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Ptáci zpívají, studenti distančně studují, rok se nachýlil ke
konci, vše se tak nějak posouvá z místa. Jen ten čínský
virus ne a ne se vrátit do té Číny!!!
www.kapkasmichu.eu
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V obraze
Jak to de, čtenáři,
tak teď byste mě nejraděj praštili
co? Jak by to mohlo taky jít? Nikdo
neví, co bude… ten otravný školní
rok už běží. Covid nám sedí za
hřbetem jako nevítané imigrantské
klíště a on se bude ptát „jak to de“?
Poslední dobou mě chytlo nové
hobby. Našel jsem na netu
dikobraz.cz. Bývalý socialistický a
humoristický magazín známého
jména, který už něco ve světě
karikatury a vtipu znamená. Dnes
je z něj sociální sít, heč. Výjimečně
nedělám si srandu. Srandu mají na
svém webu oni. My taky
samozřejmě :D .
A tak určitě budeme spolupracovat
ve smyslu, že budete hledat
náměty na naše kresby. Tam to
prostě de. Je tam taková rubrika
BABL a můžete nakreslit vtip s
prázdnou bublinou a lidi vám tam
napíšou nějaký námět. Ten
nejlepší, co se vám bude líbit
použijete do vtipu. To je
machrovina, co?
Samozřejmě
tam
můžete
publikovat svoje už hotové vtipy,
nebo citáty, psané vtipy. No prostě
co
chcete
takový
virtuální
humoristický prostor. Dobře to hoši
vymysleli. Na počest někdejšího
kultovního magazínu.
My na to deme jinak (záměrně
nepíšu jdeme), protože kam
bychom taky šli? No prostě
strategie našeho humoru je
amatérská, dobrovolná a může se
občas mýlit. I v tom slově, i v té
pointě. No prostě je to na zvážení.
Na zvážení vás. Ale i přesto nás
čtete. Což je dobře! Protože jsme
jediní amíci svého druhu
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DNEŠNÍM ČÍSLEM
A nemusí být náš první prezident
zrovna George Washington. A
přesto jsme amíci amatérští. A
jsme na to hrdí. Taková komunita
autorů totiž není na internetu
zastoupená.
Ale
dost
té
samomluvy. Jsme za vás rádi. Díky
tomu nás i těší pracovat. Jak jsem
zmínil prve jsme od příštího roku
dvouměsíčník.
Od posledního čísla jsem moc
důvodu k radosti neměl. Zažil jsem
ostrou rodinnou tragédii. Ale
protože humor, jak i mě, tak i tisíce
lidí podobně drží nad vodou.
Respektive si chtějí život nějak
zesměšnit a zašprýmovat, pak jsme
tady od toho zase my.
Bohužel moc výdělečný job tohle
není. Rozvojový taky moc ne. Ale
zábavný snad ano. Chceme abyste
v záplavě těch informací, kde na
školách po vás chtějí pořád nějaké
online písemky. V zaměstnání zase
nějaké reporty, výkony a další
jednotku práce/čas. Tak vedle
filmů, výletů, svých drahých
poloviček… abyste měli ještě další
možnost si otevřít magazín, který
snad potěší.
JOB je to chabý? Pro nás ne! My v
tom vidíme smysl. O to více nás ta
práce, že jí děláme pro zábavu více
než pro peníze. Uzavřem to
lidovým moudrem: Nejlepší věci
jsou zdarma! Tak jsme rádi, že jste
si nás zdarma stáhli a pokud máte
všechno ostatní natažené, tak
buďte rádi, protože až dočtete
tenhle humorplátek tak vám
minimálně papuče či sandály
spadnou.
váš vykreslený pokladní -jz-
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fotoštěky

Výmluvné !
Nikdy není pozdě se vzdělávat! =>
PC rajčata budoucnosti? :D

Papa guy :D

Pel Mel
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Hanka Křivánková

Natalia Lavrinenko

Erika Rýdlová

Odsouzenec v cele smrti se ptá kata, kdy už bude konečně poprava?
˝Podle toho, jak to vypadá˝, přemýšlí kat, ˝tak asi za měsíc˝.
˝A dřív to nejde?˝ děsí se odsouzený.
˝Všude kolem dokola tu řádí nějakej ten novej Covid a nechtěl bych umřít na
nějakou tu neznámou nemoc!˝

www.zlatystandard.info

Po stopách pátera Kiliána
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Jak mi udělal žalud radost
Před časem si ode mě odkoupil táta mou dva roky starou
barvami zaschlou, ale stále funkční inkoustovou tiskárnu.
Zaplatil mi jakože takovýma těma stravenkama, které krom
masáží, lékáren, sportu apod. nejdou skoro nikde použít.
Slavné Edenred Multi. To bych ani nebyl Frugal a
Ekotolerantik, abych si nedal tu práci a nehledal, kdo to přece
jenom přijímá a co nejvíce z toho vytěžit, i když je to primárně
na prd. Tak jsem hledal a hledal, připadal jsem si jak noční
hlídka s helikoptérou. A taky že jo hledal jsem celou noc a
projížděl obchod za obchodem. Našel jsem v blízkosti jednu
prodejnu zdravé výživy a tu moje ekošetrné srdéčko zajásalo.
No zklamání se dostavilo, když jsem uviděl svou oblíbenou
pohankovou mouku za 56,- Kč v době, kdy jsem si ji schopný
obstarat za 24,-. :/ Zvláště pak, kdy mám mlýnek a dokážu si leccos umlít z levnějších plodin. Takže tady
asi cesta nepovede, myslel jsem si. Tak mi to nedalo, hledal jsem dál.
Když už jsem chtěl hodit myší o zeď uviděl jsem odkaz Knihkupectví Luxor. Svitla naděje! Oči mi zazářily
více jak poslední pingpongový míček v rozhodujícím matchi před podáním. Našel jsem si pobočku, jak
jinak než ve Frýdě (což je Frýdecké Obchodní centrum). Byl jsem sice odhodlaný zajet klidně do Ostravy,
Těšína apod a dalších okolních měst. Hlavně aby se mi hodnota těch 10ti stravenek nějak vrátila-, ale
tohle bylo více než dobré). Další den jsem si nakráčel do našeho OCéčka.
U pultu mi řekli: „Jedině za knihy!“ No problém, myslel jsem si. Chytil jsem mlsnou.
Pomalu jsem míjel ty mainstreamové čela, kde na mě z každého rohu dívaly tady Pramen, tady Oprátka,
tady Biomanželka tu nějaký Harry Leper a kdejaký knižní šlágr. Řekl jsem si půjdeme na jistotu. Co takhle
nějaká duchovní literatura, psychologie apod. Na jedné straně jsem zajásal, že konečně mohu koupit něco
jiného než jen Levnéknihy.cz, ale i tak moje šetřivé podvědomí říkalo: Na to nesahej, tam na to se ani
nedívej... Ale jak jsem uviděl Středověký herbář Pátera Kiliána sice za 439,- tak jsem si řekl. Kuš s tým. Je
to sice pálka, ale co. Očekávání nezklamalo. Nejenže v tom lexikonu středověkého bylinného lékařství
jsem našel co jaká bylina má za léčivé účinky, ale mimo jiné i recepty.
No šťastný jako blecha, lidi. Co vám budu povídat.
Zvláště pak mě zaskočila "dubová mouka". Když tak nad tím hloubám,
pořád si říkám, že bukvice a žaludy jsou dobré tak možná pro divočáky
nebo srnky v zimě, ale že by se z nich dělala mouka? Pro někoho jako já,
kdo už odzkoušel péct z pohankové, kukuřičné, sojové a jiných mouk to
bylo lákadlo. Říkám si, co když se tím přiotrávím, nebo mi bude blbě?
Ale co tam... tak jsem celý nadšený zase následující den letěl do
Kauflandu, páč v nouzovém stavu ty malé krámky moc otevřené nejsou
musím spoléhat na řetězce. Ten klasický manuální (bubnový) mlýnek
jsem nikde nenašel, ale svitla mi naděje. V podobě mlýnku na kafe.
Chňapnu kafemlejnek pod ploutev a už si to řinu k pokladně. Ještě dva
dny předtím jsem si všude možně po městě nasbíral dva
nadité pytlíky žaludů.

Po stopách pátera Kiliána
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Nepodcenil jsem postup a načervenalé, děravé, nebo nějakými chrobáky ožrané žaludy a bukvice jsem
vyhodil. Prošlé selekcí jen čisté žaludy jsem rozloupal a podělil a ty, které už klíčily a vyrůstaly v nich
takové ty ocásky jsem taky vyhodil. Pokud byli malé odřízl a nechal zbytek. Takhle upravený pytlík
usušených přes noc žaludů na radiátorech jsem začal krájet na menší kousky. V knize sice píšou na
kamnech, ale naše pra-pra-babičky asi netušily co je to radiátor, tak musím držet krok s dobou a
nevymýšlet. Kde bych tu nabral kamna? Sice bydlím na konci starého hornického sídliště u Lískovce, kde
lišky občas dávají dobrou noc, ale co je moc to je moc.
Tak celý natěšený jsem spustil malý mlýnek na kafe a po hrstkách namlel přesně dle návodu (max 60g na
jedno mletí) nasušené, čisté a žluté jádra žaludů. Vznikl z toho takový vlhký dá se říci trochu mastný
prášek připomínající trochu mouku, jakoby do ní už někdo nakapal pár kapek vody. Tahle ta biomasa má
být jako pojivo na pečení? No dobře v knize to nepíšou, ale prosil jsem si to malým sítkem. Nakonec
nechal zase usušit a vzniklo asi cca půl kila mouky. Mouka byla i nadále taková trochu mazlavá, ale voněla
krásně. Voněla jak upražené buráky, měla i podobnou barvu.
Další den a bylo to už tři dny ze vším všudy jsem si konečně dle receptu v knize udělal placky. Placky se
podobají našim klasickým strykům na Těšínsku, papiřákům na Lašsku no prostě jak se říkávalo "bjydně za
to smačně". Ten placek vypadá úplně stejně jako klasický bramborák jen, jak vidíte na fotce je trošku
tmavší a chuťově byl tučnější, jakoby se do něho přidalo trochu sádlo. Nu a ejhle, roboty s tím bylo jako
na kostele, ale do budoucna si to zjednoduším. Objevil jsem právě recept, který znaly naše prababičky a
vůbec jim nebyl cizí a my se tady zabíjíme lepkem a stovkami dochucovadel. Zprvu jsem si taky říkal. Můj
zhýčkaný žaludek všelijakou chemií to možná nesnese. Ale k mému překvapení. Spal jsem jak mimino. Až
na ty sny :D ty mám poslední dobou pořád těžké a smutné. Ale to a receptem snad nesouvisí.
Takže sláva našel jsem další téměř bezplatný recept. Vyžaduje jen čas a práci!!! ;) Dobrou chuť. -mjzz-

Eroticky jako vždycky

Kapka smíchu

www.5minutprosvobodu.eu
program, který ukazuje skryté
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Z redakce
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Z redakce
… aneb pomáhat je lidské
a bavit se při tom je super!
Tak jsme nad tím uvažovali (zase nemáme co dělat, tak
přemýšlíme) a došli jsme k tomu, že chceme být nějakým
způsobem užiteční. Povedlo se nám s jednou nejmenovanou
ekologickou organizací (respektive jejich webem) domluvit
spolupráci, že pro jejich „zelené odběratele novinek“ bude mezi jinými tipy chodit i příloha a upozornění na
náš skromný časopis. Co to znamená pro budoucnost? Od příštího čísla, tedy začátkem roku 2021, pokud
vše půjde, jak má… získáme ze dne na den několik tisícovek odběratelů. A pokud alespoň každý desátý si
stáhne náš časopis (pesimistický scénář), pak získáváme minimálně tisícovku nových čtenářů :). Tento
drobný úspěch hodláme využít. Už od dnešního novoročního čísla trošku změní svůj ráz. Vždy jsme krom
humoru byli tak trochu časopisem všehochuti, ale začleňujeme do obsahu nové prvky.
Nechceme zde být už jen pro sebe a další autory. To, že přijdete na náš web, kliknete na reklamu, chvilku u
nás setrváte, nebo jednoduše si stáhnete náš magazín. Prostě jakákoliv aktivita spojena s našim periodikem
nám díky vašemu zájmu pomůže. Díky tomu máme drobné příjmy. Některý měsíc ve stokorunách. Jiný
kapku více. Rozhodli jsme se menší podíl okolo 10%-20% ze všech darů, mikropříjmů, ze všeho, co díky
časopisu získáme věnovat výtěžek na nějaký veřejně prospěšný akt, charitu, či dobročinnost. Už nyní někteří
naši členové přispívají na různé nadační programy dobrovolně. Ovšem odteď chceme přispívat společně i s
klubové kasy. Proč? I to je další způsob, jak posunout tento plátek o vyšší level. Už jen tím, že budete číst
náš časopis budeme úspěšnější. Více lidí se o nás dozví, bude více inzerentů bude více aktivity. A logicky tím
i více pomoci. Tím, že se sami přidáte k již 1307 odběratelům KAPKY SMÍCHU a začnete se bavit a těšit na
každé další číslo… zároveň začnete pasivně i pomáhat dobré věci.
Rovněž v každém čísle upozorníme na nějaký zajímavý projekt, do kterého můžete přispět, nebo si objednat
třeba nějaký zajímavý produkt třetích stran a tím pomoct dané nadaci – charitativní sbírce apod. Tuto
bezplatnou reklamu, budeme uveřejňovat pravidelně. A tak neziskovky, nadační fondy, veřejné sbírky mají u
nás ZELENOU a pokud i vy máte podobný projekt, nebo jste třeba jen dárce, který chce již na nějakou super
sbírku upozornit, pak neváhejte!
Už dávno je konec klasickému typu media, kdy jsme našli v časopise jeden vtip, jednu vážnou rubriku, jednu
křížovku. Znáte to. Tradice. Náš magazínek je otevřený takřka všemu, co se jen otře o základní pilíře. Humor,
kreslený či psaný, literatura, fotografie, memy, stripy a komiksy. Články na vážná témata, zajímavosti,
paradoxy, seriály… no prostě měli jsme se původně jmenovat KAPKA ODDECHU, ale líbila se nám více
KAPKA SMÍCHU, ale ten oddechový magazín začínáme naplňovat v jeho podstatě.
A bude nás víc a bude více obsahu a budete v tom vy!
A tím to bude skvělé. Protože VY jste skvělí a VY nás držíte při tom co děláme.
A naše skromná amatérská exhibice je super. Chcete se přidat?
Mejdan má volný lístek pro každého ;)

Najdete nás na facebooku:

KAPKA SMÍCHU FANPAGE

Poděkování sponzorům

Kapka smíchu
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Štědrým dárcům děkujeme!!!

Děkujeme přátele, z čísla na číslo, z měsíce na měsíc vás přibývá. Jste to vy, živnostníci a
podnikatelé v různých oblastech, pracovníci a profíci z různých oborů. Fanoušci a drobní
mecenáši umění. Kolegové, čtenáři, fandové. Ne vždy je pomoc materiální, ne vždy je peněžní.
Někteří nám zašlete drobný příspěvek. Jiný hmotný dar, někdo nás prostě sdílíte na sockosítích
a tím nám taky hodně pomáháte. A budeme to omílat donekonečna. Protože si vás vážíme a
jsme za to rádi. Každý kdo nám alespoň 1x zaslal nějaký finanční dar od 1,- Kč nahoru bude na
této stěně mít vždy odkaz. Až vás bude skutečně hodně (myšleno v čase za nějaký ten rok)
pak umístíme tuto stránku nejen na náš web. Dá se říci na všechny naše weby do sekce
partneři. Protože vy tvoříte toto medium. Ať už penězi, nebo jinou pomocí. Díky vám za těch
osm let (...někdy od února 2012, kdy se objevila první KAPKA SMÍCHU) se naše medium
rozrůstá a kvete.
Nepeněžní dárci: Jana Lokajová, Štěpán Křístek, Pavlína Mrózková, Jan Slebodnik, Daniel
Šmíra a několik osob, kteří zůstávají v anonymitě. Budiž těm uvedeným i neznámým velké
díky.

„Humor je nejdemokratičtější z
lidských zvyků.“
Karel Čapek

www.ekotolerantismus.eu
web pro lidi, kteří nesnášejí plýtvání

Od našich autorů

Kapka smíchu

Hanka Křivánková
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Natalia Lavrinenko

Muž se v noci probudí a začne chodit po pokoji.
Manželku to taky probudí a ptá se ho:
"Co děláš drahý?"
"Aááále dostal jsem strašnou chuť na sex..."
"Drahý, jsem ti přece k dispozici.."
"Neboj, já to rozchodím..." :-D

Robert Feitzek

Erika Rýdlová

Michal Kameník

Rozvoj osobnosti

Kapka smíchu
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Láskyplně na zdraví
aneb: Zdraví v malé odměrce

Kdyby se život zapisoval do nějaké kroniky,
co by tam bylo nejčastěji?
Sami víte nejlíp, jak si užíváte času od zazvonění budíku a kolik vůle a starostí vás stojí přečkat do
další mzdy. Dovolte si ke svému zaměstnání mít plán B s minimálními investicemi a bez rizika.
Chodili jste do školy, aby vám určovali, jak žít? Skryté příčiny (kombinace) najdete v těchto hlavních
oblastech:
•
•
•
•

fyzické zdraví – aby vás mohli zahrnout úkoly
duševní zdraví – aby vás mohli držet ve své moci
finanční zdraví – abyste chtěli být zaměstnávaní
řešení prevence – objevení své hodnoty, využití potenciálu

„Cítíš se být vítězem, dokud nepoznáš pozdější prohru.“
„Velkého cíle dosáhneš naplněním malých cílů. Tak jako přes jiná místa dojdeš až na místo
určení.“
Více dostupnější zdraví
Nejlepší reklama je ta, která chodí sama. Proto se taková nekupuje, ale vyplácí těm, kdo tu reklamu
šíří dál. Neznamená to zaměstnání, mzdově limitované. Jde o jiný formát spravedlivého vyplácení za
výsledky. Asi tušíte, jak je taková běžná reklama drahá. A znáte vy svou cenu?

Kapka smíchu
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Vintage woman in work
ConMongt (korea)

František Merta

Jan Zartia

...ááále to je místní komunista. Právě mě požádal,
abych mu našla obě boty levé
Anthony

Lucy Doodle Dubcová

Rilsonav

Galérka
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Galérka autorů
Dovolte nám dnes prosím zprostředkovaně představit velice šikovnou ilustrátorku převážně Ukrajinského
původu, slečnu Natalii Lavrinenko, na jejíž kresby u nás skrze CC3 už delší dobu narážíte. Na jejím webu si
klidně můžete zakoupit nějaký dárkový předmět s jejím kresbami, nebo mezistátně zadat kresbu. Autorka ve
své zemi je již známá mezi ilustrátory a u nás pouze hostuje jako nečlen klubu.

Natálie, původem oděvní designerka, ilustruje různé
situace života z pohledu ženy, zaměřuje se na svátky, různé
období roku, všední práce a vůbec na život obyčejných lidí,
roztomilým, neotřelým způsobem. Její kresby asi tak z 10%
obsahují vtipy a humorné kresby a zbytek jsou motivy a
výjevy, které však v sobě nesou notnou dávkou ironie a
lehké satiry. Ráda sestaví v angličtině přání pro vaše blízké.
Případně si již můžete zakoupit její kresby na webu a použít
pro svůj časopis. Její tvorba ji dlouhodobě živí a je její
vášní. Nehledě na vystupování v internetovém prostoru je
to skromná a tvůrčí osobnost.

www.nataliaillustrations.com

Kapka smíchu
Když chci poznat, jestli mi ženská dá, kouknu se jí na boty.
Když má vysoký podpatky, určitě bude sex.
Když má tenisky, tak mi většinou uteče.
Žena říká muži: „Jsi mizerný milenec!“
On ji: „A to jsi jako zjistila za dvě minuty jako?“
Při souloži povídá kluk prostituce:
"Hele, víš, že máš na zadku docela dost pupínků?"
Ona: "To nejsou pupínky, to je ceník pro slepý."
Šel jsem jednou večer takhle po parku, strašná tma
a v tom jsem najednou šlápnul na mužský zadek…
... a ozval se mi ženský hlas: "Děkuji"
Po šíleném mejdanu usne totálně opilá blondýnka ve stáji
pod krávou.
Když se probudí zaostří oči na vemeno a povídá:
"Dobře kluci, dobře, domluvte se na pořadí, ale poslední
mě veze domů!"
Do lékárny přijde kluk, nastaví jednu ruku a říká:
"Dejte mi jich pět."
"Co pět?" ptá se lékárník.
"Pět kousků Viagry.
Dnes večer budu mít doma pět holek."
Další den opět přijde do lékárny
a nastavuje už obě ruce.
"Cože? Fakt? To chcete deset tablet Viagry?"
ptá se lékárník.
"Ne, krém na ruce. Nepřišly!"
"Tati co je to klitoris?"
"Nemůžu si vzpomenout, ale mám to na jazyku..."
V roce 1543 začal Drákula pojídat 16-leté panny.
...
..
.
V roce 2015 zemřel hladem.
Jak zařídíte, aby manželka ječela ještě půl hodiny po
orgasmu?
Utřete si ptáka do záclony.
Maminko, proč se papá světýlko?
Maminka se ptá: "A proč by se mělo papat světýlko Pepíčku?"
Pepíček říká: "No, já jsem včera slyšel v ložnici tatínka jak říká, zhasni a dej si ho do huby..."

Na shledanou
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Zvláštní poděkování našim autorům a všem autorům, kteří osobně nezasílají, ale dali
nám svolení čerpat z jejich fanpage aj. stránek na různých sociálních médiích
a dali nám tak možnost publikovat 100% jejich obsahu,
který už jednou sami zveřejnili:
Martin Jan Zartia Zařický, Daniel Šmíra, Lucie Dubcová, Hana Křivánková, Kateřina
Svobodová, František Merta, David Ivoš, Evina Kalousová, Michal Kameník, Kristýna
Putišová, Natalia Lavrinenko (zprostředkovaně), Tereza Vápeníková, Nika Ženatá,
Břetislav Buchta, Eliška Grossová, Filip Zatloukal, Šárka Plašilová.
Dále pak velké díky našim sponzorům a fanouškům, se kterými jsme v kontaktu a
především, především našim čtenářům.
Jste super, lidi ;)
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.

