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Známka Klajmbu: 
5 nominací Grammy!

Skandál na plátně 
filmového festivalu!

Autorům se v pěti minutách podařilo na sebe uvalit 
žalobu hvězdného Leoše Mareše pro pomluvu a na cti 
utrhání, žalobu řetězce Tresco Stores, který se ostře 
ohradil proti zpochybnění kvality jím prodávaných vaček 
a nakonec spustil vlnu demonstrací maďarských menšin, 
kteří nemohli přenést zcela mylný překlad závěru filmu. 
Od uvedení Sherpa Limitu se autoři skrývají a do skal 
chodíchodí pouze v převleku. Při zaslechnutí hlášky z filmu se 
červenají a skály opouští zadním vchodem: “Dali jsme si 
tři láhve vína, trochu jsme se zpustili a teď jsme v tom až 
po uši.”
Podle filmových kritiků byl dalším hřebíkem do rakve 
pořad Sherpa Soda 1. Autoři originálního pořadu Petr 
Čtvrtníček, Milan Šteindler a David Vávra již několik let 
shánějí podpisy pro zákaz této odporné napodobeniny: 
“To nemá s humorem vůbec nic společného. Nejprve 
zesměšňují autory literárních klasik, pak ukazují porno-
grafii ze zaprášených tělocvičen a nakonec ta jejich 
úděsnáúděsná němčina! V celém pořadu jsem neslyšel ani jedno 
pořádně vyslovené německé slovo!” Jak se podařilo reda-
kci zjistit, tak představil Egona v Alles in Hütte obcoval s 
němčinou sice celé dva roky, ale zkouškou prolezl až v 
posledním termínu. 
“Nezajímají nás jejich sliby, že přístí díl Sody bude eduka-
tivní epos o smyslu lezení v přelomovém 4D formátu, na 
Fesťák nám  to prostě už nesmí”, říka Jirmanová. 
Čeho se ještě dočkáme v pořadu Sherpa Soda 2 se už teď 
děsíme. Je to celé naprostý skandál velká blamáž!                                                                
                    (WTF)
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Visací Zámek: “Už léta jsou nám punkovým vzorem.”. Spolupráce s Karlem Gottem a Dádou Patrasovou
Pochybný pořad Sherpa Soda 2 pronikl až na plátno horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují.

Karl (51) se chová jako zamilovaný puberťák
penzovat to, že se rodina rozpadla. „Zaplatila jsem dětem base-
jumpingový kurz, teď zrovna za nimi jedu, ale bohužel  jen na 
skok, pak zase musím letět,“ vysvětlila Hildegarda, která by svým 
přístupem k ratolestem jistě mohla být (zatím) živým příkladem 
pro všechny ostatní matky. 

(PSP)

 a na nikoho nebere ohledy  Jeho žhavý románek s Egonem (49) ubližuje jeho nejbližším, a to především dětemTady jde dokonce o ohrožování mravní výchovy dospělých! Policie uzavřela studio a zabavila rekvizity.

Unikátní nálezy na hřebenech Jizerských 
hor zůstavají nevysvětleny.

Kapela Povislé Šťáradlo, zleva: bass kytara Sándor Azáro, frontman Imre Pospa, bicí Agota Yar Tscha, kytara László Trn Kitsch       Foto: Archiv LN

Karl a Egon ve studiu Alles in Hütte.             Foto: RDModerátor pořadu se neštítil vůbec ničeho.          Foto: RD

Pravděpodobná podoba pračlověka Jizerských hor.           Foto: RD Oplzlý medvěd Jizerák - děsivá hrozba lesů doby kamenné. Foto: RD

Zbožňovaný frontman kapely 
přebírá zasloužené trofeje.

Policejní razie v redakci pořadu Sherpa Soda 

Pračlověk v Jizerkách
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www.sherpikl.cz

Ke každému Sherpiklu 
plastový esesáček zdarma!


