
 

Jsem Josef Bozděch a 3 týdny jsem strávil v Anglii v retro počítačové kavárně jménem Game Over 

v Portsmouth. Do tohoto programu jsem se zapojil díky naší škole, Střední průmyslové škole 

elektrotechnické a Vyšší odborné škole Plzeň, a hlavně díky aktivitě našich skvělých učitelek 

angličtiny, paní Dmitrišinové a paní Bendové. Samozřejmě bych se tohoto programu nemohl 

zúčastnit bez pomoci Evropské unie a programu Erasmus+, který pomáhá 

tyto možnosti zajišťovat na středních školách. 

Rád bych vám představil Game Over. Je to počítačová retro kavárna. Co si 

pod tímto pojmem představit? V Game Over se nachází přes 30 konzolí, od 

prvního PSP až po XBOX ONE, a k nim si můžeme vybrat nějakou z přes 

1200 her! Game Over vznikl jako projekt Steva Lowe, jenž je vášnivým 

sběratelem konzolí. Rozhodl se před 2 lety, že by se chtěl podělit o svoji 

radost z konzolí. Doma jich má totiž ještě mnohem více, než jich najdeme 

v kavárně.  

V práci jsem zastával roli počítačového experta, neboť kromě konzolí, na kterých si tam můžete 

zahrát, se tam nacházejí také i počítače, které bylo třeba dát do pořádku. Musel jsem optimalizovat 

výkon počítačů, vyčistit jejich registry, provést defragmentaci disku a spoustu dalších úkolů spojených 

se zlepšením výkonu počítačů. Dále jsem musel zjistit důvody, proč některé počítače nefungují. Dále 

jsem zkoušel funkčnost „nových“ her na konzole, které tam pravidelně přibývají. Také jsem vytvořil 

plánek Game Over. Praxe mi také v mnohém pomohla v angličtině. Zlepšila se mi výslovnost i 

porozumění ostatním. Byl jsem ubytován v rodině Wendy Laker, která má se studenty letitou 

zkušenost. Dostávali jsme snídaně a teplé večeře. Byl jsem s tím nadmíru spokojen.  

Po práci jsme měli spoustu volného času, který jsem řádně využil. 

Podnikli jsme několik výletů, zašli se podívat do nákupních center, 

dali jsme si skvělý oběd a ochutnali tamní speciality. Ze všeho 

nejvíce se mi líbila vyhlídka ze Spinnaker Tower, která se nachází 

na okraji moře a je odtud vidět krásný západ slunce. Všechno, 

včetně ubytování, jídla i hromadné dopravy bylo hrazeno 

z dotace, čili z mé kapsy jsem neplatil vůbec nic.   

Na stáž jsme byli připravováni našimi učiteli angličtiny, kteří s námi strávili nad 

přípravou dost vyučovacích hodin. Výuky jsme se zúčastnili po škole a učili jsme se o 

místních tradicích, chování a také odbornou angličtinu.  

Na tuto stáž jsem se velice těšil a musím ji hodnotit velice pozitivně. Nejen, že jsem 

si vyzkoušel svoji angličtinu v praxi a ozkoušel svoji odbornost, ale poznal jsem 

spoustu úžasných lidí, cítím se sebevědoměji a mám chuť vyzkoušet doopravdy 

někde v cizině pracovat. 

 

Josef Bozděch, 4. G  


