Matěj Tureček, Game Over, Anglie
Na konci letních prázdnin jsem se zúčastnil odborné stáže v anglickém
přístavním městě Portsmouth, kde jsem strávil tři týdny.
Tuhle zkušenost mi poskytla Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola elektrotechnická Plzeň a program Erasmus+.
Podnik, kde jsem trávil pracovní dni, nesl jméno Game Over. Tato
internetová kavárna poskytuje zázemí pro hraní her a nabízí přístup k
internetu. Oplývá širokou škálou počítačových a konzolových her. Na
místě je možné zakoupit si občerstvení a suvenýry s herními motivy.
Spolupráce s mladými kolegy byla bezproblémová a majitel podniku byl
příjemný a vstřícný muž.
Než jsem přivítal první zákazníky, uvedl jsme do provozu zařízení v
kavárně. Obsluhoval jsem zákazníky u pokladny a pomáhal jim s jejich
problémy. Doplňoval jsem občerstvení a třídil hry, které zákazníci
nechali roztroušené po prostoru kavárny. Na počítačích jsem spouštěl virové testy a mazal nepotřebné soubory a
programy. Své pracoviště včetně zákaznického prostředí jsem udržoval v čistotě.
Po dobu stáže jsem se naučil obsluhovat různé herní konzole. Rozšířil jsem si obzory v oblasti údržby počítačů.
Mimo jiné jsem objevil funkci programu OBS, který je schopen přenést konzolový obraz na monitor počítače.
Na stáži jsem si zdokonalil výslovnost, plynulost řeči a porozumění
jazyku s různými dialekty.
Byl jsem se spolužákem ubytován v útulném domku se zahrádkou.
Společné prostory jsme sdíleli spolu se studenty z jiných zemí. Paní
domácí výborně vařila a starala se o všechny jako o své syny.
Nejvíce jsem si užil procházky po městě a noční život se spolužaky a
stážisty z jiných zemí. O víkendech jsme jeli na útesy Seven Sisters,
vystoupali na Spinnaker Tower a prošli se centrem Londýna.
Z obdrženého grantu jsme měli hrazené ubytování, stravování, MHD i
letenky.
Před stáží jsem se účastnil přípravných kurzů, na kterých jsme si
vysvětlovali vše podstatné ohledně pobytu v cizí zemi. Plánovali jsme
také, kam se o víkendech společně vydáme.
Stáž proběhla naprosto v pořádku a s jejím průběhem jsem spokojený.
Jako největší úspěch vidím navázání kontaktů s lidmi různých národností
a kultur.

