Mých 8 let na gymnáziu
Moje éra na Biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu

Ondřej Petr
Oktáva 2016/2017
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Nástup

Psaní přĳímacích zkoušek

Před gymnaziální érou
Ačkoliv se to dnes už skoro nezdá, každý z nás měl éru před gymnáziem a naší
osmiletou třídou. Každý jsme přišli z jiné školy a museli jsme utvořit naprosto nový kolektiv,
což nebylo pro každého úplně jednoduché. Mezi ty, pro které to nebylo
jednoduché jsem patřil i já. Malý vyvrhel, který byl sice chytrý, ale Kdo jsem?
tlustý. Na přijimacích zkouškách jsem skončil pátý z celkového počtu
Ondřej Petr, narozen
61 lidí. V nové třídě jsem tak byl za velkého machra, takže aspoň díky
21.9.1997 ve
tomu jsem trošku stoupnul v žebříčků chytrých lidí, ale zároveň jsem Varnsdorfu.
klesl v žebříčku ostatních, protože jsem byl tlustý a ještě k tomu chytrý. Momentálně student
Takováhle kombinace se zamlouvala jenom pár lidem, z nichž většina gymnázia Varnsdorf.
už byli moji kamarádi ze Základní školy Edisonova, ze které jsem
společně se Šimonem, Mírou, Andreou, Patrikem, Fandou, Ivetou,
Davidem a Zbyňkem.
Do školy jsme nastoupili 1. 1. 2009, ve velkolepém stylu.
Sednul jsem si do lavice se Šimonem a dostal paletu na barvy. Dodnes
ji mám někde schovanou. Trošku jsem se rozkoukal a už to jelo!
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Prima 2009/10

Vstup do Primy

Prima byla velmi zajímavá. Kolektiv jsme byli totiž velmi
nesourodý a každý si přivedl kamarády ze své školy, tím pádem
jsme se rozdělili na vícero skupinek a jenom marně jsme se na
něčem domlouvali. To vše lehce
změnil aklimatizační pobyt, kdy
jsme se vydali s naší paní
Výlet na Vlčí horu
učitelkou třídní a učitelkou
Krejčovou do Starých Křečan. Zde jsem se seznámil s více
spolužáky, kteří přišli z ostatních škol a začaly první školní
lásky. Adam Brabec se zamiloval do Anety Gunterové,
Andrea Dědečková do Kuby Švece,
Gábina Zimová do Adama Brabce, a já
jsem byl určitě taky do někoho
-CHARLES FARRAR BROWNE
zamilovaný, či se mi někdo líbil.

"Průměrný učitel
vypráví. Dobrý
učitel vysvětluje.
Výborný učitel
ukazuje. Nejlepší
učitel inspiruje."

Navštívili jsme Vlčí Horu, byli v bazénu u chaty a udělali pár
seznamovacích her. Dalo by se říct, že jsme postupně začali zocelovat
kolektiv.
V Primě to bylo spíše takové rozkoukávání, to pravé ořechové
mělo teprve přijít...
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Koutek živé přírody
na ZŠ náměstí

Sekunda 2010/11

Předání vysvědčení na Studánce
Zažil jsem první Halloween na naší škole, na který jsem stejně ve finále nemohl jít,
protože mě druhý den čekaly plavecké závody. Taky jsem, jestliže mě paměť neklame,
napsal svůj první příspěvek do Drápandy, bezúspěchu, ale slohové práce mě baví doteď a
osobně si myslím, že jsem v tom opravdu dobrý.
Naše škola taky začala podporovat projekt „Vyučuje-li učitel, jen
"Adopce na dálku," ale nevím, kde je tomu klukovi dnes
aby si zajistil
konec. Doufám, že se mu daří, přeci jenom ty podmínky,
které jsme mohli při prezentacích vidět, byly za hranicí obživu, nudí se jeho
lidské důstojnosti. A mimo černouška vznikl projekt
žáci, jsou unaveni a
Cibule - "Mezinárodní den prodavačů cibule", jeden z
skomírají s ním.“
mnoha nápadů bývalého ředitele Čunáta. Jo, kde jsou ty
časy...
– KONSTANTIN SERGEJEVIČ
Jednou jsme také šli bobovat. Prostě jsme se s
paní Málkovou dohodli, vzali boby a šli bobovat na dnes již rozkopaný, a tudíž nefunkční,
kopec nedaleko naší školy. Od té doby žádná třída takhle nikam nešla, takže jsme byli
vlastně první a prozatím poslední.
Taky podle článků, které se dají dohledat na webu, byla premiéra filmu Králova řeč,
na kterou jsem tehdy šel prakticky zadarmo, jelikož nemohli pustit film o panu Duškovi, ve
kterém stavěl hliněné stavby. Super náhoda, super film, ty ocenění, které získal si opravdu
zasloužil.
Byl první Vánoční jarmark! Super akce ty kráso! Bavilo mě to!
Závěr roku byl poprvé rozdílný od jiných škol. Předání vysvědčení vůbec poprvé
probíhalo v kostele, poprvé a naposledy v Kostel svatého Františka z Asiisi na Studánce,
kam nás svezly speciální autobusy.
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Tercie 2011/2012

Přednáška o Holokaustu
Škola otevírala rodinné centrum Jonáš. Ani nevím, jestli doteď funguje, každopádně
kolem toho tehdy byla velká sláva. Stejně jako kolem Evropského dne bez aut, na kterém
jsem nikdy nebyl.
Byl také druhý Vánoční jarmark. Poprvé jsme s klukama rozjeli prodej párků v rohlíků
a dalšího občerstvení. Fajnově nám to vyneslo, lidi byli spokojení, protože jejich žaludky
byly spokojené. No nádhera. K této přiležitosti také škola představila novou kolekci
oblečení BGV, kterou doprodává dodnes, protože nasadila hvězdné ceny a hlavně vyrobila
bundy? Sakra, kdo jiný si kromě učitelů zakoupil bundu? 3 lidi? Nemluvě o tom designu,
nikdy se mi to moc nelíbilo.
Taky přesně v tomhle období umřel Václav Havel. Dodnes si pamatuji, jak jsem si o
tom napsal status, který ho zrovna nepěvoval a druhý den za mnou přišel učitelský výbor,
začal to se mnou vyřizovat a že jestli si příště napíšu něco podobného, bude se to už řešit
kázeňsky.
Spustila se taky mafiánská organizace Schrodingerův institut, do kterého jsem já
sám osobně, ale ještě za dob pana ředitele Čunáta, chodil pomáhat. Pak se to celé
všechno nějak podělalo a od té doby to řídí ta Doušová, nebo jak se jmenuje.
Čunátovi patří velký dík za spoustu věcí na naší škole. Vlastně naše škola od jeho
odchodu nevymyslela nic nového, přelomového a jedinečného. Možná je to jenom moje
zaujatost, ale v tuto chvíli to tak vidím.
Se svými spolužáky jsem pak také dokázal velkou věc. Jeli jsme na soutěžní kolo
EURORÉBUSU do Ústí nad Labem. Organizovanost podivná, ale vyhráli jsme pro školu
možnost koupit suprové atlasy se slevou, mysleli jsme si, že to dostane naše třída, protože
jsme tam jeli, jenže zdání klamalo a teď jsou ničený žáky celé školy. Pane Bože, jak ty byly
drahý...
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Kvarta 2012/2013
Ty prázdniny jsem
poprvé jezdil na Jawě 250
ve Vepicích po poli. Vlastně
tenhle rok nemám moc co
říkat o škole, takže to
vlastně bude průřez mým
životem, který jsem dával
dost najevo na své
facebookové zdi.
Byl jsem zamilovný
do 3 dívek naráz. Spíš
jsem si s nimi více psal a
nějak jsem k nim začal cítit
city, které jsem předtím k
n i k o m u n e c í t i l . To
probuzení z toho omámení
bylo strašné a dodnes si
ho pamatuju...
Poslouchal jsem
Vypsanou fiXu, (šel jsem
pak poprvé na její koncert
a to rovnou na našem
školním festivalu, suprový
žážitek), ale přemýšlel jsem
o změně stylu, jelikož
dubsteb a elektro
poslouchalo spousta lidí z
mého okolí. Změna se ve
finále konala velmi malá,
mám jenom pár songů v
iPodu, ale ta hudba mi
Vánoční Jarmark
nevadí.
Důležitou hudební
ságou, velmi depresivní a takovou, kterou si už nechci nikdy projít, bylo poslouchání Lany
Del Rey, kterou jsem měl v uších právě kvůli jedné ze slečen, do kterých jsem byl
zamilovaný. Deprese a Lana Del Rey, typická věc pro mě v tomhle období.
Koupil jsem si svůj první iPod! Ty kráso! Přelomová věc v mým životě, člověk se do
toho ekosystému Apple fakt dostane a nemůže utéct. Pak jsem si koupil iPhone 4S a při
jeho prodávání mě okradli o 4 500 korun. Taky přelomová věc, hehe.
Poprvé jsem se viděl se svými idoly! Tehdy idoly, dnes "kolegy" kamarády a
spolupracovníky. Navšívil jsem s partou spolužáků Geetacon v Ústí nad Labem a od té
doby je YouTube scéna součástí mého života. Shodou okolností, a díky mé pracovitosti,
jsem poté v říjnu začal pracovat pro společnost Real Geek, ve které jsem dodnes.
Umřela mi prababička, během toho, co jsme s rodinou byli na dovolené v
Beskydech, při které jsem poprvé v životě navštívil Ostravu.
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Kvinta 2013/2014

Seznamovák v Hrádku
Asi přelomovější rok než Prima. Odešlo od nás pár lidí, další se tu odněkuď vyskytli,
byli jsme na střední a věděli jsme, že už není cesty zpět. Začalo také pro některé z nás,
včetně mě, těžké období v podobě matematiky, které asi nikdy neskončí. Aklimatizační
pobyt na začátku školního roku byl zábavný a doteď máme v paměti spousty skvělých
hlášek, nehledě na neskutečné množství vzpomínek. Dokonce si pamatuji, jak během něho
vyšla, pro fanoušky společnosti Apple přelomová aktualizace systému iOS, kterou jsem si
tam stahoval na wifi v kempu přes 2 dny, protože byly přetížené servery. Víc vzpomínek si
můžeme říct po maturitě, nejsem si jistý, jestli by někteří učitelé byli rádi, co všechno si
pamatujeme. Ale všechno byla sranda, nic zlého.
Při následném vřazování kvintánu na střední školu jsme si připravili pár takových
drzejších scének. Ty ale ve finále skončily úspěchem, což jsme sami moc nečekali. Hlavním
rozdílem od předchozích tříd bylo, že už nás vřazoval pan Jakoubek, který byl celou dobu
pouze zástupcem ředitele. Vlastně si ani nepamatuju, kdy nastal ten přelom, kdy se ze
zástupce stal ředitel, ale doteď vidím ty důsledky, které to mělo na naší školu...
Proběhl jeden z dalších tenisových maratonů, které založil pan Čunát. Na jeho konci
se mi povedlo jedno takové faux-pas s paní učitelkou Petrovou a panem učitelem
Šišulákem, který na naší škole ještě tehdy učil, než přestoupil do "mafiánského institutu."
Začal jsem používat více fotografickou sociální síť Instagram, které mě baví do
dnešních dnů. Jen ze zábavy se stala i práce a dokážu si přes ní velmi dobře vydělat.
A víte co ještě bylo přelomový? Sehnal jsem si další přáci! Psal jsem články pro
pořad Filmové novinky, který běžel na soukromé televizi TV Relax. Já, články, televize.
Neskutečný.
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Sexta 2014/2015

Další rok, který pro mě nastala velká změna. Jak pracovním, osobním, tak i trochu
ve školním životě. I když se to ze začátku nezdálo, tento rok se toho událo doopravdy
hodně.
Prodal se dům, ve kterém bydlela babička s dědou. Sama to po smrti dědy neutáhla
a tak nám zůstala jenom garáž. Dost důležitý okamžik, protože tím pádem jsem byl čistě
jenom panelákové dítě. Nechal jsem si tak jedno ramínko, které v tom domě zůstalo ještě
po Němcích a kolem toho domu už jenom zřídka kdy projíždím.
Jel jsem s kamarádkou na koncert Paulieho Garanda do Liberce. Nikdy předtím
jsme spolu venku nebyli a teď jsme jeli společně na koncert a rovnou jsme měli přespat
spolu na jednom pokoji, v jedné posteli v hotelu. Byla to divná situace, ale zvládli jsme to.
Kdybyste se, kdokoliv pídil potom, jestli se něco událo, tak rovnou říkám, že ne. Byli jsme
na koncertě a pak jsme šli spát. Nic víc, nic míň.
Taky jsem začal se spolužáky a pár dalšími lidmi, chodit do tanečních. Nikomu se
tam moc nechtělo. Nakonec jsme ale přišli na to, že je to celkem zábava a že půl litr
Staropramenu se dá zvládnou do 2 minut během přestávky, kterou jsme během lekcí měli.
Dostal jsem tam taky svou jedinou facku od holky, která nebyla moje máma, a to od své
taneční partnerky Kláry.
Našel jsem si svojí první opravdou dívku. I když to byl poměrně krátký vztah v
porovnání s tím, který zažívám teď, užil jsem si ho a byli jsme spolu šťastní. Rád na to
období vzpomínám. Byli jsme stejně staří, bavila nás stejná témata, jen nás v té době
rozdělila dálka, kterou v této době stejně jezdím každý víkend za svojí nynější, a věřím, že
poslední přítelkyní, kterou jsem poznal na přelomu ledna a února v roce 2015.
Když si to tak uvědomuji, i přestože jsem byl zamilovaný do spousty dívek,
opravdový vztah jsem měl jenom se dvěma z nich. Ostatní zůstaly jako kamarádky.
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Septima 2015/2016

Poprvé u moře (Anglie)
Poslední rok, při kterém jsme se mohli ve škole flákat. I tak by se dala nazvat
septima. Věděli jsme, že maturita nás čeká sice již za rok, ale teď na nás ještě "nemohla,"
tak jsme se jí moc netrápili.
Začal jsem jezdit pracovně po youtuberských akcích častěji a v pár případech
dokonce i místo školního vyučování. Rodiče zjistili, že s mojí touhou po práci stejně nic
neudělají a přeci jenom, už mi bylo 18 a stal jsem se více odpovědnějším. Prakticky vše
jsem si začal platit sám, ze svých peněz vydělaných na jednorázových brigádách a z mého,
sice skromného, ale aspoň nějakého, měsíčního platu, který mi od Real Geeku chodil.
Na konci sexty se během gymplfestu rozhodlo, že já a pár dalších vyvolených
pojedeme v Septimě zadarmo do Anglie. Zadarmiko. Ze peníze Evropský unie. Bomba
neskutečná. Užil jsem si to naplno. Ještě aby ne, když to bylo zadarmo, že jo.
Vánoční jarmark se poprvé musel obejít bez mojí účasti. Jel jsem totiž na Vánoční
CineTube, společně s partou kamarádů youtuberů. Rád na tohle vzpomínám, krásnej
roadtrip, spousta navštívených měst a skvělé zážitky.
Napsal jsem ročníkovou práci o moderní architektuře v Českých zemích.
Novou vášní se staly boty. Už předtím jsem si koupil pár párů bot za své vlastní
peníze, dokonce jedny za 3 999,- Kč, což pro mě do té doby byla ohromná částka a stále
je. Nikdy bych ale do tohoto modního odvětví neřekl, že by se na něm dalo vydělávat. A
přeci jenom, díky tomu, že jsem měl štěstí, byl průbojný, nebál se zeptat či něco zařídit,
dostal se ke mně první pár bot, na kterém jsem vydělal 11 500,-. Na páru obuvi.
Neskutečný. Nikdy jsem neměl moc peněz a tohle bylo jako vstoupit do kasína s tím, že
hned vyhrajete. Neberte to nikdo jako vychloubání. Jen je to jedna z věcí, která mi za těch 8
let na gymplu taky změnila život.
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Oktáva 2016/2017

Naše grupa
Na začátku týhle dlouhý cesty gymnáziem jsem si ani nemyslel, že se dožiju toho, že
se stanu jednou žákem oktávy. A přeci jenom, jsem tady, píšu tenhle "deník," místo závěti,
kterou jsem plánoval před první cestou do Anglie (Ano, doopravdy jsem plánoval napsat si
závěť. To že bych jel do Anglie byl pro mě nepředstavitelný okamžik, tak jsem se bál, že se
odtamtuď nevrátím živý. Nevím proč, ale prostě to tak tehdy bylo.)
Oktáva byla hodně drsná. Učivo, málo času, kašlání na školu, učení se na testy,
nová třída, plány na ples, hádky ve třídě. Byl to rok, který nás asi nejvíce rozdělil a spojil.
Uvědomil jsem si, že i když ve třídě mám spoustu kamrádů, nikdo z nich není opravdový
kamarád. S nikým se nemůžu pobavit důvěrně o jiných problémech, než o těch, který se
staly ve škole. Došlo mi, že třeba o mé spřízněné duši, člověku, se kterým jsem hodně zažil
a bavím se s ním, nevím nic. Když jsem se ptal i ostatních lidí ze třídy, na otázku, co vědí o
Patrikovi, kromě věcí, které se dějou ve třídě, uvědomili si, že jakékoliv téma, které se týkalo
jeho volného času uměl bravurně zakecat a nikomu nikdy nic neřekl. O Patrikovi tak nevím
vůbec nic a to je největší kamarád se čtvrtkou třídy.
Ačkoliv je to divné, v Oktávě není zatím na co moc vzpomínat. Všechno je to čerstvé
a v hlavě nedokážu rozeznat, jaké vzpomínky jsou důležité či zajímavé.
V době psaní tohohle "deníku" mě čeká maturita. Měl bych se učit, ale stal jsem se
spíš mistrem prokratstrinace, velitelem všech svých sociálních sítí a láska je kormidlem
mého volného času. Na učení tak není moc prostoru, maturity se bojím jako dítě duchů, ale
doufám, že ji ve finále překonám (duchů se bojím dodnes). Zároveň ale na mě padají
povinnosti, které jsem na svých bedrech nést nechtěl, jako je třeba zařizování tabla, či psaní
speciálních příkladů z matematiky, abych byl vůbec k maturitě připuštěný.
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ODCHOD
Při mojí sálodlouhé gymnaziální éře mi prošlo před lavicí spousty učitelů. Jenom pár
z nich na mě ale zanechalo nějaký vliv, který budu cítit do konce života a budu si ho plně
vědom.
Pan Zelinka. Mistr. Král. King. Frajer. Borec. Chodící Wikipedia. Asi nikdy nepoznám
člověka tak vzdělaného, který se tváří, jakoby to bylo běžné a že to nic není. Dokáže plně
přejít od výuky biologie, přes fyziku, zeměpis a po hodině vám pomůže spočítat příklad z
matematiky. Jako nic si splete nějakou Maďarskou říčku, která ani není na mapě s ještě
menší Slovenskou řekou. Tenhle moment mi navždy zůstane v paměti. S klukama jsme to
nechápali. Ale jemu to přišlo úplně v pohodě, že to všechno ví a ani to není v atlase. A jeho
pomůcka na fyziku - "Zelinkův trojúhelník," je legendární!
Pan Čunát. Pan ředitel. Na lidech si chci pamatovat jenom to dobré. Pro mě jako pro
studenta bylo, a je stále dobré, to co udělal pan Čunát s naší školou. Jak se k nám choval,
jak byl v pohodě. To co se z něj stalo po odchodu ze školy a jak ho vlastně celá situace
zničila je už zase jiný
příběh.
Paní Málková.

Kami. Královna.
Matka. Její hlášky,
kterými si podle mě
ani není vědoma na
škole doslova
z l i d o v ě l y :
"eventuálně, vlóni,
jakej máme tájm?,
nepotřebuješ papír?,
Oktáva
pořádně si ho
vyklepej." Ona nás
provedla těch 8 let. Ona byla naším kormidlem. S ní byla sranda, ale zároveň uměla být
přísná, ale zároveň rozumná. Takovouhle třídní prostě chceš mít.
Pan Hedvik. Blackman. Udělal přesný opak toho, co normálně učitelé dělají. Místo,
aby na nás byl ze začátku hodný a pak "smyčku" utahoval, tak si u nás v Primě s hláškou:
"Krev potom utře školník," vytvořil neskutečný respekt. Jsme rádi, že ale oko lana
neutahoval více, ale povolil ho a je teď s ním skvělá řeč.
Pan Holeček. Král. Dobromysl. Mozek a srdce školy. Varnsdorfský maják. Strážce a
ochránce. Nikdy v životě jsem snad nezažil někoho tak hodného, jako je on. Rozdal by se
pro studenty, vždy byl ochotný pomoci, na všechno znal odpověď, s každým problémem
poradil a když člověk někdy něco potřeboval, vždycky to měl a ochotně to zapůjčil.
Chápete, že když nám bylo v Oktávě horko, tak se šli lidi ze třídy jen tak pro sychr zeptat,
jestli náhodou nemá větráky a on je měl? Já ne, vůbec. Kdyby na škole nebyl pan Holeček,
nejspíš by u nás ve třídě nebyl nikdo. Tolikrát nás zachránil, tolik lidí kvůli němu nepropadá,
protože si u něj mohlo narychlo vytisknout domácí úkol, že ani nevím, jestli se mu to dá
vůbec nějak splatit.
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