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„Nechci nic říkat, Deniso, ale koukni na svýho Pavla, 
mám dojem, že na něho leze hříšný tanec.“

 Graphic Mama & Christian Dorn

PUPPYHO PINDY, aneb malej sprostej
pejsek, kterého budete ode dneška vídat

Přicházíme o majetky   

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

http://www.kapkasmichu.eu/
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Létem světem ...Létem světem ...
Humorgurmání, tož co?  

Kontroverzní  stund-up  komik
Nikola  Džokič  v  jednom  mém
oblíbeném  podcastu,  který  si  zde
dovolím nejmenovat dával Trnkám-
Brnkám 5 let než to tzv. dodejchá. 
Myslíte  si  to  taky?  Pro  mě  byly
Trnky-Brnky moje dětství. Ale nějak
tak  oproti  zahraničí  nebýt  zde  asi
nejdominantnější  aktuální  časák
Tapír asi bychom tak nějak neměli
žádné  silné  papírové  medium  s
dobrými vtipy. 

Neberte  to  zle.  Nedělám  zde
reklamu jiným tištěným plátkům s
kresleným humorem. Ale my jsme
už  na  začátku  avízovali,  že  jsme
časopis  s  amatérským  uměním.
Převážně humorem, ale  i  uměním
jiného typu.  Tak  opouštím dnes v
úvodu  trochu  sarkastický  tón  a
otevírám myšlenku,  jak  to  bude  z
českým  humorem  v  průběhu  21.
století?  Bude  vůbec?  Bude
papírová verze, nebo budou časem
nuceny všechny periodiky přejít na
internet a do on-line podoby? 

My  vycházíme  jednou  za  dva
měsíce. Našim cílem je, aby KAPKA
SMÍCHU byla časem více svébytná
a měli jsme jak prostředky a zdroje,
tak  čas  tvořit  ji  alespoň  každý
měsíc. V době, kdy lidé nadávají na
co se  dá a  je  jim těžko bylo vždy
třeba  mít  media  tzv.  na
odreagovačku.  A  pro  mě  byla  ta
nejlepší  odreágovačka  v  divokém
západu  90.  let  symbolem  právě
redakce  časopisu  Trnky-Brnky.  On
ten  vizovický  polopatismus  a
takový  hrubý  vulgární  humor  lidi
nenutil  moc  složitě  přemýšlet.  A
tak fandím profi redakci  s  Vizovic,
aby  časem  udělali  i  web  verzi  a
nevzdávali  se.  :)  Ale dost  o  jiných
přečtěte si tu naší KAPKU. Máme tu
toho taky dost ;)    
             váš vykreslený pokladní   -jz-

   Krátké  zastávky

Profesor zkouší studentku a ptá se jí:
"Který  lidský  orgán  dokáže  za  pár
sekund  zvětšit  svůj  objem  6-8krát?"
"Penis...",  odpovídá  studentka.
"Je  to  zornička,  ale  toho  muže  se
držte, slečno."

* * * * * 

Šéf v práci: "Dežo, proč nepracuješ?!"
Dežo:  "Omlouvám  se  šéfe,  neviděl
jsem vás přicházet."

* * * * * 

Říká  paní  Nováková  své  přítelkyni:
"Ten  můj  je  v  sexu  jako  video:
Dopředu,  dozadu,  dopředu,  dozadu,
stop, eject.".

* * * * * 

Malej Dežo příjde první den ze školy a
povídá: "Tati, tati, měli jsme tělocvik a
pak ve sprchách jsem viděl,  že mám
nejvetší  péro!!!  To je  proto,  že  jsem
cigán?"
Otec: "Ne, Dežo, to je proto, že ti je
16!" 

* * * * * 

Tatínek  se  ptá  svého  osmiletého
synka:  "Co  bys  letos  chtěl  k
narozeninám?"
"Menstruační tampóny."
"Víš ty vůbec, co to je?"
"Nevím, ale v televizi jsem slyšel, že se
s tím dá dobře hrát tenis, plavat, jezdit
na kole i skákat padákem." 

* * * * * 

Postaví  se  takhle  nahý  muž  před
zrcadlo  a  povídá:  „Zrcadlo,  zrcadlo,
kdo má největšího čů*áka na světě?“
„Já!“, odpoví z kuchyně manželka.

* * * * * 

Malý  Janko  sa  pýta  babičky:
"Babi, kokot to je niečo strašné?"
"Strašné, Janko môj."
"Strašnejšie ako drak?"
"Strašnejšie."
"Aaa!Strašnejšie ako ježibaba?"
"Veru tak."
Janko zdvihne rúčky a straší babičku:
"Bu-bu-bu  babi,  ja  som  strašný
kokoooot!!!" 
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100% nepravdivé zprávy z domova …
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100% nepravdivé zprávy z domova …



 Covid komiks  Kapka smíchu Strana 5

100% nepravdivé zprávy z domova …

… pokračování příště
Autor: Radim hričík
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Vykřičník bezhotovostní společnosti! Novodobé otroctví 
za potlesku otroků! Bez osobního vlastnictví!

Nebojte se žádné hoaxy, fake news a kdo ví, co všechno lítá internetem. Shrnu jen fakta. Takové všeboecné
možná trošku spekulativní zamyšlení, které nehodnotí jen otevírá otázky.  Koho to nezajímá přeskočte. :)
V předchozích číslech jste si už zvykli. Uštěpačně, trochu cynicky tu a tam rozebereme i něco vážného. 

Pro nás klub je toto téma nejméně relevantní. My jako samostatný celek (KAPKA SMÍCHU) fungujeme tak
trochu bez peněz a nezáleží nám na kumulování nějakého velkého kapitálu. Bude tomu nedlouho 10 let a
vystačili jsme si jako nadšenci! Ale myslím, že toto téma stojí za zmínku:

Pouvažovali  jste někdy nad tím kolik v naší  společnosti přibývá sdílených služeb? Tak zvaně společných
služeb?  A když  si  projdete  třeba  inzerci  nemovitostí  na  prodej,  že  se  objevuje  čím dál  více  nabídek  na
„spoluvlastnictví“ družstevní byty častěji než vlastnické atd. atd.? 
Spoluvlastnictví, sdílené vlastnictví. Fondy které prodávají část majetku, podíly na majetku, zástupné listiny?
Říkají vám něco služby jako Netflix, YouTube Premium, kdejaké digitální TV na internetu, služby nejrůznějšího
typu? Vypůjčení koloběžek a kol, které poskytuje skoro už každé město, MHD zdarma aj? A proč taky ne? Jsou
to vpodstatě dobré projekty. Ale všímáte si, že vedle toho tak nějak mizí práva a hodnoty střední vrstvy a
OSOBNÍ VLASTNICTVÍ? Že náš život začíná být jakoby „na klíč“? Zaplať a dostaneš,  ale POZOR není to tak
doopravdy už Tvoje! Na objednávku, předem daný život s podepsanými pravidly velkých společnosti - korpo? 

Zatímco se lidé hádají: Covid, vakcína, uprchlíci, zadlužování, gender, morálka všeho druhu… geopolitika bla
bla bla bla. Komu se to hodí? Nechce někdo, abychom jako národ(y) byli tak trochu proti sobě? Ano! Říká se
tomu „bipolární totalita“, a proto vzniká v naší společnosti spousta umělých krizí. Do jaké míry je to covidkrize
se dá spekulovat. Já říkám VELKÁ! Ale vraťme se k jádru věci. Stav společnosti, kdy zavedeme, co nejvíce
témat, aby vznikaly dva tábory. Někdy i více než dva (multipolární totalita). Pravidlo ROZDĚL A PANUJ, Ty
znesvářené tábory se mezi sebou škubou jak krocani.  Tvoří manifesty, pořádají  demonstrace, sem tam se
někde pobijou. A mezitím nepozorovaně, tiše a poťouchle >>velké firmy začínají  měnit svět<<.  Kladou si
podmínky, proměňují služby, sledují TRENDY a manipulují s psychologií svých klientů za výhodných podmínek.
Masivně to využíváme všichni, nežijeme přeci v pravěku u dřevěného kola. 

Stejně jako jsme si pozvali nekvalitní čínské zboží a politika aušusového výrobku z východu se k nám dostala 
ve všech podobách posledních 30 let (protože češi a nejen češi lační po „slevách“). Stejným způsobem se k 
nám do domácnosti vkrádají nejrůznější produkty a služby. Proč si neplatit nějaký paušál? Proč si třeba 
nepořídit Netflix a další služby? Vždyť to je asi stovka měsíčně! Jak úžasné, jak výhodné. Nebojte se, 
nepotřebujete žádné Cdéčka a Divka, nepotřebujete už nic vlastnit, mít doma spoustu krámu, ke kterým jste 
měli dříve citový vztah. Vždyť MINIMALISMSU je moderní. Patří to k těm EKOTRENDŮM. Ano přátelé, i já mám
rád minimalismus. V tvorbě v práci atd., ale za každou cenu a všude? Je to zase dobré? Výsledkem je jen to, že
smažte své city a vzpomínky, budete sdílet všechno na velkých serverech a cloudech vašeho velkého bratra, 
který se o vás postará!!!! No nechtěj to!!! 

Všimněte si jedné věci. Více jak polovina notebooků a netbooků se vytváří už do 100 GB a méně, některé mají
32GB+- když se prodají. Už se nehraje na velké paměti. Jsou v kurzu experimentální počítače a internetové PC 
a disky. Je důležité mít dneska Cloudy všeho druhu, na co mít velký hard disc, stačí být někde na dálku 
připojený ne (uložiště)? A kdo má klíče od těchto zdrojů? Kdo rozhoduje, zda-li můžete, nebo nemůžete 
využívat svou službu a svá data? Co když to někdo jednou vypne, nebo hacker napadne…? 

      A to se vyplatí !!! A ty to zaplatíš! A nebudeš o tom ani vědět! ;)

Více článku nejen o kontroverzi, o ekologii, ale i  vydělávání na internetu na: www.ekotolerantismus.eu 

http://www.ekotolerantismus.eu/
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fotoštěky

Karantény sice už nemáme, ale
někteří mají v peněžence vymeteno a
tak tráví svou dovolenou, jak jinak u
ledničky a zdánlivě bezplatnými

zábavami.

Neříká vám to něco?  

Tak to musí být typ Di Caprio :D
Jinak to nejde
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 Občas nepředstírají jenom ženy… :D

Zdroj: www.svanda.cz

www.kapkasmichu.eu 

http://www.kapkasmichu.eu/
http://www.svanda.cz/
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Změna stereotypu je někdy hodně důležitá 

Zdroj: www.svanda.cz

www.kapkasmichu.er.cz 
(sekundární servis pro okamžité stažení nového čísla tohoto časopisu)

http://www.kapkasmichu.er.cz/
http://www.svanda.cz/
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Graphic mama & Cristian Dorn

„Děti, pamatujte si, že krtek sežere za den přesně tolik, 
kolik činí jeho váha,“ vysvětluje učitel prvouky.  „A jak 
takovej hloupej krtek ví, kolik přesně váží?“ dožaduje se 
upřímně, odpovědi Anička.

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!“ 

Kolegyně si všimne šéfa, jak stojí bezradně u
skartovačky. „Potřebujete pomoci?“ „Byla byste hodná.

Sekretářka už odešla a já nevím, jak se tohle obsluhuje.“
Kolegyně vloží šéfův papír do skartovačky, zmáčkne

tlačítko a papír začne mizet. Šéf je nadšený: „Výborně.
Udělejte mi prosím ještě jednu kopii pro pana ředitele.“

Malý Dan se koupe ve vaně a po chvíli se dožaduje: „Tati,
já chci ven!“ Hodně soustředěný otec odvětí: „Ven? Ale

vždyť tam fakt hodně mrzne.“

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   
01.08.2021 – dovolená? Pro nás ne !!!   
Že je to smutné? Ale vůbec ne. My si 
uděláme dovolenou jindy. V srpnu budeme 
pracovat na kompletním propojení našich 
webů a to už vážně do konce. Chystáme i 
další mediální prvky, ale to nechci 
zakřiknout. No vím vykládat tu něco o srpnu
je hodně předčasné, ale to se nedá vydržet.
Připravuje i vlastní podcasty a přílohy 
časopisu ještě v jiných podobách. Tohle 
bude prima. ;) 

  Máme novou podobu webu                   

Tak se koukněte. Momentálně 
www.kapkasmichu.er.cz, ale časem zase 
zapneme kapkasmichu.eu. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dáváme  si  na  to  měsíc,  ale  už  v  příštím
čísle,  které  tentokráte  výjde  dříve,
vyjímečně ho odstartujeme okolo příchodu
školáků  do  covidoškolové  kreténie  se  už
dozvíte o našem novém podcastu a o čem
tenhle ten obrázek vlastně je: 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   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  si
najdete články na témata, jak si zajistit nějaké kapesné z
internetu. 

Více informace k obrázku na: 

www.ekotolerantismus.eu/fincast.htm 

Vzpomínáte si ještě vůbec na naše první facebookové logo z roku 2012? 
To už je času děcka, co? Začátkem příštího roku slavíme 10 let: 

http://www.ekotolerantismus.eu/fincast.htm
http://www.svetvydelku.eu/
http://www.kapkasmichu.er.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 :) 
Tak v Rusku to mají na Sibiři po celá tisiciletí 

a neříkají tomu trend :D 

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 právě oni? 

To, co vidíte na těchto dvou fotkách uvidíte čím dál 
vzácněji. Jelikož jediné zachované přírodní kultrury 
začínají být právě monokultury a smíšené lesy, které 
jsou i biodiverziticky diverzifikované a tím odolnější vůči
přírodním otřesům i vývojovým vlivům se zásahy 
člověka a stále většímu ustupování zalesnění zmenšuje 
zelená plocha především v Evropě a Americe (Výjimkou
jsou stále bohaté oblasti Ruska a Kanady). Tyto klidné 
zátiší s přirozenou stále přežívající zvířenou jsou stále 
větší výzva i pro natura-fotografy. Musí za tímto vidnem
totiž jezdit stále dál a dál. >>>>>>>>>>>>>>>>>>
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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 !!!

… aneb jak se to dělá v Česku v jiných případech

:D

www.svetvydelku.eu

http://www.svetvydelku.eu/
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Hanka Křivánková  Jan Zartia

Graphic mama & Cristian Dorn  

Sází se Indián, Čech a Cikán kdo skočí z paneláku. Jde Čech,
koukne se dolů a řekne: "To je moc vysoko, to neskočím!"

a odejde. Pak jde Indián a řekne: "Wata, Wata, moc
vysoko, neskočím." Cikán se rozběhne, skočí, mázne se

dole na betonu a křičí na Indiána: "Ho*no vata, beton!" 
Lucy Doodle Dubcová

Hanka Křivánková – Mammovy příhody

„To je divné,“ říká jeden hospodář druhému, 
„ jaktože ti ta tvoje kravička dává tolik mlíčka a přitom je taková hubená...“ 

„Víš, já jí vždycky řeknu: tak co, budeme dneska dávat mlíčko nebo masíčko?“ 



 Od našich autorů Kapka smíchu Strana 15

Kreslená teologie

Moderní otroctví nemá už pány, 
ale valuty a jejich správce

myslím, že to je nejméně k smíchu, 
ale původně to měl být vtip

Rilkonav

Erika Rýdlová (Eliška Grossová)

Jan Zartia

Sedí skinhead na břehu řeky a chytá ryby.
Na protějším břehu sedí cikán a taky rybaří.

Skinhead vyloví zlatou rybku a ta mu povídá:
"Když mě pustíš, splním ti přání, ale pozor, 

Cikán dostane to samé co ty dvakrát." 
Skinhead se zamyslí, pustí rybu zpátky do vody 

a povídá: "Přál bych si mít za zády padesát
skinheadů..." 
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Proč české pohádky nebyly v nouzáku trendy, 
aneb konec lidové slovesnosti

Občas najdete na síti tyto příspěvky. Je to důkaz toho, že virální
statusy  žijí  svým životem.  Kdo chcete  a  máte  zájem můžete
některé  naše  obrázky  použít  beze  změny  a  sdílet  třeba  i  na
svém webu. Tak jako my to děláme u našich autorů, případně u
autorů, kteří k nám nepatří, ale dovolili nám díla alespoň sdílet
na našich sociálních profilech. 

www.kapkasmichu.er.cz

Bohatá Angličanka poslala svého psa do speciální psí 
školy. Když se z ní konečně vrátil, začala se ho vyptávat: 
„Líbí se ti ve škole?”„Haf, haf.”„Umíš už dávat pac?”„Haf, 
haf, haf.”„Dovedeš aportovat?”„Haf, haf, haf, haf.”„A 
naučil ses už nějakou cizí řeč?”„Mňau, mňau.”

Feministky z celého světa mají sjezd. Na pódium vystoupí
anglická feministka a povídá: 
"Přišla jsem domů, bouchla jsem do stolu a říkám: 
"Ode dneška nevařím!" První týden nic nevidím, druhý 
týden nic nevidím a třetí týden vidím svého muže vařit!" 
Mohutný potlesk. Vystoupí německá feministka a 
povídá: "Já jsem přišla domů, bouchla jsem do stolu a 
říkám: "Ode dneška neperu!" První týden nic nevidím, 
druhý týden nic nevidím a třetí týden vidím svého muže 
prát!" Ještě větší potlesk, posluchačky bouří nadšením. 
Na pódium vystoupí česká feministka a povídá: "Přišla 
jsem domů, bouchla jsem do stolu a říkám: "Ode dneška 
už neperu ani nevařím!" První týden nic nevidím, druhý 
týden nic nevidím a třetí týden konečně začínám vidět 
trochu na pravé oko." 

Venku mrzne čím dál tím víc a ta moje ženská nedělá nic jiného, 
než že čumí přes okno. Jestli to tak půjde dál, 

budu ji asi muset pustit dovnitř…. 

www.facebook.com/KapkaSmichu  

http://Www.facebook.com/KapkaSmichu
http://www.kapkasmichu.er.cz/
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  EKO BIO WOMAN

Tak nějak by se s klidem na srdci dala
nazvat i autorka téhle krásné bio ženy 
Natalia Lavrinenko. Mladá nadějná
ilustrátorka žijící na Ukrajině, která
objevila svou vášeň pro grafiku a ilustraci
na mateřské dovolené. Původně
inženýrka Výpočetní techniky na Národní
letecké Univerzitě objevila svou vášeň
právě po narození své dnes již náctileté
dcerky. Sama o sobě píše, že aktivně na
zakázku tvoří více, jak posledních 7 let.
Kreativní ilustraci a vectorové grafice se
pak věnuje téměř 12 let. Najdete ji na
řadě sociálních sítí a co důležitější snad 
na všech fotobankách, které vás jen
mohou napadnou. :) 

Především  pak  na  jejím  webu:
www.nataliaillustrations.com,  kde  si  bez
problému objednáte obrázek s oboustrannou
licencí (tvůrce a kupujícího) a můžete si takto
zakoupený obrázek skrze její eshop použít do
svého  časopisu,  na  vizitky,  nebo  třeba  i
podšálky do restaurace, což by nebyl její první
počin. 

Natalia je důkazem toho, že i ve velké zemi 
jako je Ukrajina s relativně spekulativními trhy 
a divokým západem, co se týče kurzů se může 
mladý odborník rozhodnou změnit obor a jít si 
za svým snem. A co je zásadní i dlouhodobě 
uspět! Málokterá umělkyně, si totiž může říci, 
že se svou tvorbou i živí. 

V našem časopise se setkáváte s jejími ilustracemi již několik čísel. Ty ze svých děl, které 
publikuje na bezplatných serverech (asi 60 obrázků) je jen procentní zlomek toho, co na 
dlouhodobě tvoří. Její umění zároveň je podpořeno tím, že tvorba je plně digitalizovaná 
a nemá problém se přizpůsobit a skutečně personifikovat zakázku na konkrétní charakter
vašich potřeb a je jedno zda-li jste v New Yorku, Sofii, Krakově, nebo Olomouci. 

Na následující zhlédněte prosím některé z kousků Natálie, kterými jasně dotvrzuje, že její
osobitý styl se vtisknul již do mnoha periodik, dárků i dárkových předmětů. Koneckonců 
sama na ně má eshop a prodává i skrze Amazon aj. platformy a servery. 

www.instagram.com/nataliaillustrations 

http://www.instagram.com/nataliaillustrations
http://www.nataliaillustrations.com/
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Natalia Lavrinenko

www.nataliaillustrations.com

http://www.nataliaillustrations.com/
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Natalia Lavrinenko 
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Erika Rýdlová (Eliška Grossová)

Tradičně děkujeme všem autorům, kteří nám poskytli dílka, případně dovolili čerpat z
portfolia. Náš klub aktivně hledá talenty na internetu (nejen mladé) nadějné výtvarníky.

V některých číslech najdete i literární tvorbu. Drobným sponzorům děkujeme a na našich
webech www.kapkasmichu.eu a www.ekotolerantismus.eu najdete i nově způsoby, jak
nám zaslat i některou z 8 největších kryptoměn na trhu. Za každý dar jsme vděční. Ať se
jedná o $, nebo stovku. Náš klub vystupuje zároveň i jako kolektivní virtuální autor. A tak

sponzoringem redakci podporujete aktivity, které dávají možnost i méně viditelným
autorům v google vyhledávači být častěji zobrazovanými, protože jejich jméno a

pseudonymy používáme v každém čísle. S četností opakování a stažení se zvyšuje i
pravděpodobnost toho, že nového autora najdete na více místech na internetu. Tato
pasivní reklama funguje již téměř 10 let. Z původně dvou lidí se rozšířila redakce na 8

stěžejních, 12 pravidelných a 22 autorů celkově, kteří nám pomáhají tvořit živé těleso. 

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.ekotolerantismus.eu/
http://www.kapkasmichu.eu/
http://www.kapkasmichu.eu/
www.ekotolerantismus.eu
www.kapkasmichu.er.cz
www.svetvydelku.eu
./www.ekotolerantismus.eu%2Ffincast.htm
www.bohuslavkubes.cz

