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ČLOVĚK KRVEČLOVĚK KRVE

Jan Senft alias Člověk krve je mladý písničkář ze Stříbrné Skalice, což je vesnička 
v Posázaví. Jeho hudba by šla specifikovat jako alternativní folk s prvky country, který 
odkazuje na legendy folkové a country scény jako je třeba ČP. 8, Oldřich Janota nebo 
Karel Kryl. Osobně mi však nejvíce připomíná zmíněné ČP. 8, především kvůli jeho 
hlasu, který je velmi podobný Jaroslavu Ježkovi ml. 

Člověk krve však není zajímavý pouze hudbou, ale především texty, které se od 
dnešní folkové scény liší zcela zásadním způsobem. Člověk krve vás vtáhne do sur-
realistických končin a vyprávět vám pochmurné příběhy lidí či budov. Jazyk, který 
tento průvodce používá je neobvyklý, místy až archaický, ale skvěle dokresluje atmos-
féru zářící průsvitnými rubáši kostlivců a duchů.  

Debutové album Člověka krve se jmenuje V kuchyni a bylo vydáno v roce 2020. Na 
desce jsou slyšet elektronické aranže, což je díky kapele, která Člověka doprovází 
(na koncertech vystupuje akusticky bez kapely).  Nejlepší písní z desky je podle mě 
Kohout, který vynikne především v akustické verzi, ale i verze na desce je skvělá.  
V písničce se objevují nemrtví mniši, krutý kníže či kejklíři a navozuje pocit toho, že 
se nacházíte ve vesničce v období středověku. V poslední sloce je odkaz na film/knihu 
Valerie a týden divů, který je jedním z nejlegendárnějších českých surrealistických 
snímků. Dalším skvělým počinem je písnička V kuchyni, kde se skvěle uplatňuje 
Člověkovo nadšení pro stará slova. „Krahujec krhá mezi šluky, bolí to, tlačí a na-
léhá, chrliče domů z opuky, lucerna obléhá.“ Písnička s chytlavým kytarovým riffem 
se tudíž stává uměleckým dílem, které dopřává pozornému posluchači intenzivní 
zážitek. Poslední písničkou, kterou musím vyzdvihnout je Vlakem. Tuto skladbu jsem 
si oblíbil pravděpodobně díky tomu, že denně vlakem cestuji a dopřává mi při cestě 
úplně jiný zážitek z cesty. Krásný příběh pojednává o nemrtvém průvodčím, kterého 
Člověk potká ve vlaku a uschová k dívce, která se jmenuje Lenka. 

Skvěle se Člověk předvedl ve Wombat session, kde hraje akusticky písničky Kohout, 
V kuchyni, Vlakem a Verpa.  

Maxa Milan



GURMÁNSKÉ CESTOPISY GURMÁNSKÉ CESTOPISY 
JEDNOHO DĚDYJEDNOHO DĚDY

Hotel Svatý HubertHotel Svatý Hubert

V dnešních cestopisech nakoukneme do jednoho z kvalitnějších a známějších podniků. Je jím hotel 
a restaurace Svatý Hubert, který se nachází v obci Zbraslavice, kterou většina může znát, pokud 
pravidelně jezdí směrem Kutná Hora, protože jí bude projíždět. Obec samotná je velice krásná, 
hlavně její zámeček a jeho areál. Pokud sem zavítáte, tak rozhodně doporučujeme navštívit. 

Svatý Hubert je vyhlášený až za sedmero horami. Tento hotel, jehož součást je i restaurace, je vy-
hlášený hlavně svojí zvěřinovou kuchyní. Ubytovací kapacity nejsou zrovna největší a restaurace, 
která má dohromady okolo 40 míst, také není zrovna objemná. Což je škoda, protože hostů je zde 
doopravdy dost.  

Prostory restaurace Vás hned zaujmou svojí výzdobou, jenž se skládá výhradně z trofejí zvířat, 
která zde byla i údajně servírována. Stěny jsou plné paroží všeho druhu, na každém rohu nějaká 
hlava a když usednete, tak vás vždy odněkud bude sledovat nějaká sova či poštolka.  

Nábytek a stoly zde jsou dělané ručně na zakázku. Ohromné stoly z masívu tomuto místo, vedle 
trofejí, dodávají reálný vzhled myslivecké boudy.  

Jídla zde najdete všeho druhu. Kromě denního menu je zde výběr z trvalých minutek, které potěší 
i náročné gurmány. Pokud jste ale opravdu náročný gurmán, vyzkoušejte jejich chloubu, a to jejich 
zvěřinu. Najdete tu od každého něco. Mufloní steak, jelení medailonky, srnčí na smetaně nebo tře-
ba liščí ocas. I přes kvalitu jídla a jeho druh nejsou místní ceny zarážející, a naopak velice příjemné.  

Osobně doporučuji toto místo navštívit a když tu budete, nezapomeňte na Zbraslavický zámeček a 
jiné zajímavosti

Souřadnice: 49.8152628N, 15.1901328E 
W3W: přestavba.naprosté.bezpečně

Zdeněk Jelínek



Beran: Blíží se maturitní ples. Hvězdy ukazují, že si musíte koupit vstupenku. Hned teď 

Váhy: Uran řekl Merkuru: ,,Chci jít na maturák. Měl by si jít taky. Pojďme si koupit lístky.“ 

Ryby: Kupte si vstupenky na maturák. Je to vaše šance. 

Rak: Vaše životní láska bude čekat na maturitním plese začátkem dubna. 

Panna: Na 70. maturitním plese máte možnost ukázat vše, co ve vás je. Jděte tam. 

Lev: Máte veliké nadání na tanec, jen o tom nevíte. Běžte si zatančit na maturák. 

Blíženci: Vezměte svého partnera nebo partnerku a zúčastněte se maturitního plesu. Pokud partnera 
nebo partnerku nemáte, bude tam na vás čekat. 

Vodnář: Ve hvězdách je psáno že na 70. maturitním plesu vyhrajete v hlavní tombole hlavní cenu.

Kozoroh: Vaše osamělost končí. Udělejte si nové přátele na maturáku.
 
Býk: V malé tombole na vás čeká nečekaná cena. Jděte a vemte si ji. 

Štír: Všechny šipky vám ukazují jedním směrem a jedno datum. Havlíčkův Brod 1. 4. 

Střelec: Nechoďte na maturitní ples, budete se tam nudit.

HOROSKOPHOROSKOP
Zdeněk Jelínek



PORADNAPORADNA
Jakub Stočes

Kdy má být maturitní ples? Kdy má být maturitní ples? 

Maturitní ples gymnazistů se koná 1. dubna od 18 hodin v Kulturním domě Ostrov v 
Havlíčkově Brodu, „maturiťák“ žáků střední odborné školy můžete navštívit 8. dubna v 
ledečské sokolovně. 

Co mají společného Gymploviny a Studentský parlament? Co mají společného Gymploviny a Studentský parlament? 

Kromě občasné spolupráce na projektech v podstatě nic. 

Jak se mohu stát součástí projektu Gymploviny? Jak se mohu stát součástí projektu Gymploviny? 

Stačí napsat zprávu nebo oslovit jakéhokoliv redaktora a následně přijít na schůzku Gym-
plovin. Druhou možností je jednorázově napsat článek a my ho můžeme bez problémů 
zveřejnit. Na každou novou posilu se budeme těšit! 

Plánuje se návrat pingpongového stolu? Plánuje se návrat pingpongového stolu? 

Vedení školy to nevyloučilo, ale mnozí z nás si vzpomínají na učebnu G02, kterou žáci 
naprosto zlikvidovali, právě když tam byly pingpongový stůl a počítač. Studentský parla-
ment však plánuje zařídit vznik „Odpočívárny“, kam by se žáci ve volných chvílích mohli 
jít zrelaxovat. Inspirace přišla z havlíčkobrodského gymnázia, kde místnost úspěšně fun-
guje a i po několika letech zůstává plně funkční. Vše ale závisí na chování žáků.



JÍDELNÍČEKJÍDELNÍČEK

Tortilla z houskového knedlíku: Dnes opustíme končiny naší země pouze napůl, jelikož 
si připravíme výbornou tortillu z dalekých krajů pomocí našeho klasického houskového 
knedlíku. Recept vymyslel mistr Jiří Babica, a tímto bych mu chtěl poděkovat za všech-
ny studenty, jejichž břicha byla naplněna touto chutnou krmí.  Nejdříve ze všeho dáme 
houskový knedlík osmahnout na pánvičku, jakmile je osmahnut takzvaně „na křupku“ 
tak k němu přidáme všechny další dobroty. Jako je cibule, paprika, fazole atd. Pokud 
nemáme cibule, můžeme použít česnek, pokud nemáme žádnou zeleninu, uděláme dietní 
verzi bez zeleniny.  Poté přidáváme trochu sole na dochucení. Celou směs dáme do mísy 
s rozkvedlaným vajíčkem. Jednu naběračku dáme na pánev a na ní posadím šunku nebo 
sýr. Na tyto pochutiny dáme další naběračku naší směsi, poté všechno necháme podusit 
pod pokličkou a můžeme servírovat. K pití doporučuji nějaké kvalitní pivo kupříkladu 
Staročech. Dobrou chuť!

Milan MaxaMilan Maxa



ROZHOVORROZHOVOR
Elen Hrubá a Ivan Stočes

Rozhovor pro březnové číslo si pro vás připravili Elena Hrubá a Ivan 
Stočes. Tentokrát oslovili Mgr. Michaelu Tulachovou. Děkujeme jí tímto 
za výborný rozhovor. Za pomoc při rozhovoru také děkujeme Vojtěchovi 
Brabcovi a Natálii Růžičkové.

Jaké máte plány se školní jídelnou? Máte něco, co byste chtěla vylepšit, nebo případně změnit? Jaké máte plány se školní jídelnou? Máte něco, co byste chtěla vylepšit, nebo případně změnit? 

No tak určitě, mám velké plány, ale samozřejmě ta realizace je těžší, není to jen tak, že prostě 
přijdu a řeknu, teď to bude jinak. Měli jsme teď problém s kuchyní, protože se tam vyměnila 
spousta kuchařek, takže až si to nějak sedne, tak určitě se budeme snažitto nějak vylepšit tak, aby 
se to líbilo vám i nám zase na tu přípravu. 

 Chystá se v nejbližší době nějaká rekonstrukce školní jídelny nebo by se znova vymalovalo,něco Chystá se v nejbližší době nějaká rekonstrukce školní jídelny nebo by se znova vymalovalo,něco 
se předělalo? se předělalo? 

Vymalovávat určitě budeme v létě, až bude zavřená jídelna, ale jinak nějaké větší změny se dělat 
asi nebudou, spíš takové drobnější, mrazáky atd., protože kuchyně je pěkná, jenom to chce or-
ganizačně trochu vylepšit, ale jinak kuchyň byla zrekonstruována v roce 2009, myslím, takže to 
není úplně potřeba. 

 Začne se ve školní jídelně vařit i bezlepkové jídlo? Začne se ve školní jídelně vařit i bezlepkové jídlo? 

Bezlepkové jídlo se asi tady nebude vařit, protože to není jednoduché skrz hygienu a museli 
bychom na to mít zvlášť prostory, nádobí a kapacitně bychom to nezvládli. Takže to teď není na 
pořadu dne.



Plánuje se nějaká změna u kuchařek, třeba že začnou nosit nějaké ochranné pokrývky hlavy apod.?Plánuje se nějaká změna u kuchařek, třeba že začnou nosit nějaké ochranné pokrývky hlavy apod.? 

Určitě, všechno to budeme řešit, teď v průběhu března, přijede paní, která nám pomůže s tím, abychom 
udělali všechno v pořádku, aby to bylo v souladu s hygienou, takže na tom se pracuje. 

Jakou knihu, nebo film máte nejraději? Jakou knihu, nebo film máte nejraději? 

Jémine, tak já úplně nejradši mám kuchařky. *smích* Těch mám opravdu spoustu, ale jinak knížky teď 
moc nečtu, protože na to není úplně čas, na filmy taky moc nekoukám, spíš na seriály, které teď sleduju 
na Netflixu různé… Třeba jsme teď koukali na Papírový dům, to jsme dokoukali, takže teď je prostor na 
něco nového. *smích* 

Jaké jídlo máte nejraději? Jaké jídlo máte nejraději? 

Ty brďo, tak to je těžká otázka… Já mám ráda všechno jídlo. *smích* Já mám ráda všechno jídlo, a není 
nic, nebo málo věcí co nejím, takže mi radši řekněte, jaké jídlo máte rádi vy, abychom ho mohli uvařit… 
*smích* 

Bude třeba nějaký dotazník, nebo něco na ten způsob, do kterého budou moci studenti napsat, co by Bude třeba nějaký dotazník, nebo něco na ten způsob, do kterého budou moci studenti napsat, co by 
chtěli mít za jídla, která se tady ještě nedělají? chtěli mít za jídla, která se tady ještě nedělají? 

Můžeme to zrealizovat, to není žádný problém, takže na tom můžeme spolu spolupracovat, to budu ráda. 

 Jak se Vám líbí časopis Gymploviny, líbí se Vám, nebo je tam něco, co byste tam přidala, nebo změnila?  Jak se Vám líbí časopis Gymploviny, líbí se Vám, nebo je tam něco, co byste tam přidala, nebo změnila? 

No,mě se líbí moc, já jsem na tomhle gymnáziu studovala, takže se mi líbí to, že tady vůbec nějaký 
takový časopis je, protože to vůbec nikdy tady nefungovalo, nebo za mě, tak se mi to moc líbí a já vám 
jenom přeju, abyste v tom pokračovali, a myslím, že je to hezké tak, jak to je. 

Jaký názor máte na nové bistro? Jaký názor máte na nové bistro? 

Nebyla jsem tam, ale slyšela jsem, že by bylo dobré, kdyby tam bylo více zeleniny, ovoce a takových těch 
zdravějších věcí. Ale nemůžu soudit, já jsem tam nebyla. 

Když jste na tomto gymnáziu studovala, líbilo se Vám tady, nebo změnilo se něco od té doby? Když jste na tomto gymnáziu studovala, líbilo se Vám tady, nebo změnilo se něco od té doby? 

No tak, já úplně nevím, co se změnilo ve výuce, protože tam teď s vámi nejsem. *smích* Určitě se změni-
li učitelé, ale já těch osm let tady hodnotím velmi kladně a moc ráda na to vzpomínám. 

Co byste vzkázala učitelům, nebo studentům našeho gymnázia? Co byste vzkázala učitelům, nebo studentům našeho gymnázia? 

No tak hlavně, aby měli hezké vztahy mezi sebou, protože to je nejdůležitější, aby se úplně nevykašlali na 
učení, protože to je také důležité a aby se jim tady líbilo.  

Máte nějaké motto, nebo nějaký citát, který máte ráda?Máte nějaké motto, nebo nějaký citát, který máte ráda? 

Jediné, co mě napadá, je„Jdi s tím kdo tě má rád.“ *smích* Ale jako citát, kterým bych se řídila, tak ten 
momentálně nemám. 

V příštím čísle našeho časopisu bude další učitel/ka, ale neřekneme Vám, kdo to bude. Jakou otázku V příštím čísle našeho časopisu bude další učitel/ka, ale neřekneme Vám, kdo to bude. Jakou otázku 
byste mu/jí dala? byste mu/jí dala? 

To je těžké… Jak mu chutná v jídelně? *smích* 



VTIPYVTIPY

Víte proč chtějí mít učitelé v hodinách ticho?
Aby slyšeli zvonění

Přihlásí se Pepíček: “Paní učitelko, a opravdu úplně všichni podnikatelé platí 
daně?” 
“Všichni, Pepíčku.” 
“Tak to ta Dana musí být neuvěřitelně bohatá.”

“Sprechen Sie Deutsch?” ptá se učitelka žáka. 
“Tak trochen,”

Učitelka hudebky zrudla: “Pepíčku, autorem České mše vánoční byl Jan Jakub 
Ryba, ne DJ Fish!” 

1. Pravidlo v matematice:  
Pokud se ti to zdá lehké, tak děláš pravděpodobně něco špatně…

Matematika je jediné místo, kde si člověk koupí 60 ananasů a nikdo se nediví proč

Víte proč se zřítí zeď, když se o ni opře blondýnka? 
Protože moudřejší ustoupí
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Anežka Casková


