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Větší dávka ukázek z
tvorby našich umělců
Léto je tady a my s ním
Kdyby ty komiksy už byly
Články, ZoFIa a další špeky
a pořád ještě dietně :D
www.kapkasmichu.wz.cz

Úvodem

Zábavné léto !
Kamarádi, přeji
vám zábavné léto,
Prázdniny nám začaly a dovolené
už se řítí. Řada z vás si možná jako i
my si vynahradí různá výročí,
šťastné chvíle, zasloužené volno a
další krásné okamžiky právě až v
tomto období. Jak se říká na
odpočinek má právo každý blbec.
Protože právě léto je období, kdy ti
pracující si užívají snad většina své
dva týdny v roce (někteří méně, jiní
více) a nějaké ty prodloužené
víkendy a dovolenky mají. Snad i
někteří živnostníci si řeknou, že
aspoň jednou v roce si dají oddech.
Aspoň na týden. ;)
Středo a vysokoškoláci, nechodí do
školy jen ve středu a hodně vysoko
nad zemí, ale pořádně dřou.
Dneska už jo. My jsme se měli ještě
krásně.
Není
to
taková
samozřejmost. A TI snad už užívají
plus mínus dva dlouho očekávané a
sledované měsíce odměn. Jak už si
ten čas zorganizují je na nich, ale
my vám neseme jednu kapku
smíchu, ať zrovna sedíte v práci,
nebo se připravujete na nějaký
reparát či zkoušku, nebo prostě
ležíte někde na trávě či na písku s
mobilem (bacha na dovolené mobil
používat jen omezeně!) a prohlížíte
si náš oddechový plátek. Dovolená
je od toho si dovolovat, odpočívat a
trávit čas s blízkými, nebo alespoň
známými.
Jako vždycky se zase o kousek více
otevíráme naší komunitě a rádi
přineseme nějaké nové kousky a
komiksy. Jelikož začínáme být
aktivní především na alternativních
sociálních sítích (twitter, ask,
Xenzuu, rexVox a další, kde se tak
akčně neřeší politika, čehož
rozhodně využijeme a

Kapka smíchu
budeme se snažit propojovat
zdroje a články, náměty a
příspěvky, které jsme získali od
přátel na těchto sítích s volně
stažitelných databází, které pracují
se zdroji CC licence a opět s našimi
autory, kteří zase rádi přidají něco
od sebe.
Náš humoristický časopis zůstává
ze své majority magazínem
humoru. Ovšem máme v názvu i
literaturu a jsme „oddechový
plátek“ i proto chceme zařazovat
čím dál více rubrik s povídáním,
články, básněmi a povídkami a
trošku si i zapolemizovat na volné
téma, což nám dává zároveň
satisfakci, že vše v dnešní době
zase není řízené jako to bývalo
kdysi. Brrr!
Asi 40 let před rokem 89 jsme tady
měli cenzuru a vše řídila politika.
Dneska zde máme tzv. svobodu,
ale opět je to tak trochu řízeno.
Něco
sociálními
sítěmi
a
facebookem v čele. Něco velkými
firmami, které mají na svém území
řadu směrnic a pravidel a tzv. za
branami té a té společnosti se
humorně konstatuje, že české
zákony padají a končí vejitím do té
a té společnosti. A to se nám
nelíbí. Po internetu se střílí nalevo
napravo různými ideologiemi a
tlačenkami, které nemají ani své
relevantní opodstatnění ve faktech
a lidé hltají vše, co jim přijde v
emailech, nebo co čtou v tzv.
internetových časopisech, které
jsou kdoví kým sponzorovány a
tvořeny.
My se tomu všemu chceme
tradičně vysmát a nějak tak to
odlehčit a pro vás milovníky všeho
veselého, humorného a fandy
amatérského umění přinášíme
další dávku vymazlené KAPKY
SMÍCHU.
váš vykreslený pokladní -jz-
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Často spoleháme na to, že penězi vyřešíme vše,
skutečné bohatství pochopíme až získáme věci,
které si za peníze koupit nemůžeme!
Rilonav

Hanka Křivánková

Jaký je v sexu rozdíl mezi třicetiletým a šedesátiletým mužem?
Mladík uvažuje: Kdy, kde, se kterou, kolikrát?
Kdežto zralý muž často jen uvažuje: Proč?

Natalia Lavrinenko

Policajt zastaví podnapilého řidiče:
„Jste ochotný podrobit se zkoušce na alkohol?“
„Jasně a v jaký hospodě?“
Erika Rýdlová

Povídání na volné téma

Kapka smíchu
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Klíšťata, odpočinek a sex v lese …
Pozor na klíšťata! Nejen tato modelka, ale i jedna 16 letá
kámoška mi poslala fotku, kde je v kraťasech, které trochu
připomínají plavky, v hlubokém lese. Sice ještě není plná sezona,
ale klíšťata už veselé bují. Nezapomínejme jíst potraviny s
obsahem vitamínu B6-12 a B komplex a používat repelenty. Nyní
začíná období, kdy lidé už chodí k vodě a voda se postupně
zahřívá. Stejně oblíbené jsou i návštěvy lesů. A v horku, jak jinak
odhalená kůže se objevuje čím dále více. Kdo by se chtěl pařit ve
dvou, či třívrstvém oblečení. Nemluvě o tom, že nejen mladí lidé
využívají lesy hlavně k relaxu a najíst si místečko na sex. Hlavně
metoda "studentský sex", kdy jak se říká je čas, ale nejsou
prachy a není kde... :D Tzv rychlovky na jehličí. Pokud máme
obnaženou většinu, nebo minimálně polovinu těla riskujeme
kousnutí přinejmenším mravenci či různými breberkami. I já
jsem s přítelkyní, kdysi vyzkoušel romantickou chvíli v lese při
jinak sbírání ostružin, jejichž křoví už tak píchalo dost
Po sběru ostružin si člověk najde nějaké klidné místečko a tam
rád stráví relaxační chvíle. Protože co naplat les je tak či onak
klidné prostředí. Je zde o 2-3 stupně nižší teplota, jak na
otevřeném slunci a vlhko. Navíc to krásně voní blízko bývají
potůčky. Spadané a někdy tlející jehličí nám připomíná šišky a
aromatické vůně, které kde kdo stejně spaluje ve formě svíček u
sebe doma (ale neriskují kousnutí klíšťaty) ;) .
Syn mé sestřenice před půlrokem získal boreliózu už v 5 letech a
pochází z jinak finančně dobře situované rodiny a jeho matka
vždy myslí na nějaké ty repelenty a prevenci. Ale co naplat chtějí mít kontakt s přírodou a chodí do lesů často s rodinou.
Pokud i statistiky tvrdí, že každé sedmé klíště je infikované jednou ze tří nebezpečných nemocí, z čehož borelioza je nejméně
nebezpečná, i tak škaredě zkomplikuje život. Ať chceme či ne její rekonvalescence se táhne do měsíců až let a pacient
dochází na odběry krve v čtvrtletním až pololetním intervalu a musí být sledovaný.
Proto nezapomínejme! Choďme do lesů, kde alespoň trochu známe terén a není to absolutně neznámé místo, kde nevíme,
co nás čeká a kde jsme alespoň několikrát předtím už byli. Nevyhazujme při návštěvě lesů odpady a nezaneřáďujme
přirozené přírodní prostředí (PPP)! Pokud chcete v lese praktikovat sex, všechny ubrousky, kondomy a vše, co k tomu
potřebujeme si odnesme v malém pytlíčku třeba v kabelce. Jsou to naše tekutiny, make-upy a našem tělní kapaliny nejsou
žádný jed. Ale třeba sperma v plastovém kelímku nikomu neublíží, ale stejně jako i plechovka či malá petka, když je nám
horko, tam někde v houští zůstane. My máme příjemně strávený půl den, ale ty veverky, lišky a srnci, po tom skáčou třeba
další měsíce a mohou se o roztříštěný odpad poranit, nemluvě o tom, že se to rozkládá celá staletí a jen čeká na nějakého
správce lesa nebo dobrovolníky, kteří občas lesy uklízejí. Do velkých pytlů vyhazují plasty a než se tam nějací úkliďáci
dostanou trvá to třeba i léta.
Taktéž, cokoliv v lese sbíráme nejezme to okamžitě na místě! Každý lesohospodář vám poví, že v lesích probíhají různé
hlášené postřiky a nějaké preventivní opatření. Když se o to otřeme nahým tělem budiž, sprcha to doma spláchne. Ale když
sníme nějakou borůvku, či ostružinu postřikem, pak našemu žaludku se to nějakou dobu nemusí líbit. To pak jsou
komentáře, když přijdeme z lesa: „Co jsi to měl k obědu. Ty se zas někde nakazil...“ apod., když vysedáváme více jak čtvrt
hodiny na velké a něco nám způsobí obtíže. Mladší jedinci většinou neřeší důsledky a hledají hlavně odpočinek způsob užít
si a relax. Starší lidé ze zkušenostmi už znají různé fígle a taky si dost dávají pozor, zvláště pokud mají kladný vztah k přírodě,
ale někdy jim zas schází fantazie (neříkám že to je pravidlo).
Ona jemnost a střídmost je vhodná od mladého věku až po celý život. A užít si hezký den a lehnout si na deku v lese,je vážně
fajn a můžeme být zároveň slušní a zodpovědní. Když nás ten les pozve do svých útrob vraťme mu to tím, že budeme k
přírodě taky laskaví a rovněž ke svému zdraví ;)

-mjzz-

Foto(ne)reálie

Kapka smíchu
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fotoštěky
I snídaně sebou může nést
poděkování či vzkaz !

Jj i soudruzi rádi podléhají
komerčním reklamám

A pak že si neumějí poradit s drahou
elektřinou :D

Sponzorská inzerce

Kapka smíchu

www.bohuslavkubes.cz
Nový web s
erotickou literaturou,
fotografiemi a kresbami.
Žádné porno, žádná
brutalita, ani hrad core.
Umělecké fotografie,
povídky, kresby.
Web plný sbírek a fondů
přibližující nude art a lehké
erotické umění.

www.erostory.wz.cz

www.zlatystandard.info
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Je to levnější...

Kapka smíchu
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Zdroj: www.smejtese.cz staženo: www.rexvox.cz publikováno na základě CC

Vaše network foto

Kapka smíchu
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foto „in“ spirace

Máte i VY inspirativní foto z dovolené, nebo z
nějakého zajímavého místa od svých přátel?
Nějakou foto-konstrukci, která není vysloveně
fotomontáží, ale třeba se stála náhodou? Nebo jste
si udělali na dovolené legraci a vyšla z toho
zajímavá fotka s pointou?
Pak posílejte: kapkasmichu@gmail.com

Zpravodaj

Kapka smíchu
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Pár informací z dílny magazínu
Zpravodaj 03/2019 – Konec školního roku
Na krátkou dobu jsme museli vypnout nás webhosting, ale je to pouze na pár
dní. V době, kdy už čtete toto číslo patrně všechny naše weby:
www.freebooky.eu
a
www.kapkasmichu.eu
pak
www.janzartia.er.cz
a
www.erostory.wz.cz a dalěích 17 webů našich partnerů, kteří na nás navazují už
asi mají své weby opět veřejné na svém místě. Pokud jsme tím způsobili
některým inzerentům šok, nebo jste neviděli svůj oblíbený web. VŘELE SE
OMLOUVÁME!
Nové články a plno textů a inzerce a nápadů ;)
Kromě humoru což našemu časopisu vévodí začínáme zařazovat do časopisu
další prvky, jako společenské povídání, články o všeobecnosti, ukázky z našich
webů a povídky na rozličná témata.

Pokračování historie
našeho klubu
naši spolupracovníci
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.

01.07.2018 – zhruba ve
stejném čase se k nám přidala
velice atraktivní a nadějná
Stěhování a poslední návštěvy + poděkování
pasivní spolupracovnice Lucie
Oficiálně jsme k 01.06.2019 dalí výpověď na naší staré adrese a tak nás na Verešová.
Jamnická 16, Staré město u Frýdku-Místku, kancelář 102 na konci přízemí už
prostě nenajdete. No možná, pokud se zadaří ještě měsíc až dva. Pak budeme 01.06.2019 – Vypovídáme
mít měsíc přestávku, kterou strávíme stěhováním a organizací nového sídla. pronajímateli kanceláře nájem
Přelom Srpen/Září pak bude období, kdy vážně odstartujeme zabydlování v a připravuje tříměsíční proces
nových prostorech. Prozatím ještě nemůže sdělit, které jelikož máme tip na dvě stěhování do nových prostor.
adresy a nejsme si jisti, která z nich to bude.
Ale všichni, kteří jste nás navštívili na naší adrese, která bez 2 měsíců bude v
Srpnu, kdy se budeme vystěhovávat, činit dva roky srdečně děkujeme. Tvořili
jste s námi vzpomínky. Zajímavé dva roky, kdy jsme vytvořili mnoho dobrého. S
trochou nostalgie a slzou v oku budeme odcházet z té malé útulné kanceláře,
která našemu časopisu vytvořila dobré zázemí. Výdělek to byl mizerný, protože
co jsme získali to jsme vynaložili na nájem :D do klubové kasy možná šla stovka,
dvě co přebývala navíc a tak náš celoroční zisk byl asi okolo jedné tisícovky. Z
toho poplatíme web a jsme tam, kde jsme byli.
Ale nezapomeňte na to, že vy jste nám pomohli vytvořit komunitu KAPKA
SMÍCHU, že každý z vás tím, že nám poslal stovku, nebo si stahuje náš magazín
a načítá nám číselník a statistiku, tím že jste nám poslali nějakou práci a kresbu
či text do našeho magazínu… Každá vaše aktivní i pasivní akce způsobuje to, že
časopis pokračuje dál. Letos v únoru jsme uzavřeli 7 let existence. A není to
marné. Jedeme dále. Těšíme se rozvoji, přestože čtenářů přibývá po kapkách,
ale ono průměrné číslo 1500 čtenářů nás stále těší. Některý měsíc mám 344
stažení, jiný měsíc 971 a je to skutečně nahodilé. Ale těch 1500 registrovaných
emailů a tím, že dneska sdílíme náš magazín už na více než 20 sociálních sítích,
nám dává dobrý pocit toho, že to, co děláme neděláme zbytečně.

20.06.2019 – Připravujeme
realizaci naší první knihy.
Speciálu klubu „Někdy hezké
čmáranice“ na počest všech
našich autorů a připomínce
všem, kteří se podíleli na
pomoci našemu uměleckému
tělesu.
01.07.2019 – Vypínáme
dočasně naše weby, abychom
připravili časový, finanční i
faktický transfér do nových
prostor, dali do kupy
hospodaření a udělali pořádek
v tom, co jsme doposud
nestihli (audit, rešerže).
01.08.2019 – (plánujeme)
Vytvořit sbírku na podporu
našich budoucích projektů a
abychom se mohli posunout
dál. Věříme, že po dokončení
crowfundingové sbírky se nám
povede s plusovým zůstatkem
při hospodaření našeho celku
provést celou transformaci
našeho uměleckého
společenství KAPKA
SMÍCHU.

Příští číslo typicky prázdninové, nebo na konci prázdnin už
bude tvořeno opět z našich domovů. Budeme slepovat
příspěvky po našich autorech, jak tomu bylo na začátku. :)
Ale to další číslo už začátkem školního roku 2019/2020 a
pro pracující období last minut a babího léta bude pro nás
snad novým začátkem. Novým začátkem k něčemu velkému.
Věřím, že z nové adresy z Vaší podporou uděláme skutečně
díru do světa a z první slibovanou placenou kampaní se
dostaneme skutečně do vysokých čísel a KAPKA SMÍCHU
Děkujeme vám všem, kteří
bude Vašim příjemným společníkem v každodenním ne vždy
nám už dnes a průběžně
veselém světě.
pomáháte!
--redakce--

Sociální sítě

Kapka smíchu

Strana

10

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 !!!

>> Nadějně u doktora <<

Po vyšetření. „Pane doktore, můžete
mi tedy nějak pomoct?“
„Ale jistě, předepíši vám několik
bahenních koupelí.“
„A to mi jako pomůže?“ ptá se
nedůvěřivě pacient.
„Vůbec ne, ale alespoň si zvyknete na
vlhkou zem.“

Kapka smíchu

Povídka
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Je třeba to brát s hum – o -rem
Obvyklá ranní káva
Každou mámu tohle jednou čeká, jen jsem netušila, že to
přijde tak brzy. Kdo mě už trošku zná, tak ví, že mám
malou, sluchátkovou úchylku. Jde o to, že nejenom
kdykoliv jdu ven ale i kdykoliv jdu na balkonový cigárko
beru si sluchátka a poslouchám hudbu. Dnes tomu
nebylo jinak. Má dvouletá dcerka v obýváku žvachlá
rohlík (drobí ho po zemi a krmí jím kocoura).
Vracím se z kouřové a na uších stále svá sluchátka. Ta úchylná písnička mi ještě
vyřvává do uší na plnej třicítkovej výkon. Asi to bylo mou obvyklou raní kávou,
kterou si dělávám tak silnou, že v ní povětšinou stojí lžička. Prostě jsem se
neudržela a začala jsem tančit, sundala si mikinu a rozverně jsem s ním mávala v
rádoby sexy tanečních kreacích. Má dcerka začíná udiveně koukat a poslední
sousto rohlíku v ručce končí asi 5 cm od otevřené pusy...Pak mi to došlo.
Ale ona tu hudbu neslyší Nikčo... Zastavím se, sundávám jedno sluchátko a
slyším její tázavý hlásek. „ Mami? “ Ptá se a doplní to ještě lehkým plácnutím se
do čelíčka.....
Takže ano. Dnes má dvouletá dcera poprvé přišla na to, že její maminka je
vlastně pěknej magor ! Nic už nebude jako dřív.
Autor:

Nikola Ženatá

(série minipovídek z blogu Nika Ženatá, je třeba to brát s humorem)

Prasárničky
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Pepa si vede sešitek svých milenek spolu s
údaji, co a jak spolu dělali, bohužel jej
doma vytrousí a manželka jej najde a po
Pepovo příchodu s ním mává před jeho
očima.
Pepa ví jaká bije a zkroušeně se ptá:
"Co s tím budeme dělat?"
"Co by, stránku 17, 21, 23 a celou
kapitolu 5!“
Chlapík je poprvé v bordelu, nesměle si sedne
ke stolu a čeká. Nikdo si ho ani nevšimne, když
vtom se rozrazí dveře a v nich další chlap a už
od dveří řve: „Pětadvacet!“
Všechny holky se na něj sesypou a on vybere
jednu a odejde s ní na pokoj. Chvíli se nic
neděje, a pak se zase rozletí dveře a v nich další
chlapík. A zase ode dveří řve: „Devětadvacet!“
Nastane ještě větší dívčí shon a situace se
opakuje jako u prvního. A to už náš chlapík
přemýšlí a tuší, jak to tady chodí. Odejde za
dveře a po vzoru oněch chlapíků vletí do bordelu: „Vosum.“ A nic se neděje, zkusí to tedy ještě
jednou: „Vosum!“ A zase nic, a tak se nejstarší z prostitutek našeho přítele zželelo a vezme ho na
pokoj. Po půl hodině se vyplazí po čtyřech, otočí se k němu a říká:
„A pro příště, u nás se hlásí dýlka, ne průměr!“
Zpržněná pohádka: ..a pak se princ prosekal šípkovým křovím až ke věži.
Vyšel nahoru a uviděl Růženku jak spí a další prince, jak ji šukaji.
Ostatní princové na něj křičí jeden přes druhého: Klidně se přidej, ale pozor - nelíbat!!!!
Jde Pepíček kolem kravína a najednou říká: "Hele ten černej bejk prcá tu hnědou krávu".
Pani učitelka si povzdechla a řekla: "Pepíčku mohl by si aspoň říct,že černý býk překvapil hnědou
krávu."

Po procházce se vrací kolem kravína a Pepíček praví:
"Ten černý býk překvapil tu hnědou krávu. On prcá tu strakatou."

Další dávka vtípků
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Jeden chlápek měl velké problémy s tenisovým
loktem. Zašel za svým známým, slavným doktorem –
urologem. Ten jej vyslechl, sdělil mu, že diagnózu
vždy určuje na základě rozboru vzorku moči, a dal mu
lahvičku a příkaz, ať mu přinese ranní vzorek, že on
mu potom dá odpověď.
Chlápkovi se to moc nezdálo, a tak si řekl, že si
sebevědomého doktora trochu vyzkouší. Doma
nechal do sklenice načůrat dceru a manželku, přidal
trochu moči svého psa a nakonec, aby doktora zmátl,
si to na záchodě udělal a přidal to tam taky. Druhý
den lahvičku odevzdal, a pak už jen čekal, co z toho
bude. O dva dny později mu doktor zavolal.
„Myslím, že jsem na to přišel.“ To tenistu překvapilo.
„Fajn, a co mi teda je?“
„Podívej se, tvoje žena má kapavku, dcera je těhotná,
pes má červíky, a tvůj tenisovej loket bude nejspíš z
chronický masturbace.“
Kreslená teologie

Michal Kameník

Hanka Křivánková (mammo blog)

Kniha na dosah
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Větší dávka z
tvorby našich umělců
Naše první velká kniha, s podtitulem NĚKDY
HEZKÉ ČMÁRANICE, která bude mít obálku s
trošku matoucím logem časopisu je trošku
odvážná až kýčovitá publikace, která ovšem s
sebou nese autorská díla všech našich autorů,
kteří nám zaslali alespoň jeden obrázek. Některé
dílka se zopakují, ale to spíše v těch případech,
kdy nám autoři svěřili třeba jen jedno.
V e-booku najdete hodně nového a taktéž tam
zařadíme nové autory jako překvápko další
odvážlivců amatérů, kteří chtějí rozšířit naší
komunitu. Kresby budeme tradičně prokládat
fotografiemi a příspěvky z trochu širším
rozsahem než v časopise.
Publikaci nabídneme na veřejném
crownfundingovém serveru, kde se budeme
snažit usbírat alespoň co nejmenší částku a
otevřeme v pořadí již čtvrtou sbírku z čehož, jak
možná víte, pokud poctivě odebíráte náš časopis,
že u předchozích tří sbírek se dvě povedlo
dokončit a jedna ne. Dvě ukončené sbírky byly
využity na zvíření naší kanceláře a oficiálního
sídla. Kniha bude celkově podaná v letním duchu
a bude to prázdninové čtení a pokoukaná. Dokud
ji nevydáme a bude probíhat sbírka můžete i VY
do ní zasáhnout tím, že nám pošlete nějaké svoje
dílko a zařadíte se mezi naše autory. Žádní věda,
umíte malovat, zábava vám není cizí? Pak se
přidejte a tvořte s námi sborníky a tento časopis.
;)

Chceme po sedmi letech už udělat něco, co zde zůstane nadále v srdcích našich čtenářů a bude mít trvalou
hodnotu. Něco, co dá smysl naší práci a bude zde na dlouho. Samozřejmě v budoucnu budou další e-booky
na různá témata přibývat!

ZoFIa
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ZoFIa vracíme se zpět ;) !!!
ZoFia – anebo zpravodaj Z-net FIMPRESS Iniciativy se vrací
přímo k vám domů!!!
Vy, kteří jste s námi od začátku s sledujete náš klub ještě jak
jsme byli na studiích a jmenovali jsme se SML, později 6 let,
jak jsme založili celek Z-net FIMPRESS Iniaciativa a dnes, jak
jsme to prostě všechno zjednodušili na KAPKA SMÍCHU si
možná pamatujete, že vyšlo několik samostatných čísel
našeho zpravodaje ZoFIa, který v několika stránkách nesl
svým čtenářům články na téma investice na internetu,
výdělky a práce z domova.

Dnešním číslem otevíráme, zatím jen oznamujeme, že se ZoFIa vrací jako
příloha našeho časopisu KAPKA SMÍCHU. Na stránkách tohoto občasníku,
který už se snaží chovat, jako dvouměsíčník, se budete pravidelně
setkávat s několika stránkovou přílohou ZoFIa čili zpravodaj našeho klubu
KKLH KAPKA SMÍCHU. Do tvorby této sekce se můžete zapojit i VY a opět
napsat nám nějaký příběh, pojednání, informací, článek… no prostě
propagační text na různé výdělky na internetu. Budeme v rámci naší
přílohy také psát o různých výdělcích na internetu i mimo internet,
které zároveň budeme publikovat na našich blodzích a webech. Zde je
najdete dlouhodobě. V časopise se ale budeme snažit jednotlivé
témata rozvíjet.
Málo kdo ví, že na internetu se dá seriozně vydělat. Co druhý člověk
má internet spojený s nějakým podvodem nebo si říká, že když to je
přes síť je to asi neseriozní, nebo nepravidelné. Ano něco na tom je.
Pravidelné příjmy s internetu mohou být a nemusí, ale seriozní výdělky,
seriozní ty najít lze! Proto se nechte překvapit a od příštího čísla se
pustíme plnou polní a najdete zde několik stran věnovaných nejen
výdělkům na internetu. Třeba také moderním tématům jako Revoluce 4.0,
kryptoměny, nebo třeba malé desatero o finančních trzích apod. Vždy se
najde něco zajímavého, co vám může informačně obohatit a kdo ví možná se z toho
vyrýsuje i nějaký výdělek.

www.svetvydelku.cz

pokračování příště!

Na shledanou zase příště
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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.

