
  Internetový e-Zin * číslo 23 * ročník IX * 02/2021 * Cena 0 Kč    

www.kapkasmichu.eu     

 Graphic Mama & Christian Dorn

<= Konec karantén děcka… 
konec srandy, teďka přijdou důsledky a

konečně ten správný černý humor :D

Svátek práce, nebo měsíc lásky?   

Máme se ještě z čeho smát? 
No s námi určitě! 

http://www.kapkasmichu.eu/
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Byl první máj,Byl první máj,
byl testu čas ...byl testu čas ...

Humorgurmání, taky to tak máte?  

Luhy  a  háje  neskutečně  voní  to
nekonečné randění staré Paní Zimy
a mladého zajíčka Jara. Nějak jim to
rande  nevýchází.  Ale  já  věřím,  že
jako  ve  většině  případů  to  bude
velká Láska pro peníze :D  

Nějak tak podobně jak to klima a
nerozhodné  počasí  se  nám  tváří
rozvolnění  anticovidových
opatření.  Víte,  co  je  to
„rozvolněně“  v  polštině?  To  když
povíte rodilému polákovi znamená
to,  křeče  v  žaludku,  nebo
nadýmání. Prostě nějaké ty obtíže v
dutině břišní. Řekl bych, že z toho
českého  rozvolnění,  budeme  mít
někteří spíše to polské rozvolnění v
břiše  a  to  na  hodně  dlouho  :D.
Ale tak to bývá s každou stagnací a
dřímotou.  Můžete  si  zase  na  ty
další dva měsíce číst tu naší kapku. 

V tom květnu stejně jako já po řadě
let  jsem  letos  neměl  nějakou  tu
vílu,  kterou  bych  políbil  pod
rozkvetlou  třešní  (a  je  to  pro  mě
situace  nová).  Na  twitteru  mě
ubezpečují  holky,  že  tuhle  situaci
znají třeba i 30 květnů po sobě :D
tak si říkám nejsem až takový břídil.
Když jsem té jedné nabídnul, že ten
30tý  květen  by  mohl  být  jiný
odvětila:  „Si  blbec,  z  Frýdku  do
Pardubic a kvůli třešně?“

Třešeň  ne  třešeň  na  odstřel  to
zrovna není. Dost toho snění jdeme
na to zlatíčka.  Zavřete si  bravíčka,
vypněte  výměnu  manželek  a
Babiše na 24ce. A vůbec všechny ty
reality  show.  Trump  už  v  televizi
není a Zeman to nevytrhne. Takže
zpět ke klasické srandě.    
             váš vykreslený pokladní   -jz-

   Krátké  zastávky

Nemocná blondýnka píše  SMSku své
kamarádce: „38,5! Všechno mě bolí!“
Kamarádka obratem odepíše: 
„Tak  si  najdi  nějakého  s  kratším!“

* * * * * 

Dámy,  když  muž  řekne,  že  něco
opraví,  tak  to  taky udělá.“,  zapřísáhá
se svobodný mládenec. „Není potřeba
mu to každých 6 měsíců připomínat.“ 

* * * * * 

„Ty  jsi  ke  mně  milá,  jen  když
potřebuješ peníze!“
„Ale já jsem k tobě přece milá pořád!“
„No právě!“

* * * * * 

„Mamí,  upadl  nám  žebřík,“  říká
Pepíček.  „Tak  to  řekni  tátovi!“
„On už to ví, visí na okapu.“

* * * * * 

Přijde Hitler do pekárny a řekne: 
„Vezmu si půlku Šumavy.“

* * * * * 

Paradox dnešní doby: 
60 % dětí používá tablet.
90 % čínských dětí ho umí vyrobit.

* * * * * 

Na palubě Boeingu přistoupí letuška k
Arabovi a ptá se: „Budete si přát něco
k pití ?“ 
Muž klidně odpoví: 
„Ne, díky, za chvíli budu řídit…“

* * * * * 

„Ten děda Serjoža, představte si, už je
mu  90  let  a  pořád  je  plný
energie…“
„A odkud je?“
„Z Černobylu.“
 

:D ;) :D :P :D ;) :D :P :D ;) :D :P :)
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100% nepravdivé zprávy z domova …
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… pokračování příště
Autor: Radim hričík



 Pel Mel  Kapka smíchu Strana 6

Kdyz jsou ekoanimáci na 1. máje skutečně top trendi

Rilsonav

Eliška Grossová

Když vám dojde, že máte
už vše vyřízené, 
ale covid pass 

ještě ani nemůžete 
získat :( 

Hanka Křivánková

Smrtka v noci přijde na revizi do nemocnice, obchází 
jednoho pacienta za druhým a říká jim: "Pro tebe si 
přijdu za rok, pro tebe za půl roku, pro tebe za dva 
roky, pro tebe za měsíc." Když to slyší stařík na lůžku, 
rozhodne se smrtku oklamat a uteče se jí schovat na 
dětské oddělení. I tam smrtka po chvíli dorazí a 
reviduje" Pro tebe za 20 let, pro tebe za 50 let, pro 
tebe za 65 a co tu děláš ty?" Ukáže na dědka. 
-"Spinkám". Odvětí nevinně dědek. -"Tak se dobře 
vyspi, půjdeme zítra!" 
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fotoštěky

No comment
 

Ale no tak děcka, když nás čeká
prý to rozvolnění? … :D raději to

nezakřiknout! …… … aneb jak ještě nedávno si
podnikatelé přivydělávali v čekání

na kompenzáky
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Zdroj: www.svanda.cz

www.ekotolerantismus.eu

http://www.svanda.cz/
http://www.ekotolerantismus.eu/
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Zdroj: www.svanda.cz

www.bohuslavkubes.cz

http://www.bohuslavkubes.cz/
http://www.svanda.cz/
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Natalia Lavrinenko

Jan Zartia

Psycho léčebna dostane k výročí dvaceti let od založení
jako dar veliký bazén se skokanským můstkem. Když to

blázni uvidí, vyběhnou nahoru, skáčou jako na trampolíně
a vrhají se do hlubin. „Vidíte, jakou mají radost? A to

teprve počkejte, až jim tam napustíme vodu!“ 

Potká se Pražák se svým kamarádem ze vsi a ptá se ho: "Čím to je, že ty jsi takový chytrý chlap?" "No já jím pilulky na 
chytrost." odpoví bez mrknutí oka vesničan. "Pilulky na chytrost? O tom jsem ještě nikdy neslyšel, to bych chtěl taky!" 
"Tak si ode mě můžeš nějaké koupit, kus po dvacce." Pražák si jich koupí nejdřív jen tak pět na zkoušku, ale žádnou 
změnu nepozoruje, přijde proto za kamarádem a ptá se ho,v čem je problém? "No tak zkus koupit celou plechovku, to
je za dva tácy." Pražák neváhá a zázračné pilulky si koupí. Po měsíci se ho jde kamarád zeptat, jak to funguje? "No 
nevím, Fando, moc se mi to nezdá..." "No a jak ti chutnají?" ptá se vesničan pobaveně. "Jako králičí bobky." "No tak 
vidíš, fungujou!" 

Najdete nás na facebooku:   KAPKA SMÍCHU FANPAGE                       

https://www.facebook.com/KapkaSmichu
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. UKAPNUTY  REDAKTORIAL   
13.04.2021 – krypto to je změna !!!       
Přátelé, jak se podíváte někdy na naše 
stránky www.kapkasmichu.eu nebo 
ekoúsporné hnutí našeho šéfredaktora 
www.ekotolerantismus.eu či společný 
projekt @anthony @janzartia @malericc a 
několika dalších re-makerů a networkerů 
www.svetvydelku.eu zjistíte, že jsme přidali
v sekci „sponzoři“ i možnost, že nám krom 
PayPalu a banky můžete poslat drobný 
mikrodar i skrze kryptoměny. Podporou 
našich projektů tvoříte nové odvětví virtuál-
uměleckého průmyslu, který funguje i v 
dobách ekonomických recesí, protože naše 
periodika jsou ZDARMA a nejsme závislí na 
žádném nakladatelství. Naši autoři (jak bylo
častokráte zmíněno) tvoří pro zábavu. 
Případně na vedlejšák, případně i na jiných 
médiích.

  Sponzorské  nástěnky  níže                  
Vidíte  loga  pod  tímto  textem?  Firmy,
organizace  a  jednotlivci,  kteří  nám  v
minulosti poslali drobný sponzoring, poskytli
nám  své  komerční  prostory,  nebo  nám
poskytli  věcný dar či  jinou pomoc. Chcete
zde být i vy? Odkaz na sponzory je držen až
do odvolání ze strany sponzora. 

   Trochu více o našem sekundárním hnutí                
Jak jste si možná všimli před časem naše činnost je v
mnoha oblastech. Od roku 2012 vedeme tento časopis
(ano příští rok v únoru to bude 10 let). Pak od roku 2019
náš  šéfredaktor  rediguje  a  navazuje  svým  projektem
EKOTOLERANTIKA na hnutí F.I.R.E., které zde vzniklo v
pomileniálním  období  za  poslední  úvěrové  celosvětové
krize  2008.  Na  tomto  webu  se  dozvíte,  jak  ušetřit  v
různých oblastech vašeho života a zároveň kamarádit i s
přírodou a všechno tak nějak propojit  zároveň a co je
nelepší jako bonus se naučit investovat a systematicky
budovat  své  portfolio,  které  vás  ochrání  před
znehodnocením vašim úspor. 
Jako  drobný  vedlejšák,  naši  hlavní  redaktoři  Daniel,
Martin  a  Honza  vedou www.svetvydelku.eu,  kde  vás
odkazují  na všechny možné typy výdělků na internetu,
které  v  dnešní  covidové  době  začalo  hodně  lidí
vyhledávat. Stejně jako nakupování po síti,  stejně jako
alternativní služby bez provozoven. 

  Autoři našeho klubu                                                  
Na konci tohoto čísla si opět můžete prohlédnout weby 
nebo fanpage našich autorů, se kterými alespoň pasivně 
dlouhodobě spolupracujeme. Když jim dáte like, budou 
mít určitě radost. Věřte nám, že je na co se dívat. Občas 
zveřejníme i v prostorech tohoto magazínu nějaké další 
dílko, ale jak jsem avizovali asi 5-6 čísel zpět. Do 
budoucna budeme především odkazovat na naše autory.  

Štědrým dárcům děkujeme!!!

http://www.svetvydelku.eu/
http://www.svetvydelku.eu/
http://www.ekotolerantismus.eu/
http://www.kapkasmichu.eu/
http://www.ekotolerantismus.eu/
https://www.bohuslavkubes.cz/
https://www.gala-drevo.cz/
http://www.svetvydelku.cz/
http://www.salonerika.cz/
https://www.facebook.com/arnostexx
https://cz.pinterest.com/lenna111/moje-tvorba/
https://www.zlatystandard.online/
https://www.fcc-club.cz/
https://faberliczaneta.webnode.cz/
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foto „in“ spirace

Slunce svítí pro coviďáky i necoviďáky každý den 
stejně a pro všechny! Nenechte si namluvit, 

že to je nějak jinak
Budoucnost přírodního ekonaturalismu :) 

Na těchto dvou fotografiích si často uvědomím, že lidé
stále žijí, dlouhodobě na samotách, kde i dnes… dnes v

21. století je daleko k poštovním službám a lékaři a
skutečně existují místa, kde lidé s přírodou a Bohem na

dosah, nemají možnost dostat se k výdobytkům naši
moderní společnosti. 

Takové pohledy mě naplňují úžasem 
i vděčnosti zároveň. Ale někdy si říkám: 

Nemají to občas lepší oni? 



 Facebookoví a ti jiní ... Kapka smíchu Strana 13

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 !!!

Kéž by už, co lidi? :D

My to říkáme pořád, že úsměvem si prodlužujete život? A
možná i něco jiného...

Není to dneska každý druhý produkt? :D

  … a zase jako kdysi za stara. 
Nepřipomíná vám to něco? =>
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Orgasmus má 5 částí:
1) Relaxační: Ach, ach, ach...
2) Pozitivní: Ano, ano, áno...
3) Zeměpisná: Tady, tady...
4) Náboženská: O můj bože
5) Vražedná: Přestaň a zabiju tě!!!

Pan Novák přijde do bordelu. Nabídnou mu jednu 
takovou starší prodejnou dámu. On protestuje: "Já 
rozumím, je to nejstarší řemeslo na světě, to je v pořádku,
ale proč mi nabízíte zakládající členku?“ 

Typický chlap
On: "Polykáš ráda?"
Ona: "Musíš se furt bavit o sexu?"
On: "A o čem by ses chtěla bavit?"
Ona: "Třeba o hudbě…"
On: "Máš to ráda na klavíru?" 

Můj sexuální život je jako Porsche... (nemám ho).

        Nezáviděníhodné

To se nečekaně vrátí manžel ze služební cesty domů dřív 
a manželka vyhodí nahého milence na balkón. 
Ten ze strachu skočí dolů a přidá se k závodu běžců.
"Proč běžíte nahý?"
"No je mi horko…"
"A proč máte prezervativ?"
"No zase takový horko není…" 

          Paradox

V Indonésii zakázali film 50 odstínů šedi.
"Netolerujeme perverznosti a tento úchylný film je proti našim
zásadám!!!" 
komentoval Muhammad Abdul a jeho 9 letá manželka Jumaana. 

         U doktora

Pán v ordinaci u psychologa: "Kdy jste měl naposledy pohlavní
styk?"
"Mohl bych si zavolat manželce?"
"Samozřejmě."
"Haló, Růženo, kdy jsme měli naposledy pohlavní styk?"
"Cože?"
"Kdy jsme měli naposledy pohlavní styk?"
"A kdo volá?" 

Fotografie poskytlo studio Dee ze své sekundární produkce

www.svetvydelku.eu

http://www.svetvydelku.eu/
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Tři synové opustili domov a každý si šel po svém… Když se 
společně vrátili domů, chlubili se dary, které dali své 
stárnoucí matce.

První řekl:
“Postavil jsem pro mámu velký přepychový dům.”

Druhý řekl:
“Poslal jsem mámě nejnovější Mercedes i s řidičem.”

Třetí se usmál:
“Trumfnul jsem vás. Pamatujete si, jak máma ráda četla Bibli?
A víte také, že teď moc dobře nevidí. Poslal jsem jí 
pozoruhodného papouška, který recituje Starý i Nový zákon. 
Mnichům ve sboru to zabralo 12 let, než ho to naučili. Je 
jediný svého druhu. Stačí, když mu máma poví číslo kapitoly a
verše a papoušek ho odříká.”

Brzy nato matka poslala svým synům děkovné dopisy: 
“Miltone”, psala prvnímu synovi, “dům, který jsi mi postavil je
příliš velký. Žiji pouze v jednom pokoji, ale musím uklízet celý 
dům.”
“Geralde,” psala druhému synovi, “jsem příliš stará na to, 
abych někde cestovala. Většinu času trávím doma a tak 
zřídkakdy Mercedes používám, navíc, řidič je tak hrubý!” 
“Nejdražší Donalde,” psala třetímu synovi, “ty víš přesně, co 
tvé matce udělá největší radost. To kuře bylo vynikající.” 

Hanka Křivánková

Graphic mama & Christian Dorn

Lucie Doodle Dubcová

Opaluje se nahá žena na balkóně. Najednou ji z 
horního patra přijde moták na provázku a na 

lístku je napsáno: Jestli si chceš se mnou 
zasouložit, zatahej 2x za provázek. 

Jestli ne, tak zatahej 40x, 
posledních 10 škubnutí 

rychleji, prosím! :D 

    www.lucy-oakwood-art.webnode.cz 

http://www.lucy-oakwood-art.webnode.cz/
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Dobrá partie

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." 

Další fórky najdete na:  www.facebook.com/KapkaSmichu

http://www.facebook.com/KapkaSmichu
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MAMMO – Hanka Křivánková

Eliška Grossová

Karel Melecký a Petr Vyoral 

www.eva-kalousova.wixsite.com

http://www.eva-kalousova.wixsite.com/
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Drazí čtenáří, 
mnohokrát jsme poděkovali všem, kteří 
nám zaslali věcné dary. Chtěli bychom 
dneska se dotknout některých. Asi nejstarší 
je ručně vyšívaný obraz Těšínského kostela 
od pí. Ing. Konečně z Hnojníka, je to už 
řada let. Ale dodnes jej mám ve své 
pracovně. Pak bych chtěl poděkovat paní 
Danušce, která chodí ke mně do práce. 
Panu Polákovi, který nás zahrnuje 
drobnými dary co se týče pralinek, čokolád
aj. Mívám jeho dary vždy na stole, když 
přijdou návštěvy. Chci vyjádřit své díky i 
čest kamarádovi Lukáši Dordovi za půjčku, 
podporu a zpětnou vazbu před několika 
lety a že si jeho pomoci vážím . Bude to 
právě v začátcích tohoto periodika a tato 
pomoc nebude zapomenuta. Naši 
sympatizantce Erice Borkovcové, která nám 
poskytnula věcné dary, půjčku taktéž před 

4 lety a dodnes reflektuje na příspěvky naší redakce i když sama válčí s 
těžkých chlebem každodenní konkurence ve svém oboru. 

Pak chci poděkovat důchodkyni paní Milotové, která
i když od nás bydlí velice daleko opakovaně nám
pošle kávu, nebo něco hezkého přestože pošta není
zadarmo. Za těch necelých 10 let se našlo hodně
lidí, kteří poskytli dar, půjčku, nebo příspěvek jak
mě, fyzické osobě a kreslíři Janu Zartiovi, tak
celému klubu. Nejedná se o standartní sponzory,
kteří vždy očekávají umístění svého loga nebo
nějakou jinou zpětnou vazbu. Řada z vás byli naši
přátelé již z dřívějška. Jiní jste naši fanoušci. Ale i
za těch pár lidí, které jsem ani osobně neviděl (asi
3) jsem velice vděčný. Všímáme si, že i když náš
časopis se rozvíjí velice pomalounku a po krůčcích
za těch 9 let a něco má skutečně již dnes
necelých 1400 emailových odběratelů a řada lidí si nás čte i na sociálních 
médiích. Nezapomínáme na vás a uznal jsem za vhodné napsat vám takový 
otevřený srdečný dopis. Tato strana je věnovaná vám. I díky vám tento časopis 
stále existuje ;) 

V neposlední řadě, i když to už nic nezmění při příležitosti DNE MATEK, chci 
poděkovat své nebožce mamince a její sestře tetě Jarce. Ani jedna už není dnes s
námi. Za to, že mě vždy podporovaly v umělecké tvorbě. A za větu tety Jarky v 
roce 2011: „Tak čymu še tým nie žyvíš,? Jak tak maluješ?“ za rok (2012) jsem 
právě založil tento časopis, který dnes má své 23. číslo. :)  
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Je-třeba-to-brát-s-humorem
  Pokud jste se vylekali už pouhýho nadpisu, nepropadejte panice. Bude to už jenom 
horší. Měla jsem totiž dnes večer zajímavej a inspirativní rozhovor se svou 
kamarádkou, jak jinak, o chlapech. 

Probíraly jsme klasický téma drobných nedostatků. Věcí, co se na první pohled 
nepoznaj, možná ani na druhej a třetí. Dojde to člověku, až už je pozdě. Ve chvíli, když 
se špatně couvá zpátky. Vlastně to není jen o chlapech ale o všech lidech. O přátelích, 
rodičích i svých dětech. Sedí to i na nás samotný.

Jsou to třeba malý charakterový vady, jako neustálý skákání do řeči, malá schopnost 
naslouchat nebo jen občasná nesoustředěnost. Nebo divnej styl kašle, divnej styl 
prdění, škrábání se kdesi na … hlavě. Že při jedení nekouše, ale rovnou polyká celý 
velký sousta, a při pohledu na něj se jednomu vybaví nehezká vzpomínka z jedné 
návštěvy pochybnýho kámoše, co měl doma hada, ale už nemá, protože se pan Užovka
zkrátka zadusil živou myší. A už vůbec nemluvě o různých ticích, co jednomu způsobí 
nutkání si okamžitě rozrazit hlavu o vlastní koleno. Či chronicky známé zanechávání 
stop v podobě volně od ruček odpadlých ponožek, kelímků od jogurtu, pet lahví, 
posmrkanejch kapesníčků nebo injekčních stříkaček. Samozřejmě, dělám si srandu. Ty 
pet lahve jsou už za hranicí. 

Nebudem si na nic hrát, každej něco máme, nějaký ty pitomý, malý vady, co jsou tak 
malý až postupně přerostou ve větší a některý větší v natolik velký, že jsou k 
nevydejchání. Holt už to tak bejvá, že je sem tam v té základní výbavě, nějakej ten 
drobnej, podělanej nesmysl, kterej strašně nervuje. 

Jak si tak píšem s tou kámoškou, najednou mě napadlo, že je to podobný, jako když si 
člověk koupí novej nábytek. Přiveze si domů krabici se součástkami, a pustí se do 
montování. Skládá kousek po kousku, stráví nad tím hromadu času, vydá ze sebe 
spoustu energie, a když už to vypadá, že je dílo dokonáno a vše se chýlí ke zdárnýmu 
konci, najednou čumí, že mu nějaký součástky zbyly, třeba dva, tři šroubky. Sakra ale 
jak je to přece možný? Vždyť je to postavený, vždyť je to tak jak to má bejt, vždyť přece 
postupoval podle manuálu, tak jak to…? Co to…? Těmhle součástkám se odborně říká 
kurvítka. A ať se člověk snaží, jak chce, tyhle kurvítka, jak později zjistí, prostě nikam 
nepatří. Jsou v základní výbavě, ale přesto přebejvaj. A tak zbývají dvě možnosti. Buď, a
nebo. Buď chytne rapla, vyškube si z toho vlasy, vypadaj mu nehty a skončí to 
hromadnou nábytkovou rituální sebevraždou a nebo se prostě zasměje, pokrčí 
ramenama a kurvítka zahodí někam do neznáma, protože zjistí, že ten nábytek, ikdyž 
ne úplně dokonalej, vlastně hezky sedí i tak. 

Tak si tak kinklám nožkama a říkám si, jaký jsem to vymyslela hezký přirovnání a 
najednou mě kámoška naprosto vyhodí z mé myšlenkové samohany nad vlastní 
genialitou, když mi řekne, že mu ty kurvítka stejně někam narve, a je prý jen problém, 
najít správnou díru…

Autor: Nika Ženatá

 

https://www.facebook.com/Je-t%C5%99eba-br%C3%A1t-to-s-hum-o-rem-571009813046753
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Děkujeme vám autoři a autorky KAPKY SMÍCHU 

Chceme dnes  zrekapitulovat  všechny  naše  autory.  Ano  vidíte  je  na  našem webu.  Jindy  třeba  i  na  jiných
místech. Zaslouží si připomínat, protože díky jejich úžasné tvorbě je internet veselejší. A dovolím si říci, že řada
z nich už dávno bohaté portfolio děl a stovky až tisíce fanoušků na sociálních sítích. Přestože nášemu časopisu
dominuje  humoristická  kresba,  literatura  a  komiksy  i  lehké  zabroušení  do  světa  traditional  art  neuškodí.
Každé(mu) z nich přeji to nejlepší a věřím, že v budoucnu nás budou těšit dalšími skvělými pracemi, které na
základě Creative Commons 3.0 budeme hrdě publikovat v tomto humorplátku. ;)

 

Jan Zartia Lucy Doodle Dubcová Terka Vápeníková Eva Kalousová

Hanka Křivánková Michal Kameník Eliška Grossová
(cinnamon komiksy)

Katka Svobodová

Dále pak máme autory, u kterých nemůžeme uvést fotografii, jedná se jen o občasné
autory, nebo nechtějí přímo být angažovaní v našem klubu. 
Natalia  Lavrinenko,  Nika  Ženatá,  Christian  Dorn (graphic  mama),  Daniel  Šmíra
(anthony),  Radim Hričík (Bamboocha),  František Merta,  Ivoš David,  Filip  Zatloukal,
Břetislav Buchta, Lenka Rotová a další…  Včetně autorů, kteří nám zanechali třeba jen
jednu kresbu, nebo báseň, evidujeme 22 umělců (už dávno ne amatérů). 

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 KAPKA SMICHU 2021

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/happyvodnarka
https://www.instagram.com/cinnamon_komiksy
http://facebook.com/Michalovy-kreslen%C3%A9-vtipy-1073678792658833
https://hanakrivankova.blog.idnes.cz/
https://eva-kalousova.wixsite.com/
https://ayumi-artwork.webnode.cz/
https://lucy-oakwood-art.webnode.cz/
https://www.facebook.com/martin.zaricky/
http://www.ekotolerantismus.eu/
https://ayumi-artwork.webnode.cz/
https://eva-kalousova.wixsite.com/
https://hanakrivankova.blog.idnes.cz/
https://www.instagram.com/happyvodnarka
http://facebook.com/Michalovy-kreslen%C3%A9-vtipy-1073678792658833
https://www.instagram.com/cinnamon_komiksy

