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Pro všechny, kteří už mají dost koronadennosti!

Všem studentům, maturantům, vysokoškolákům, všem
lidem, co dělají home office! I těm, kteří si nosí práci
domů nebo, co si ji přinést nemohou
nebojte se, zvládnete to! A teď si dejte chvíli pohov ;)
www.kapkasmichu.eu

Úvodem

Jedeme dál!
Drazí humorfanoušci,
v době, kdy tvoříme nového číslo,
si premiér s prezidentem a jejich
rodinami pořádně nacpali břicha a
usmáli se na sebe a řekli si
vzájemně, čím nás letos překvapí.
Je to jen pár dní co zastřelila USA
generála
Sulejmáního,
snad
dohořela větší část požárů v
Austrálii a naši lidé začali zasejc
pracovat na daně. Proč to sem
tahám? Chtěl bych, abychom
letošní rok vzali jako příležitost.
Každý na světě se nemá fajn. Naši
lidé vzhlíží k Německu a vyspělým
západním státům a mají tiky, že by
bylo fajn tam někde jet zase na
práci. A fandím jim. Každá
zkušenost dobrá. Ukrajinci mají tiky
jet k nám a na Slovensko, aby zase
vydělali nějakou korunu či euro u
nás. A tak se ten svět přelévá z
kousku na kousek a všechno je v
pohybu.
Já ačkoliv jsem stále mlád a i ve
svých 34 letech na začátku činnosti
nevzhlížím ani na Západ k modlám
plným zlata, ale na Východ a
nebrečím nad místy, kde dodnes
znají jenom to, co si rukama
vypěstují. My věříme v to, že
můžeme být šťastní i s tím, co
máme a udělat velký kus práce i v
horších podmínkách.
Můžeme se bavit a dělat si humor i
z toho, co nám až tak nejde. Není
to náhodou naše národní ctnost a
vlastnost, že od do Rakouska až po
dnešní časy si čechové dokázali
udržet nadhled a udělat legraci ze
sebe a všeho kolem sebe? I v
dobách útlaku a totalit se kolem
piva, nebo při polo plném stole
zasmát?

Kapka smíchu
Sice křečovitě s obavou zda-li
někdo ony vtipy nevynese ven a
nepráskne
vypravěče
jako
rozvraceče státu, ale i tak. V každé
době bylo něco. Dnes si firmy
pořizují záznamy a jsme špehování
tzv. datovou stopou. Za monarchie
byli tajní, kteří chodili mezi lidi a
tzv dohlíželi na loajalitu císařství,
za První republiky se lidé jaksi na
chvíli nadechli, ale byla zase bída
takže si té svobody a radosti
nemohli užít tolik jelikož jeden
hnědý malíř začal vybíjel půlku
světa. Pak přišli sověti a tak nějak
nás osvobodili i zapřáhli a zotročili
zároveň.
Dnes to není o moc lepší, a proto
tak
lidé
s
nostalgii
a
sentimentalitou
vzpomínají
komunismus. Někdy ta nesvoboda
totiž dává určité jistoty. A nedivím
se. Někteří to tak chtějí. Dneska
máme svobodu, ale každému se
nedaří stejně. Přál bych vám, aby
česká sranda a humor se udržela
nehledě na dobu, ve které žijeme,
ale aby neumírala česká chuť
udělat si legraci z ledasčeho.
Abychom se na sebe neuráželi
kvůli kdejaké prkotině, ale na
druhé straně, abychom se
vzájemně respektovali a brali
vážně, ale nebyli křečovití. Ona
křečovitost a nehouževnatost je
totiž to, co často zabíjí duši.
Český národ sahá někde do 11
století Moravských bratří. Prožili
jsme dobu Karla IV. Několik
monarchií i totalit. Několik
svobodnějších dob i doby válečné.
Dnes žijeme v době roztříštěného
terorismu, kdy je svět ve válce, ale
takové informační. Přeji vám, ať
vás zprávy s medií nezmagoří, ať se
nestanete křečovití a dovede si
života i lidé kolem sebe vážit. PF
2020
váš vykreslený pokladní -jz-
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Nový fenomén „bromance“
BROMANCE / zlenivělí muži a ženy? Konec budování lásky?
Pouze kariéra a sex se stejným pohlavím je vlastně jednodušší? Tak proč ne?
Kdo umíte anglicky pochopíte, kdo
ne překladač alespoň vzevrubně
přeloží. Vzniká nový fenomén
hlavně mezi mileniály. Mladými
lidmi, kteří se narodili po nebo
okolo roku 2000. Dnešní zhruba
cca dvacátníci.
Dle sociologické studie vychází, že
přibývá čím dál více lidí s "umělou
sexuální orientaci", kteří původně
nikdy nebyli, ani se nenarodili, ani
se tak nestalo v pubertě homosexuály a bisexuály, ale kteří
díky rozvolněné a přispívající
atmosféře ve společnosti se prostě rozhodli, že život se stejným pohlavím je méně obtížný. Že raději sdílí
intimní věci se stejným pohlavím. Podvědomě pohrdají opačným pohlavním a mění se jim žebříček
hodnot. Zdá se jim to příliš složité. Uznávají jen sebe, svá práva a hodnoty.
Odmítají bojovat za lásku, jejich hlavní potřebou je sex bez romantiky. Paradoxně tento článek vůbec není
kritika homosexuálů či jejich životního stylu. Jedná se o kritiku měnícího se myšlení mladé generace.
Skutečně jinak orientovaní jedinci si dokáží projevovat lásku i stejnému pohlaví. Výsledek studie nehovoří
o gayích, lesbách. Ale hovoří o "brománs" o skupině lidí, kteří považuji za NUDNÉ, PRACNÉ a NEZÁBAVNÉ
se ucházet o opačné pohlaví, i když původně jsou heterosexuály. Kteří omezí lásku na minimum a začnou
spíše hledat vášeň ve stejném pohlaví. Protože to je prostě jednodušší. Zbudovat si kariéru, zajímat se jen
o sebe a dosahovat ve vztazích je rychlých povrchních cílů dokážou i heterosexuálové.
Dostatečně „nadržení“, avšak opovrhující ženami, či „snažení o dlouhodobý vztah s kýmkoliv“. Mezi
ženami je podobný fenomén, ale ne tak častý. Jak se v předchozích staletích upozorňovalo na to, že
maskulinisti využívali žen jako nástroj pro uspokojování svých požitků a potřeb v různých oblastech a muž
měl vždy dominantní postavení, což se v posledních dvou stoletích značně změnilo. Pak dnes vědci
upozorňují, že narůstá opačný extrém. Muži už nevyužívají ženy, oni jimi opovrhují a k životu jich takřka
nepotřebují. Stejný extrém vzniká zase v oblasti pre-emancipace a feministických hnutích, kteří často
opovrhují zase muži, ale to by bylo zase na jiný článek. Prostě láska se pomalu vytráví jako taková a
vnitřně sebou opovrhujeme, i když se na sebe tváříme jakoby nikdy nic? Skutečná válka pohlaví? Mladí
lidé začínají vypínat na svých mozkových procesorech tlačítko >emoční láska<. Mnohem lépe se jim
zapíná tlačítko, zábava, smích sdílení věci se stejným pohlavím a když se domluvíme, klidně dojde i na sex.
A tímto směrem přeorientovávají celý svůj život. Na příkladu jim podobných se šíří tento fenomén jako
nákaza. Vy, kteří znáte trochu historii a čtete třeba i Bibli, nepřipomíná vám to něco?
Zdroj k článku: http://www.telegraph.co.uk/science/2017/10/12/rise-bromance-threatens-heterosexualrelationships-warn-social

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE
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fotoštěky

Občas když se kouknete na některé
Některé matky to už s tou
zahraniční projekty, řeknete si na
bezpečností a teplotními
co asi zahradní projektanti
podmínkami holt trochu přehánějí
při tvorbě mysleli ?
<= Když vám na zahraniční
seznamce jako první fotku pošle
slečna z vietnamu tohle, co vás asi
napadne?

Že se zatoulá kotě to už známe, ale
jak pak to je, když se najde liště? =>
www.kapkasmichu.er.cz váš magazín pro pohodu

Komiks
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Malé povídání ke konopí
Zpracování otevřených komiksů varujících mládež od kreslíře Romana Kliského upozorňuje v každém díle na nějaký
společenský problém. Diskuse okolo Konopí je vážné, ale stále více skloňované téma. Jsou jeho zastánci a odpůrci. My
osobně vůči konopí jako rostlině nic nemáme. Faktem je, že u nás se používá především technické (slabší) konopí, ze
kterého se zpracovávají léky a sekundární produkty. Pravdou však je také to, že dlouhodobé kouření konopí otevírá u
některých slabších a náchylnějších jedinců cestu k jiným drogám, a proto se jedná o silnější návykovou látku než třeba
nikotin, který je legálně v prodeji.
V současné době se hodně lobuje a různé organizace se bijou o zlegalizování konopí jako takového. Marihuana by tak
byla využitelná v plné své síle a nepoužívalo by se cca čtvrt kapacity a geneticky upravené slabší rostliny, ale marihuana
jako taková. Otevřelo by to byznys nejen s legálním konopím ve své orální formě pro kouření jako je dnes nikotin a
cigarety více jak 100 let, ale zároveň by vznikaly různé firmy, které by ještě více jak dnes produkovaly s konopí různé
léčebné a farmaceutické produkty. Stejně jako kosmetiku.
O konopí se dá říci hodně dobrého, ale zároveň stejně jako alkohol a cigarety je pro mladistvé velikým rizikem, proto
předpokládáme, že po legalizaci by vznikla věková hranice podobná pro prodej, jak je tomu dnes u alkoholu a
nikotinových produktů.
Dnes označujeme produkty s konopí jako „cannabis product“ nebo taky mezinárodně označováno jako CBD jindy CBS.
Produkty jsou ovšem generovány z přírodního slabšího, nebo částečně geneticky modifikovaného konopí, které
dosahuje síly a vydatnosti pravého konopí ve výši 14%. Onomu 14% konopí říkáme technické konopí je to jakobyste
vymysleli light cigaretu, která už skoro není ani cigareta má možná její slabší vůni. Nejsem ani zastáncem, ani odpůrcem
konopí. Sleduju tento trend spíše jako nadšenec a kladu otazníky. Musím přiznat, že v zemích, kde je konopí legální a
pouze se orálně nekonzumuje vdechování (kouření) našli výrobci různé varianty zpracovávání této rostliny.
CBD produkty na území ČR jsou slabší a nižších konzistencí. Pharmaceutické firmy a zelení producenti s větších
vzdáleností (Nizozemí itp.) používají téměř 100% obsahu této rostliny od lodyhy až po listy. Je bohatá na očistné látky a
podporuje obnovu a regeneraci buněk. Není se co divit, že tento lehký opiát, který v podobě vdechování působí
návykovost a je veden jako lehká droga, je v jiném způsobů použití zázračný lék.
CBD preparáty se dnes hojně začínají používat třeba v dermatologii, v drogerii obecně, ale jako čistidla nebo i
alternativy rychlorozložitelných plastů. CBD po legalizaci v naši zemi, ať už to bude za pár let, nebo za 10, 20 let otevře
řadě firmám obrovský kšeft, protože západní země už dnes dokáží tuto rostlinu využít v několik desítkách odvětvích. A
proč? No jednoduše, protože to funguje!!! Takový obyčejný heřmánek znali naše prababičky a dávali jej takřka do
všeho. Proč? Protože heřmánek napomáhá trávení, hojení, lahodí i menším bolestem hlavy u migréniků a taky by se
našly desítky pozitivních účinků. Dnes je heřmánek probádaný a používá se normálně v lékařství, kosmetice, řadové
konzumaci od čajů po masti. Když se objeví podobná rostlina, která se ovšem bere za návykovou a narozdíl od
heřmánků, který není narkotikum, je návyková. Logicky to vzbudí i pozornost a zájem, protože jak narkotika, tak i jedy
ve vysoce malé míře se používají třeba u operaci v moderním lékařství.
CBD otevře obrovskou oponu, která je dodnes zastřena mnoha lidem a firmám. Jak se nebude používat jen technické
konopí, ale to původní, plnohodnotné koncentrované… pak se rozroste jedno obrovské odvětví zatím neprobádané
produkce, které bude mít několika miliardové obraty každý rok. Co myslíte není to velká výzva pro producenty?
Rozhodně ano, ve světě to už totiž tak funguje. A i proto tlačí různé politické strany a organizace, protože to není jen
skupina nějakých puberťáků, kteří chtějí kouřit marihuanu legálně. Zde se jedná hlavně o business a možnost využit
tento preparát ve zdravotnictví, pharma koncernech, kosmetice, službách…, kde jen vás napadne. Už dnes okrajově se
tento produkt používá u tisíců podnikatelských subjektů ročně ve své slabší podobě. I u nás v ČR!
Takže velký cannabis business je jen otázkou času a prolomení neznaného a využití příležitosti pro odvážné!

Z redakce
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!!! ZMĚNA PLÁNŮ !!!

Vzhledem ke „koronaválce“ nebo době „koronavirové“ jak to nazval
americký prezident Trump, se mění i naše plány. Respektive odsouvají.
Náš šéfredaktor prošel krutým osobním příběhem ve svém životě, což
nás také oslabilo jelikož jsme toto číslo chtěli vydat už začátkem Března
2020, což teprve Nouzový stav a celá naše současnost s COVID-19
začla. Nechceme do časopisu i do naší práce všude dodávat přízvisko
COVID, protože už tak toho máme dost ze všech medií. Každopádně jak
oba speciály, tak naší knihu, tak vše co máme v plánu odkládáme.
Samozřejmě lidé teďka pracovali v karanténách a HomeOffice, takže
nějaké příspěvky jsme nasbírali (kresby a práce atd.).
STARTOVAČ, SBÍRKA A JAK TO CELÉ DOPADLO?!

…………………………………

Co se týče naší sbírky na Startovači zastavila se na částce 2100,- oproti
předchozí sbírce, která se v částce 10.000 naplnila a umožnila nám
start naší kanceláře letos zamíchala ze situaci vážně asi doba
koronavirová. Spojili jsme náš časopis s naší hlavní iniciativou webu
www.ekotolerantismus.eu čili s projektem EKOTOLERANTIKA. Měli
jsme dohodnutých hodně sponzorů předem a někteří skutečně SMSku i
drobný příspěvek poslali. Valná část našich kamarádů nám napsala:
„Blázníš, jaký sponzoring, jaký drobný dar? Já mám sám málo jsem na
nemocenské, sedím v karanténě ČR robím doma na 60%… no teď
rozhodně ne“. Předpokládáme, že více jak polovina lidí, kteří by nám
jinak chtěli přispět, nepřispěli.
Proto se naše nárazová sbírka neuskutečnila. Naše komunita má již
několik stovek aktivních čtenářů a číselně 1300 odběratelů, ale v této
době je naše sbírka neoslovila. Tak či onak otevíráme odkaz pro
zájemce, což bude sbírka celoroční. Prakticky celodobová. Kdykoli a
kdokoli bude chtít nám bude moci před tento odkaz zaslat příspěvek a
je jen na jejich vůli jestli 50,- kč nebo 1000,- za každý dar jsme rád.
A ještě jednou poděkování všem, co nám pomáhají

…………………………………

Děkujeme všem kteří se podílejí na chodu našeho společenství. Lidem,
kteří píší články nebo nás redigují a komentují. Lidem, kteří nám zašlou
finanční příspěvek nebo dar. Návštěvám přátel, kteří v naší
kryptogarsonce už byli. Ne méně poděkování patří právě i autorům,
kteří zaslali nějakou tvorbu. Všem, kteří tento ne zrovna profitní
umělecký business, který děláme spíše pro zábavu podporují. Protože
víme, že v této době mají lidé problém udržet své práce a vztahy, natož
zájmy. Což je naopak výzva proto, abychom naše blízké a to, co nás
baví podpořili a tvořili to, co máme rádi a na čem (na kom) nám záleží.
Doba je těžká, protože už nejsme zvyklí jako kdysi třeba za světových
válek se držek blízko sebe a být družní a nápomocní ve všech oblastech
života. Současnost nás rozhýčkala a technika a instantní vztahy už
zdemolovali klasický model našeho společenství. Ale navzdory všemi
chci vám poděkovat, protože i přes tyto úskalí a komplikaxe stále
vidíme, že existují pořád lidé, kteří mají k sobě blízko. Přestože jim
samým je těžko. Ještě jednou děkuji. :) mjzz
Bankovní spojení pro sponzory:

670100-2200960590/6210

Od našich autorů
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Erika Rýdlová

Toxikopatologie
Rilkonav

www.ekotolerantismus.eu

Hanka Křivánková

Zastavení v pauze
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Baví se dva kámoši:
"Včera jsem měl sex NA MIROSLAVA"
- "A to je jako co, prosím tě?"
"No, že jsem jí DONUTIL" :-)
Dnes ráno mi nějaká slečna na ulici nabídla sex.
Nebylo by to nic zvláštního... párkrát se mi to už
stalo. Takhle ale chtěla jako protislužbu, abych na
Internetu udělal reklamu na nějaký čistící
prostředek. Samozřejmě jsem odmítl, jelikož mám
svoje morální zásady a hlavně už po těch letech taky
silnou vůli. Tak silnou jako je CIF - vysoce účinný
čistič koupelny. Nyní dostupný i v citrónové a
vanilkové vůni. :-)
Přijde muž za doktorem a říká:
MUŽ: Moje žena má probloblém se sexem a já
nápodobně.
DOKTOR: Tak, zde máte pilulky. Tato zlatá je pro vaší
manželku, a tato stříbrná je pro vás. Doufám, že si to
nezaměníte, mohlo by to mít vedlejší účinky.
Muž přijde domů a říká: Tak ženo. Tento stříbrný je
pro tebe, a tento zlatý je můj.
Druhý den přijde muž za doktorem a říká: Pane
doktore. Nějak tyto pilule nefungují, ženě zdřevěněla
noha a mě se otevřela rána z druhé světové.
Povídají si dvě blondýnky: "Mám nového chlapa, ale říkal, že mě
chce milovat jen platonicky"
"Platonicky? A to je jak?"
- "To nevím, ale pro jistotu jsem si umyla i prdel" :-)
Dcera přijede domů z pionýrského tábora, rozrazí dveře a křičí:
"Konečně u sebe!"
Rodiče se na sebe podívají a říkají: "Snad u nás, ne?"
Dcera odpoví: "Já myslela nohy..." :-)
Má přítelkyně z Německa hodnotí mé "postelové výkony" na
stupnici 1 až 10.
Protože německy neumím, domlouváme se anglicky.
Dneska jsem zkusil anál a musel jsem být hodně dobrej, protože
pořád křičela 9. :-)
Doktor se skupinou mediků jde na vizitu.
Vejdou do pokoje a tam pacient onanuje pod peřinou. Doktor taktně
vyvede mediky z pokoje a povídá:
"To je obvyklý problém... přetlak semene. Občas si musí pacient
takhle ulevit."
Vejdou do druhého pokoje, tam pacient ruce za hlavou a krásná
sestřička ho orálně uspokojuje.
Doktor se otočí k medikům a povídá: "Stejný problém, jiná
pojišťovna." :-)

Skoropříběhy
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Manžel není doma a manželka si mezitím užívá s milencem.
Najednou zachrastí klíče v zámku a manželka rychle schová milence do skříně.
Potom sepne ruce k nebi a prosí: "Ó Bože, udělej si se mnou co chceš, jenom ať nás neobjeví můj muž."
Na to se nebesa otevřou a ozve se: "Dobře, bude to jak chceš, ale za tři roky tě povolám k sobě, utopíš se."
"Dobře, dobře, jen ať ho teď nenajde." odpovídá manželka
Všechno proběhne úplně hladce. Tři roky se žena nekoupe, jenom se sprchuje, nechodí na koupaliště,
vodě se prostě zdaleka vyhýbá.
Uběhnou tři roky, čtyři roky, pět let a na svůj slib už pomalu zapomněla.
Po pěti letech si koupí zájezd na okružní plavbu okolo světa.
Na lodi je velká zábava, samé ženy, když v tom se začne loď potápět, žena si vzpomene na svůj slib.
Poklekne, sepne ruce k nebesům a volá: "Ó Bože, teď, teď mě chceš povolat k sobě? Podívej se, kolik
nevinných
žen teď zemře spolu se mnou."
Nebesa se opět otevřou a ozve se:
"Dva roky, dva roky mi trvalo, než jsem vás vy kurvy dostal na jednu loď!"
Dva přátelící se manželské páry hrály jeden večer spolu karty.
Pavlovi spadla na zem karta.
Když se pro ni sehnul, všiml si, že Dagmar, Honzova manželka, má široce roztáhnuté nohy a nemá kalhotky!
Pavel nedal samozřejmě na sobě nic znát.
Později, když šel do kuchyně pro piti, přišla za nim Dagmar s otázkou:
"Viděl jsi pod stolem něco, co se ti líbilo?"
Pavel, překvapený její otevřenosti, přikývl a ona pokračovala:
"Můžeš to mít. Bude tě to ale stát 2000."
Poté, co Pavel zhodnotil svoje finanční možnosti a zahodil všechny morální předsudky, přistoupil k dohodě.
Dagmar mu vysvětlila, že její muž pracuje v pátek vždy déle a že se tedy Pavel má u ni ve dvě ukázat.
Samozřejmě, že Pavel byl přesný, dal ji 2000,- a oba spolu víc než hodinku souložili.
V půl čtvrté Pavel odešel.
Honza, Dagmařin muž, se jako obvykle vrátil v šest večer.
Hned po příchodu se ptá své ženy: "Byl tu dnes odpoledne Pavel?"
Dagmar, i když šokována, v klidu odpovídá: "Ano, zastavil se na par minut..."
"A dal ti 2000,- ?"
Dagmar si myslela, že je konec.
Nasadila kamenný výraz a povídá: "Ano, dal mi 2000,- Honza se spokojeně usmál a povídá:
"Dobře. Pavel přišel dnes ráno za mnou do kanceláře, aby si půjčil 2000,-.
Slíbil, že se dnes odpoledne u tebe staví a vrátí je."
Sedím jako vždy v mém denním lokálu u baru.
Náhle přijde dovnitř ta nejkrásnější žena, kterou jsem do té doby
spatřil.
Přemýšlím, jak bych ji mohl oslovit, nakonec jí nechám od vrchního
přinést tu nejdražší láhev šampaňského, kterou lokál nabízí.
S poznámkou na lístečku, že bych ji rád s ní společně vypil.
Přečte lísteček, usměje se na mně a nechá mně od vrchního přinést
lísteček zpátky.
Na něm stojí psáno:
Vážený pane, abych s Vámi tuto láhev společně vypila, musí ve vaší
garáži stát Mercedes, na Vašem bankovním kontě musí být jeden milion
US-dolarů, ve vašich kalhotech se musí nacházet 17 cm a vilka na
Kanárskýchostrovech by také nebyla závadou.
Přečtu s úsměvem její poznámku a píši zpátky:
Vážená paní, v mé garáži se nachází jeden Porsche, jeden Ferrari a
jeden Mercedes. Na mých 8 bankovních kontech se nachází na každém
po 2 milionech US-dolarů, jednu vilku mám na Bali, další v Římě, jednu
na Floridě a jednu ještě v Rakousku
Ale N I K D Y ! ! ! v životě, ani pro tu nejkrásnější ženu světa, bych si
nenechal uřezat 6 cm ...
...pošlete jednoduše láhev zpátky !
www.svetvydelku.cz

vaše cesta ke kapesnému z internetu

Internet revue
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Ekotolerantika dospělého člověka
Již od podzimu pomalu, ale
jistě běží náš projekt
EKOTOLERANTIKA, oficiálně
jej najdete pod 100x již
avizovaným
www.ekotolerantismus.eu.
Náš web nebo server, jak
chcete je klubový e-zin plný
rad a tipů, jak ušetřit a
investovat. Postupně se
budeme rozvíjet. Je to
doprovodný web pro
vzdělávací program
#5minutprosvobodu, který
pod tímto hastagem najdete
na většině našich odkazů.

Jak jste si možná všimli klub Z-net FIMPRESS Iniciativa jsme již před rokem zjednodušili a po názvu našeho
magazínu přejmenovali z KAPKY SMÍCHU na EKOTOLERANTIKA. Ekotolerantika je pracovní název a
zjednodušení pro nový ideologický směr EKOTOLERANTISMUS, který nejen ve střední Evropě sjednocuje
minimalizmus, frugality životní styl, preppers pohled, ekologii, úsporu a investice… prostě jedním slovem
vyvážený alternativní způsob života, který se přibližuje zpět k přírodě a prapůvodním hodnotám, ale neutíká
někam do lesa zcela mimo naši civilizaci. Je to metoda a poznání nahlížení na náš současný svět a život tak,
abychom uvnitř přetechnizovaného a překonzumovaného světa mohli vytvořit zase nějakou zelenou oázu pro
sebe, své děti společenství, prostě být ve střehu před nástrahami lidstva jako takového.
Na internetu se to hemží fake news, různou propagandou. Koronavir kam se podíváš samo špatné zprávy. My
se budeme zabývat jednoduchými tématy, jak si udělat vlastní strouhanku, jak se naučit dýchat, stavba
jídelníčku, pojednání o tom proč to s mlékem nepřehánět. Co je metoda šedého člověka a další a další témata
na našem webu. Postupně vás budeme zasypávat i konkrétními tipy a návody, které jinde najdete v
proklikávacích stránkách, které jsou rozdělený na 10, 12 stran. Jindy najdete podobné články v knihách a
placených webech na internetu, případně v kurzech různých coatchů.
Až nasbíráme s mikro-sponzoringu a výdělků skrze reklamu částku 5.000 - 10.000,- zaplatíme dopředu
webhosting a domény a další důležité základní výdaje a spustíme do oběhu naši knihu „5 minut pro svobodu“
ano možná jste se o tom něco málo dočetli už v předchozích číslech. Je to proto, že chceme tuto knihu
poskytnout ZCELA ZDARMA a někteří spoluautoři mají stále různé výhrady a nápady, jak knihu opravit či
doplnit. Jak budeme mít projekt, jak se říká „v cajku“ a i alespoň malé prostředky na jeho provoz spustíme
finální verzi této distribuce, která bude mít i své další díly a pokračování.
Jediný placený e-book bude ten poslední, kde se budeme zaměřovat na naše zkušenosti s investováním a
network vyděláváním po síti. Všechny ostatní knížky v našem seriálu, které by mohly existovat samy o sobě i
bez dalších svých dílů (protože každý se bude zaměřovat na jiné téma) budou doslovně ZDARMA stejně jako
náš web, naše komunita, náš časopis. Asi 90% všech informací a podpory klubu EKOTOLERANTIKA budou
zdarma. Náš klub bude mít jednu oficiální redistribuční publikaci a bude potažmo doporučovat knihy jiných
autorů. Ovšem již teď se můžete těšit na naše e-booky zdarma, které pojedou proti proudu a nebudou
vyžadovat nějaké poplatky, ale které si bude moci přečíst každý. Uklízečka, prodavač, lékárník, geolog i
popelář. Mjzz

Ještě nějaké žblepty
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Když už perníková chalouka vyjde z mody a dětem se vykládá o klobáskové
chaloupce s kosteleckých uzenin.

Jednou až ještě budeme vzpomínat, jaká specifika měla doba
koronavirová, romanopisci hluboce rozvinou svou fantazii...

Děkujeme sponzorům uvádíme zde odkazy na jejich počest jako díky
všem, kteří nás zasponzorovali nebo nám jiným způsobem pomohli:

www.bohuslavekubes.cz
www.salonerika.cz
www.svetvydelku.cz
www.pismenkovakralovna.cz
www.lucy-oakwood-art.webnode.cz

STAŇ SE NAŠIM AUTOREM !!! STAŇ SE NAŠIM AUTOREM !!! STAŇ SE NAŠIM AUTOREM !!!
Chceš i ty nám ukázat své dílko? Kreslíš, děláš humor, koláže, komiksy? Neváhej a ozvi se nám na
kapkasmichu@gmail.com, nebo email pro celou redakci našeho klubu: redakce@ekotolerantismus.eu.
Nebo jinak píšeš povídky, básně, glosuješ chytá Tě psaní? Taky je tu místo pro Tebe. A zase jinak. Máš
firmu, literární klub, umělecké společenství? Pořádáš představení, prohlídky, vernisáže, literární čtení?
Nebo jsi začínající influencer? Vydáváš sám knihy, nebo děláš .pdfka? Jsme otevření široké sféře
působnosti v oblasti humoru a literatury. Tento časopis je především magazínem začátečníků a amatérů,
ale rádi zde publikujeme už i umělce zkušené, autory zavedených jmen. Každý má možnost. U nás se
můžeš prezentovat ZDARMA. Pouze komerční inzerce je u nás za dobrovolný příspěvek. Jako autor si
můžeš udělat reklamu a tradici tak, že nám budeš zasílat příspěvky, nebo zdostupníš nám svou tvorbu.

www.kapkasmichu.er.cz

Pele mele
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Barbecue v době koronaviru v

lese více jak 2 metry od všech
ostatních lidi...

Hanka Křivánková
Přijede televize za 130 let starým dědečkem dělat rozhovor.
Reportérka dá dědečkovi mikrofon a ptá se: "Můžete nám prozradit recept na dlouhověkost?"
Děda se nadechne a povídá: "No to víte, ráno hned jak vstanu tak si dám panáka..."
Reportérka: "Počkejte dědo, to takhle nemůžete říct, že hned po ránu chlastáte. Raději řekněte, že jste si přečetl
knihu..."
Děda: "No dobře... takže ráno vstanu a přečtu si knihu. Potom druhou, třetí a no a když mám všechno doma
přečtené, tak jdu k sousedovi, kde spolu čteme jaho knihy. Když už přečteme i jeho knihy, tak jdeme do místní
knihovny. Tam čteme tak do deseti do večera. Když nás vyhodí, tak jdeme nahoru na kopec k Bohoušovi a no a
ten má doma tiskárnu..." :-)

www.janzartia.er.cz

Na shledanou
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Mammovy příhody

Michal Kameník
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. Do děl autorů nezasahujte stejně
jako to děláme my. Vždy uvádějte
autora.

© Copyright Kklh KAPKA SMICHU 2020

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.

