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Úvodem
Drazí přátelé a příznivci
dobrého humoru, tímto
číslem
zahajujeme
elektronické
vydávání
našeho
e-Zinu
čili
internetového
magazínu
KAPKA SMÍCHU. V názvu
se setkáte s pojmy jako
NEVULGÁRNÍ
nebo
AMATÉRSKÝ apod. Určitý
nádech vulgarity, satiry a
tzv. lidové zhovadilosti,
která je nejednomu z nás
bohužel vlastní bude mít v
našem
magazínu
své
místo. ...

Slovo redakce
Dnes na téma
Náštěnka
Ke stažení
Články a příběhy

Co je to?
Je to černé,
chlupaté a letí to nad
rybníkem?
???
Dobře nakopnutý
koucour :-)
Říká Pepa: "To je
hrozné, jaký tam nad
námi je při tom
mejdanu rámus.Jdu tam
na ně - nemáme nějaký
chlast, který bych mohl
vzít sebou?"

"Splnilo se ti někdy nějaké přání z dětství?" "Hmm, jo, jo." "A jaké?"
"Hmm, když mě otec tahal za vlasy, vždy sem si přál, abych byl plešatý."

Úvodník

Slovo úvodem
Drazí přátelé a příznivci dobrého humoru,
tímto číslem zahajujeme elektronické vydávání našeho e-Zinu čili internetového magazínu
KAPKA SMÍCHU :-). V názvu se setkáte s pojmy jako NEVULGÁRNÍ nebo AMATÉRSKÝ apod.
Určitý nádech vulgarity, satiry a tzv. lidové zhovadilosti, která je nejednomu z nás bohužel
vlastní bude mít v našem magazínu své místo. :-) Ovšem chceme se lišit oproti jiným
magazínům. Nenajdete zde přes příliš erotiky, mnoho rasově motivovaných a přisprostlých vtipů
a humoru. Pokud je zde najdete vždy se jen lehce dotkneme těchto témat a půjdeme zase dál.
Nechceme být jako řada humoristických časopisů, které jsou plné reklam na erotické služby,
často až přehnaných, místý šovinistických a záměrně sprostých vtipů.
Já osobně a mí kolegové také máme rádi humor a vtipy, ale za svého působení jako kreslíř jsem
si ve svém okolí všimnul, že ne všichni mají rádi tento hard core humor. Proto tento magazín
bude tvořen cíleně pro konkrétní cílovou skupinu. Ovšem ostatní mohou nahlédnout také. Možná
tento e-Zin nebude tak slavný a známý jako ty ostatní, ale jistě si najde své čtenáře a
sympatizanty. Taktéž prosím nehledejte přes příliš gramatických a stylistických chyb, protože jak
už avizujeme je tento magazín nadšenecký a amatérský. Budeme se snažit zlepšovat a rozvíjet,
ale po všech stranách se rozvíjíme. Máme prozatím dva autory, kdy ten druhý kreslíř se objeví
až v některým z následujících čísel.
Postupně do rodiny autorů budeme pozývat další a další kreslíře a autory, kteří budou mít zájem
nám přispívat. Abych také trochu předeslal vizi tohoto časopisu. Máme zájem být 100%
internetovým magazín. Ovšem v podobě .pdf dokumentu. To, co uvidíte na tomto webu bude
vždy ochutnávka s magazínu, který si pak budete moci objednat jednuchou registrací na tomto
webu. Magazín je zdarma. Po zaregistrování emailu Vám budeme pravidelně zasílat .pdf
dokument našeho magazínu, kde si pak už doma v klidu budete moci náš časopis přečíst, nebo
třeba i vytisknout do papírové podoby.
Humoristický obsah, který vidíte na našem webu se bude také aktualizovat, ovšem to bude asi
tak 20% obsahu každého čísla. Takže pokud budete mít zájem odebírat magazín v elektronické
podobě a přečíst si celé číslo, pak e-distribuce tohoto magazínu začne od jeho druhého čísla.
Přejeme Vám mnoho radosti a dobré nálady a odpočinku při našem magazínu Kapka smíchu
S pozdravem Jan Zartia :-) ... jeden z nadšenců

Dnes na téma

Nástěnka

Nástěnka & Aktuality

Aktuálně
Hledáme autory
Hledáme začínající autory - kreslíře, autory příběhů, kteří by chtěli publikovat v tomto
elektronickém magazínu. Práce je to nadšenecká takže momentálně bez honoráře.
Dáváme možnost všem začínajícím nebo méně známým autorům. Společně utvoříme
jméno tohoto jinak humoristického magazínu. Nascenované obrázky či texty nám
zasílejte na adresu: kapkasmichu@czin.eu :-)

Články & Příběhy

Rubrika je v přípravě

Z redakce

Něco málo závěrem
Drahý čtenáři, milovníku dobrého humoru,
tento magazín je free projektem a určitou raritou mezi ostatními e-ziny, webziny a
internetovými medii zaměřenými na volný čas a zábavu. Komerční zona je plný
humoristických magazínů různých vydavatelství a tak by bylo zbytečné přicházet z novým
magazínem. Tento magazín je výsledkem určitého happaningového hnutí. Je to nápad, který
byl připravován již delší dobu jako nadšencká iniciativu několika studentů, autorů, kreslířů,
nadšenců :-). Toto číslo je první, ale daloby se říci jakoby nulté. Obsah čísla není nikterak
bohatý. Je zde jen několik kreseb a trocha textu. To proto, že je to skutečně číslo pilotní.
Již v dalším číslem se objeví minimálně další autor se svými kresbami a později kdo ví možná
i řada dalších autorů, kteří příjdou tento časopis podpořit svými pracemi. Tento magazín byl a
je zdarma. Budeme později nabízet jeho placenou verzi e-book ale jen jako řadu celoročního
přehledu. Předposlední číslo bude vždy zdarma stažitelné na stránkách našeho magazínu
http://kapkasmichu.czin.eu. Pevně věříme, že náš magazín, který je a bude spíše shlukem
autorů a kreslířů, kteří dělají tuto činnost jako svůj koníček a odreagování se od svých
pracovních aktivit, bude pro vás všechny přínosem.
Tento magazín je náš a patří nám všem. Proto kdokoli budete chtít zaslat nějaký vtip, kresbu,
nápad, doplnění můžete tak učinit na emailovou adresu našemu magazínu
kapkasmichu@czin.eu, vtipy budeme pak sestavovat do tématických skupin a tvořit další
čísla.
Přeji Vám dobrou náladu!

