ptá studentek:
"Jak se jmenuje ta síla, která drží celé naše nitro
a činí nás lepšími?"
Simona se přihlásí a povídá:
"Vy určitě myslíte podprsenku."

Hrabě Trenk v současném pobytě u dvora císařovny
Marie Terezie, souloží jako blázen ostatní vojáci se ho
ptají:
Hrabě, jak to děláte, že šoustáte s takovým množstvím
ženskejch?
A on na to: „No, jdu na bál, a když tančím, zeptám se
rovnou: Madam, chcete si se mnou zasouložit?“
Ostatní nevěřícně kroutí hlavou:
„Takhle rovnou? Slušná ženská chlapovi za takovou
otázku vrazí facku!“
Jo, souhlasí poručík, každej večer jsem zfackovanej,
ale vždycky se najde aspoň jedna ...

V ZOO mají opičáka, který je sexuálně hyperaktivní, žádná opice mu nestačí, každou utahá.
Ošetřovatelé se domluví a dají jej do klece s medvědicí.
Ráno se dívají a opičák vesele skáče po kleci a medvědice leží natažená, sotva dýchá.
Strčí jej tedy k lvici. Ráno opět opičák vesele skáče a lvice sotva dýchá.
Vystřídají tak postupně všechna velká zvířata v ZOO a opičák stále čilý a veselý.
Jako poslední možnost je žirafa. Ráno přijdou a diví se. Žirafa vesele běhá po kleci a opičák v posledním tažení leží v rohu klece.
Ošetřovatel škodolibě říká:"Tak jsme tě přece dostali, přece tě některá utahala."
Opičák pootočí hlavu a říká: "To bylo pořád, miláčku pusinku, miláčku šmrncni si, miláčku pusinku, miláčku šmrncni si a já se
mohl uběhat."

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.
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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.

