Václav Kroc, Game Over, Anglie
Díky VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ jsem měl příležitost se zúčastnit třítýdenní stáže ve městě
Portsmouth v Anglii.
Pracoval jsem v herně / internetové kavárně zvané Game Over. Herna poskytuje návštěvníkům vyzkoušet si hry
na starých automatech z minulého století, na prvních konzolích z devadesátých let i hry na konzole a počítače
novější. Můžete si zde zakoupit i malé občerstvení. Pracovní kolektiv byl spíše mladšího složení, všichni
spolupracovníci jednali slušně a vstřícně.
Uváděl jsem do provozu zařízení herny, než se dostavili první zákazníci. Obsluhoval jsem zákazníky a pomáhal
jim s jejich problémy. Pracoval jsem s rezervačním systémem (databází) a s pokladnou firmy. Doplňoval a třídil
jsem zboží. Prováděl jsem virové testy a odstraňoval nepotřebné soubory a programy z počítačů. Uklízel jsem
pracoviště i zákaznické prostředí a třídil hry, které zákazníci nechali roztroušené po prostoru herny.
Na stáži v herně jsem se naučil pracovat s herními konzolemi od několika různých výrobců. Prohloubil jsem si
znalosti o údržbě počítačů, které budu nadále využívat. Také jsem poznal další funkci programu OBS, který
dokáže přenést obraz z konzole na monitor počítače.
Na stáži jsem si zlepšil výslovnost, plynulost komunikace a porozumění jazyku se silným dialektem.
S pobytem i stravováním jsem byl naprosto spokojen, rodina byla příjemná a vstřícná. Jídlo nebylo takzvaně až
tak z jiného vesmíru, všechno se dalo jíst. Rodina měla ráda barbeque, grilovali dvakrát do týdne.
Nejraději jsem chodil po městě a fotil (pobřeží, architekturu, auta, všude přítomná zvířátka – například veverky,
krajinky). Byli jsme na výletě na Seven Sisters, na Spinnaker Tower a poslední víkend v Londýně.
Měl jsem z grantu hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky.
Na odjezd na stáž jsem se připravoval – chodil jsem na přípravné kurzy, na kterých jsme si vysvětlovali vše
důležité ohledně pobytu v zemi konání stáže, předem jsme plánovali, kam se ve volném čase společně podíváme,
jaké destinace navštívíme.
Se stáží jsem naprosto spokojen, i přes pár těžších chvil v práci bych nic neměnil.
Největším zážitkem této stáže pro mě bezpochyby byl veškerý čas využitý focením krásného města, dost jsem si
protrénoval kompozici a manuální nastavení expozice.

