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… když se vášeň spojí s inovací …

Protiklady se přitahují

Facebooku vévodí stripy
a mema

http://www.janzartia.er.cz/
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Plnou parou Plnou parou 
vzad !!!vzad !!!

Přátelé a milovníci, nejen 
laskavého humoru, 

tak nějak mě to svádělo už 
přejmenovat naší Kapku Smíchu na 
Kapku oddechu, protože čím dál 
více se mi dostává do ruk 
materiálů, které jsou spíše 
odpočinkové než typicky 
humoristické. 

Narazili jsme na druhou fiktivní 
osůbku, která vás ode dneška bude 
provázet našim časopisem. Jak se 
tak dívám průběžně facebookem a 
internetem vůbec objevuje se čím 
dál více bezejmenných umělců. 
Autorů, kteří používají svou fiktivní 
hrdinku, hrdinu a mluví o ní jakoby 
o sobě. Je to zajímavý, vzrušující, 
ale zároveň stále anonymní prvek. 

Dneska už nepoužíváme tradiční 
pseudonymy a alter ega, které by 
sybolizovaly jednu a tutéž osobu. 
Dneska má autor jednoho, nebo 
dva osobité hrdiny, kteří si žijí 
vlastním životem. Někdy se jedná o
podobu skutečného člověka, pouze
přejmenovaného a tak bychom 
mohli říci, že se vracíme k tradici 
starého dobře ohmataného 
pseuda. Ale ale začínají se 
objevovat osoby, které někdy 
existují, někdy neexistují prostě 
jsou :D. Důležité je, že tvoří. 

Vedle Anthonyho, o němž víme, že 
za jeho pracemi stojí Daniel Šmíra, 
s tím rozdílem, že prostě nechce 
ukazovat svou podobiznu, ale vím, 
že se skutečně tak jmenuje, ale 
používá alterego ANTHONY a jeho 
kresby zase uvidíme, možná už v 
tom čísle se nám objevuje jedna 
velice šarmantní a empirická

Studentka, která si vytvořila svou 
Eriku Rýdlovou a její hrdinka si žije 
svým životem na sociálních sítích. 
Musím přiznat, že idea této 
virtuální hrdinky malých stripů 
(mikrokomiksů) se mi strašně libí. 
Autorka na sebe občas nechá 
nějakou fotku, nebo indícii, ale své 
skutečné jméno neuveřejňuje. Kdo
ví... možná až bude něco více 
slavná.  Důležité je, že tvoří a že její
práce jsou, jak říká moje přítelkyně
no prostě CUTE. 

Proto redakční srdéčko poskočilo, 
když se naše redakce obohatila o 
další příspěvkářku. Máme v našem 
externím týmu v současnosti dva 
nobody autory, dvě fiktivní osoby, 
několik sympatizantů z internetu, 
okolo 10 autorů, kteří vystupují 
pod vlastním jménem a mě. 

Loňského roku jsme ztratili 
jednoho redaktora, se kterým jsme
byli nucení se rozloučit, ale za to 
mě velice těší, že když už ne přímo 
redaktory, ale redakce nám 
obkvétá přispěvateli. Za jednoho 
reálného redaktora nám za ten 
loňský rok přibyli tři externí autoři. 
A na tom spočívá myšlenka naší 
redakce. Volné medium, které od 
domácího počítače tvoří střídavě 
1-3 redaktoři (číslo od čísla se 
různí) a s námi spolupracuje velký 
počet externích autorů, kteří nám 
prostě zašlou své práci a plní fondy
svých autorských děl a my jsme 
pyšní na to, že vám můžeme jejich 
dílka ukázat.  

KAPKA SMÍCHU není jen nějaký 
typický humoristický časopis pro 
amatéry. To ne! Je to oddechový 
časopis pro autory z různých 
oblastí od umělců amatérů až po 
různé literáty věnováno vám, vám 
naši skvělé veřejnosti. 

váš vykreslený pokladní -jz-
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Hanka Křivánková Jessica Jasmine

"Maminko, jak jsem se narodila?"
"Jednou nám s tatínkem bylo moc hezky, tak jsme se rozhodli, že spolu zasadíme malé semínko. Tatínek ho dal pěkně do 
hlíny a já se o něj starala a oba jsme chtěli, aby z něj jednou vyrostla velká zdravá kytička. A tak se stalo, že jsme jednoho 
dne uviděli malý lístek a pak další a další a za pár měsíců to byla velká rostlinka, která nám dělala velkou radost. A když to 
bylo devět měsíců, nastal čas. S tátou jsme ji otrhali, usušili, smotli brčko a zhulili se tak, že jsme při šukaní zapomněli na 
kondom."

Lucie Doodle Dubcová

Edward Lear

Policajt se rozhodl, že půjde navštívit svého kolegu 
do nemocnice a ptá se ho: Co se ti stalo, Fero? Ale 
postřelil jsem se. Kam ses střelil? No tam, mezi nohy.
Jak to ze ses střelil? Má stará chtěla, ale ja jsem chtěl
taky ale on nechtěl. Tak jsem mu řekl:"Stůj, nebo 
střelím", ale on nestál tak jsem střelil. 

https://www.facebook.com/LucyOakwoodArt/
http://www.mammo.blog.cz/
http://www.mammo.blog.cz/
https://www.facebook.com/LucyOakwoodArt/
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Fňukání jednoho
naštvánka, 

aneb dobře vám tak ! :D
Možná se vám bude zdát tento článek dost nepokorný, ale budiž. Reakcí už
bylo hodně! Máme desítky podporovatelů a spoustu ohlasů, kterým se líbí
naše práce. Ovšem v posledních pár měsících a zvláště ty dva poslední, které
jsem byl indisponován jsem si přečetl řadu zajímavé věřím, že i objektivní
kritiky. Nemohu se ale zbavit pocitu, že někomu vadí plátek našeho typu. 

Prý jsme si uřízli velkou ostudu. Děláme chyby a jsme chaotičtí a nesystematičtí. Ano souhlasím a vůbec neprotestuji. 
Je nám vytýkáno to, co se v řadě magazínů stává běžně a kolikrát se nedočtete žádnou zpětnou omluvu za přešlap. 
Kdybychom se dopustili faktické chyby, že někomu přejmenujeme jméno, nebo datum narození, úmrtí či nějakou 
souvislost rádi se po upozornění omluvíme. Na trhu je dost nejmenovaných „oficiálních“ až bulvárních periodik nejen o
celebritách, kde se dozvíte, že Janka, Hanka, Petra se narodila v „65tém“ a v příštím čísle najednou zjistíte, že v 
„67tém“ vlastně. Nic zvláštního. Vždyť se nic neděje :D a to si říkají oficiální.
Nám, ale kritici vyčítají to, čeho už jsme se na začátku ZŘEKLI. Už na začátku jsme deklarovali, že budeme přijímat i 
dílka s chybami, že jsme amatéři a že to budeme exponovat světu. Když jsme totiž byli malé studentské medium, které 
mělo dva čísla ročně a otevřelo si nás asi tak deset lidí a řeklo si: no jo nějací nadšenci… Tak tehdy nás nikdo 
neupozornil na nic. A my bychom kritiku právě rádi uvítali. Když jsme se dostali na více jak 1500 odběratelů a asi 30% 
cca 450 lidí nás vážně čte. Takže jsme na úrovni drobného regionálního oběžníku (s tím rozdílem, že vycházíme 
globálně) v češtině. Najednou některým lidem vadíme. :D 

Tímto prohlášením odpovím na všechny narážky z emailů: A naši drazí kritici slyšte: 

Vždy budeme přijímat práce i s nějakými chybami. Pokud to nejsou chyby do oči bijící. Nemáme žádnou 
zásadní cenzuru. Nejsme ani zastánci nějaké levice, či pravice. Nehájíme žádné kavárny, ani žádné slovany, ani 
žádné Milošovce, Babišovce, či perníkovce :D nechceme s přímým vyhraněním v nějaké politice mít nic 
společného. Už na začátku jsme řekl, že nebudeme dělat satiru na církve a náboženství obecně. Nechceme ve 
velkém měřítku se pouštět ani do Vatikánu, ani do žádných proroků apod. Nemáme s nikým žádné dohody, 
nehájíme žádný světonázor jako celá redakce. Nejsme nějací retrorekruti. To, co občas napíše šéfredaktor jsou
jeho vlastní názory. Jako medium jsme byli a jsme nezávislí, nestranní a především jsme vznikli abychom 
publikovali amatéry. Aby noví méně známí autoři, kteří se teprve učí a kteří u nás chtějí publikovat MOHLI. 

Náš magazín se neřadí mezi oficiální placená periodika. Vyhrazujeme si prostor pro to být BEZPLATNÍ, volně 
šiřitelní a univerzální. Tím pádem jsme amatérské a pružné medium pro začínající umělce a veřejnosti pro 
pobavení. Vždy budeme trošku chaotičtí. Vždy se naše rubriky budou prolínat. Něco od literatury, něco od 
kresby, něco od humoru. Jsme všeobecný odpočinkový literární magazín s převahou humoru a satiry. NEJSME 
ČISTĚ HUMORISTICKÝ OBČASNÍK. Jsme ryze odpočinkový Literárně humoristický občasník, který v sobě pojí 
různé směry, nápady a podněty. 

Kapišto, můj drahý čtenáři a kritiku? To jsem rád. Tak jestli i teď nás chceš číst a jestli i nyní se chceš kouknout na
zajímavé práce často nejen amatérů tak jsme rádi. Vás ostatní nenutím KAPKU SMÍCHU číst! Jsme a budeme zadarmo.
Každý ví,  že si nás stáhne na www.kapkasmichu.eu nebo na sociálních sítích. 

Hezký zbytek dne. -- ks --

Najdete nás na facebooku:   KAPKA SMÍCHU FANPAGE                       

https://www.facebook.com/KapkaSmichu
http://www.kapkasmichu.eu/
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fotoštěky

Taky byste si na dovolené rádi
někoho zmenšili ? 

Co se tak koukáte? To jste ještě
neviděli velkého ptáka ?! 

Je těm Japoncům, co závidět? A máte nad čím přemýšlet!
Chcete nám zaslat originální fotografii? Meze neklademe. 

I váš postřeh může bavit jiné: kapkasmichu@gmail.com nebo redakce@freebooky.eu 

mailto:redakce@freebooky.eu
mailto:kapkasmichu@gmail.com
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Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na 
film. Brunetka povídá: 
Hele, vsadíme se jo? Já sázím že ten chlap skočí. 
Blondýnka: Tak jo já sázím že neskočí. Daly 100 Kč na 
stůl a ten chlap skočil. Jenže brunetka řekne: 
Hele já ten film už viděla a věděla jsem to. 
A blondýnka nato: 
No, já ten film taky viděla, ale myslela jsem, 
že po druhý už neskočí! 

http://www.bohuslavkubes.cz/
http://www.freebooky.eu/
http://www.bohuslavkubes.cz/
http://www.zlatystandard.info/
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František Merta Hanka Křivánková 

Libor Jellúš

Otevřený projekt Kreslená teologie

Mammo komiks strip seriál 2011 a dál:

Hanka Křivánková

Blondýna jde ke schránce. Podívá se do ní, zavře ji a jde zpátky do domu. Za chvíli k ní jde zase, podívá 
se do ní, zavře ji a jde zpátky. Opakuje to asi pětkrát. Sousedovi to už nedá, a tak se jí zeptá: 
"To asi čekáte nějaký dopis od dalekého přítele, že?" Blondýna řekne: "Ale, chodím se tam koukat, 
protože na počítači mám napsáno, že v poště mám novou zprávu." 

http://www.mammo.blog.cz/
http://www.mammo.blog.cz/
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foto „in“ spirace

Otevíráme tuto rubriku i pro budoucí čísla, jelikož jsme zjistili, že je velká spousta zajímavých fotografií, 
které s námi sdílíte. Převážně však na jiných sociálních sítích než fb. Často nám posíláte fotky, které se 
vám nějakým způsobem nepovedly, nebo je vyřazujete ze své kolekce. Jindy zase foto právě jako reklamu 
na váš web či jiné dílko. Otevíráme tuto příště již klikací nástěnku pro případné zájemce.
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ERIKA RÝDLOVÁ
se představuje

Při brouzdání po síti jsem prostě nemohl přehlédnout 
perfektní sbírku strip art komiksů, o životě a trampotách 
mladé studentky Eriky Rýdlové. Odkud? To se nedovíte, jak to 
dělá?  O tom si také musíte nechát zdát. :) Autorka patrně 
kreslířka, která se ukazuje na sociálních sítich na fotkách mezi 
několika děvčaty (a můžete si tipnou, která to je :D ) se 
záměrně na půl schovává a nepíše svou identitu. A je o to 
zajímavější, protože vytvořila fiktivní postavu Eriky Rýdlovou , 
která má vcelku realistické jméno a dle námětů svých krátkých 
komiksů čerpá ze života své autorky a situací jejího okolí. 

Po zhltnutí všech stripů jsem musel této slečně okamžitě napsat a nabídnout ji publikování v 
našem skromném net magazínku. Jak uvidíte ode dneška dál její krátké komiksové zastavení 
mají dostatečnou dávku osobitého stylu, vtipu a určité lehké, hořké ironie, která je životu řady
studentek jejího věku určitě blízká. Hovoří o tom i počet fanoušků, kteří postupně přibývají. 
Věřím, že autorka Eriky Rýdlové bude jednou z dalších mladých umělců, které si zamilujete 
stejně jako my.  -mjzz-  

"Pane celníku, můžu si dovézt zlato do Karibiku?" ptá se muž po telefonu. "Ano, ale jen přiměřené množství." 
dostane se mu odpovědi. "Tak mi ještě řekněte, pane celníku, jestli je osmdesát kilo přiměřené množství?" "To 
určitě není, to už je příliš!" odpoví celník. Muž se otočí na svou manželku a praví: "tak to vidíš zlato, musíš zůstat 
doma." 
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Vidím to dobře! Vidím to dobře! Vidím to dobře! Vidím to dobře! 

Jedna dáma ve středním věku nám napsala, že náš časopis vypadá jakoby ho 
žák základky psal na koleně. Jiná mimochodem taky dáma nám zase napsala, že 
si jí KAPKA SMÍCHU líbí více než cokoli jiného na netu v té kategorii. A tak 
zjišťuji, že někteří lidé nás kritizují a odpadají, jiní nás kritizují a přesto nás 
čtou :D a řada lidí nám prostě dlouhodobě fandí. Máme za sebou 7 let, což padlo 
v únoru. V létě to bude 7 a půl roku a jak jsem si uvědomil, co jsme po té době 
zvládli jsem vcelku spokojený. V životě by mě nenapadlo, že osobně potkám a 
budu si dopisovat s řadou zajímavých lidí. A všechno to začalo, když jsem se 
jednoho rána trošku propocený probudil s myšlenkou: „To je Tvůj časopis!“
Už od dětství jsem obdivoval časopis Dikobraz a všechny periodika pro volné
chvíle. Dalo by se říci oddech listy. A když jsem přispíval do školního časopisu
Šroubek na své střední škole, pak do občasníků KLIMA spolku LMK a později do
sborníku  SML  nebo  do  časopisu  Zrcadlení  klubu  LKPB  došlo  mi,  že  právě
amatérská tvorba a publicistika je to, co mě může spojovat s řadou umělců na
stejné vlně. 

Relancujeme se na sociálních sitích! Najdete náš všude, kde třeba…

Kromě našeho tradičního emailingu a veřejných míst ke stažení nás najdete na 
našich tradičních kanálech a profilech. Od 01.06.2019 startujeme kampaň napříč 
všemi našimi zdroji. Poprvé za existenci KAPKY SMÍCHU zvolíme i první placenou 
startovací placenou kampaň a budeme se snažit dostat do míst, kde o nás 
prozatím netušili. Chcete-li nám pomoci můžete nás už dnes sdílet a obzvláště 
pak od začátku června 2019. 

Kklh KAPKA SMÍCHU otevřená autorům !!!

Náš klub se otevírá veřejnosti. Pokud máte dostatek materiálů a chcete u nás 
publikovat, pak nic nestojí v cestě. Podmínkou pro členy našeho klubu je 
poskytnout nám minimálně 2 díla ročně k propůjčení (sdílení) v rámci licence CC 
(creative commons). To znamená, že uvedeme Vaše jméno, případně 
pseudonym, pod kterým publikujete a nebudeme do Vašeho díla nijak zasahovat.
Opublikujeme ho tak, jak k nám přišlo. Proto si vyhrazujeme být amatérský 
časopis i s faktickými chybami, protože publikujeme dle toho, co nabydeme.

Budoucnost autorské komunity

Aktuálně  vystupujeme trošku jako head-hunteři  (lovci  zájemců)  na  sociálních
sítích. Získali jsme spolupráci a podporu několika nových autorů, jejichž práce
budete postupně vídávat v našem webzinu. Avšak to nás právě posiluje a dodává
chuť do další práce. V budoucnu chceme mít aktivní webzin i na našem webu a i
nadále  budeme  aktivně  rozšiřovat  naší  autorskou  komunitu  prostřednictvím
našeho časopisu v .pdf podobě. 

DOČASNĚ ODKLÁDÁME / POSOUVÁME STĚHOVÁNÍ

Z důvodu nemoci a indispozice stěhováka a i  ekonomických aj.  Důvodů jsme
nuceni setrvat v naší kanceláři ještě +-3 měsíce. Na nové adrese nás budete
moci najít někdy na konci léta. Zhruba v srpnu? Tam někdy. Stejně jako místo,
kde sídlí náš klub, tak i případné změny, které se budou vázat se změnami naší
adresy včas dáme na vědomí. Namísto  nynější  kanceláře cca 15m2, budeme
zřizovat malou garsonku,  která bude sloužit  i  jako byt.  Adresa nebude zcela
veřejná, sdělíme ji pouze zájemcům a členům klubu, kteří nás vážně budou chtít
navštívit. 

Stejně jako majetek klubu, tak i ročenku a celou agendu i s tiskovými příspěvky 
členů budeme jako skromný mini archív stěhovat do této garsonky, která bude 
místy sloužit i jako bydliště šéfredaktora. S touto změnou budeme spojovat i 
založení zbývajících sociálních kontaktů na síti a druhé kolo naší placené 
kampaně, která bude mít za úkol rozšířit další povědomí o našem časopise. 

Historie našeho klubu 
naši spolupracovníci

01.02.2012 – Založil KAPKU 
SMÍCHU Martin Zařický a 
Ondra M. 

21.12.2013 – Navázání 
spolupráce s Lucií 
Ševčíkovou, z Jičína. Z 
důvodu nedostatku volného 
času z redakce odchází 
Ondra M. 

01.01.2014 +- – Pasivně, ale
občas i angažovaně navázání 
spolupráce s Janem 
Slebodníkem

01.01.2015 – Aktivní 
otevření (budování) 
autorské komunity. 
Prostřednictvím facebooku, 
internetu, ale vzácně i osobně 
se dotazujeme mladých 
umělců, zda-li by nám nechtěli
přispívat do časopisu. 

10.08.2015 – Získáváme 
externího spolupracovníka na 
dálku Daniela Šmíru 
(ANTHONY)

01.12.2016 – Pasivně, 
podporou a prací nám pomáhá
slečna Zdeňka Dujková, 
navíc letos jsme získali 
občasné sponzory, kteří nám 
zaslali drobný příspěvek více 
než jednou. 

01.11.2017 – Martin 
Zařický a Jan Slebodník 
zakládají oficiální sídlo redakci 
KAPKY SMÍCHU na Starém 
Městě u Frýdku-Místku. 

30.01.2018 – Odchází naše 
pomoc Zdeňka Dujková.

01.05.2018 – Získáváme 
pasivní pomoc a 
podporovatelku Lucii 
Verešovou  Poláškovou

01.07.2018 – někdy v tomto 
čase jsme rozvázali spolupráci
s Janem Slebodníkem po 
delší rozpravě a velkém sporu,
kdy jsme přišli, že poškozuje 
náš klub jsme ho přímo 
vyhodili z redakce. 
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Je třeba to brát s hum – o -rem

Saturnin a spadlá brada
Jako vždycky, nic nestíhám. Letím z banky pro svůj 
opravenej noťas. Neboť jsem malé postavy, mám krátký 
nohy (vlastně celkově jsem taková kratší) a moje jednání 
je hodně zbrklý, vypadám při svým spěchání, jako když 
prchá Xixao. To byl ten křovák z filmu Bohové musí být 
šílení. Jen já u toho mívám ještě žváro, ale to vlastně není
tak důležitý. 

Takže tak spěchám a najednou čumím. Zpomaluju a čumím. Sakra ten chlápek je
mi nějak povědomej. Chlápek taky zpomaluje a čumí, akorát jiným směrem. 
Stál, pomalu mu padá brada (snad ji pak našel) a koukal kamsi do ulice, asi něco 
hledal. Já už taky skoro stála. Brada mi ležela několik metrů za mnou. No ty 
vole!!! Vždyť je to Oldřich Vízner. Tak to je hustý... Cígo jsem si ze samýho 
rozrušení típla o rukáv, párkrát se s připitomělým úsměvem dementa ohlídla a 
šla dál svou cestou. 

A tak jsem se dnes setkala se samotným velkým Saturninem. Oba uspěchaný, 
oba s hubou dokořán, ale oba alespoň pro mě, ve správný čas a na správném 
místě. 

Pro bradu se zastavím jindy ...…

Autor: Nikola Ženatá

(série minipovídek z blogu Nika Ženatá, je třeba to brát s humorem)
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Probíhá francouzské milování a v nejlepším ho ona
vyplivne z úst a povídá: "Karle, představ si, že při tom
zemětřesení v Pakistánu zahynulo přes 70 000 lidí."
Karel se na ni vytřeštěně dívá a odpoví: "No Věro, co
má zemětřesení společného s kouřením mého péra."
Věra na to: "Ale tady ti visí u zadku kus novin, tak si
čtu." 

Jde chlap do bordelu, vybere si Číňanku. Když se milují,
najednou Číňanka povída: ˝Tin ťan ťong˝.
Chlap zrychlí ....(za chvíli) se zase ozve: ˝Tin ťan ťong˝
Chlap opět zrychlí. Když mu to číňanka řekne ještě 3x, chlap
se naštve a odejde. Za 2 dny jde na pivo a vypráví to
chlapům: ˝Hele chlapi, tam to bylo bezva, měl sem Číňanku,
ta teda byla, ale akorát mi celou tu dobu říkala nějaký tin ťan
ťong. Nevíte někdo co to znamená?˝
˝Strkáš to vedle. Vole˝

Jednou takhle přijde Pepíček mamince a povídá:
˝Maminko, mohu se tě na něco zeptat?˝
˝Jistě Pepíčku, copak chceš vědět?˝
˝Mami, ono se světýlko papá?˝
˝Ne, jak jsi na to přišel?˝
˝No, že jsem včera večer slyšel, jak tatínek říká naší
Martě: Zhasni to světlo a vem ho do huby˝  

Mladík se přitočí ke skvostné slečně a povídá:
"Slečno, nejsem sice zahradník, ale vám bych ho tam s chuti vsadil."
Slečna na něj koukne a odpoví:
"Nejsem sice slepice, ale myslím, že bych ho tam snesla." 

O svatební noci vleze tchýně do ložnice novomanželům. Ten ji zrovna bere ze zadu. 
Tchyně povídá, není ti to blbý, v tak vzácný večer a ty ji bereš takhle prasácky. 
Ale jakýpak blbý, to nevíte, že se tam takhle vleze o 3cm dál? 
Jo!!!. 
Zavře dveře, vlítne do obýváku a prolíská starýho. 
Co se děje? 
To máš za ty ušetřený kilometry. 

První den školního roku má děkan proslov k nováčkům. Seznamuje je také s kolejním řádem. 
"Dívčí pokoje jsou pro studenty tabu a naopak. Kdo bude přistižen při porušení tohoto zákazu, 
zaplatí pokutu 500 Kč. Při druhém přestupku se pokuta zvyšuje na 2000 Kč, při třetím na 5000 
Kč. Jsou nějaké dotazy?" 
Z davu se ozve: "A kolik stojí permanentka?" 

Bílým manželům se narodí černoušek. Když povyrostl ptá se mámy: 
˝Prosím tě, maminko, proč jsem černý když ostatní kluci jsou všichni bílí?˝
Máma na to: ˝Synku, tenkrát jsme byli s taťkou u moře a tam se jednou strhla taková 
mrdačka na pláži, že bud
rád, že nejsi lachtan.˝ 
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Rilonav

Erika  Rýdlová

Šestiletý synek přiběhne za maminkou s brekem, že 
ho jeho malá sestřička tahá za vlasy. Maminka mu 
vysvětluje: "Přestaň brečet. Ona je ještě malá a neví, 
že tahání za vlasy bolí." Synek odejde a za chvíli je 
zase slyšet pláč. Maminka doběhne do pokoje a vidí 
řvoucí holčičku, přičemž synek se na maminku 
nevinně podívá a říká: "Tak teď už to ví." 

Michal Kameník

Veze takhle taxikář pěknou jeptišku a říká:
"Víte jak na Vás tak koukám tak bych mel jednu takovou prosbu, ale je to asi nesplnitelný"
"Jen se ptejte" povídá jeptiška.
"No já bych si chtěl nechat vykouřit od jeptišky."
Jeptiška chvilku mlčí a pak říká "To by nebyl takovej problém, ale musel by jste být věřící a svobodný". 
A taxikář na to "No to já právě jsem".
Tak slovo dalo slovo a taxikář zajel do lesa. Když mu ho jeptiška zrovna kouřila tak se najednou taxikář rozbrečí a jeptiška se ho 
ptá proč brečí. A taxikář povídá "Víte sestro já jsem Vám lhal. Já nejsem věřící a mám ženu a dvě děti"
Jeptiška mu povídá "To nevadí já jsem Karel a jedu na maškarní". 

https://www.instagram.com/cinnamon_komiksy/
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https://ayumi-artwork.webnode.cz/


https://ayumi-artwork.webnode.cz/


https://ayumi-artwork.webnode.cz/


https://ayumi-artwork.webnode.cz/


https://ayumi-artwork.webnode.cz/


To be continue ...

https://ayumi-artwork.webnode.cz/
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Závěrem šestnácté Kapky…
Jelikož jsme dva čísla měli mezeru rozhodli jsme se
pokračovat  v  komiksu  Terky  Vápeníkové
RENSHIGER, který bude samozřejmě pokračovat i v
našem dalším čísle.  Stejně tak i  Vy můžete přispět
svým komiksem či  seriálem,  nebo  stripem,  vtipem,
vtípkem. … ;)
Po uveřejnění celého komiksu vydáme jeho komplet v 
samostatném pdf příspěvku, který si budete moci 
stáhnout stejně jako každé číslo naší KAPKY SMÍCHU. 

ART REVUE nejen po Moravě
Budeme i nadále pokračovat v publikování nových 
autorů. Dnes jsme vynechali rubriku ART REVUE, ale 
za to v příštím čísle si ukážeme více zajímavých 
kreseb o našich drahých výtvarníků, protože je se na 
co koukat. Věřte, že ano. :) 

Děkujeme sponzorům
Máme již podstatně více inzerentů a těšíme se na váš 
další zájem, protože každá firma, ebook nebo eshop, 
který u nás nechá svůj odkaz a pošle nám pár desítek
korun nebo stovku na účet je ve své (proklikávací 
ikonce) trvale i na našem webu. A tak od tohoto čísla 
se můžete podívat v rubrice SPONZOŘI na všechny 
zajímavé stránky, díky nimž náš projekt roste. 

Hanka Křivánková

Erika  Rýdlová

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. Při publikování. Do děl autorů 
nezasahujte stejně jako to děláme my. 
Vždy uvádějte autora. 

© Copyright Kklh KAPKA SMICHU 2019

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. 

http://www.kapkasmichu.eu/
https://www.instagram.com/cinnamon_komiksy/
http://www.mammo.blog.cz/

