Lukáš Berka
Game Over (Portsmouth – UK)
Díky naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ jsem měl šanci se zúčastnit třítýdenní stáže
v Anglii konkrétně ve městě Portsmouth.
Pracoval jsem ve firmě Game Over, což je první a jediná videoherní kavárna v
Portsmouth, kde jsem se staral o optimalizaci a údržbu zdejších počítačů.
Odinstalovával jsem nevhodné programy, které zdejší zákaznici ať už úmyslně,
či neúmyslně nainstalovali. Naopak instaloval potřebné programy, tam kde
chyběly a mazal dočasné a zbytečné soubory. Každý počítač jsem také nechal
důkladně prohledat antivirusem. Poté jsem defragmentoval disk a nechal ho
zkontrolovat přes check disk. Každý počítač jsem také pojmenoval a zařadil do
tzv. workgroup a dal na něj nálepku, aby se vědělo o jaký počítač se jedná.
Praxe mi přinesla víc, než jsem čekal. Naučil jsem se pracovat s novými
neznámými programy a také něco nového o těch nejpoužívanějších, také jsem
se nové metody jak optimalizovat a vyčistit počítač. Poznal jsem několik
nových lidí, zjistil něco o jejich životním stylu a jejich kultuře a celkově jsem zjistil, jak to tady vůbec
vlastně funguje. Moje slovní zásoba se dosti rozšířila a určitě jsem se zlepšil v porozumění a mluvení.
Nejvíce se zde člověk naučí reagovat, což je jedna z hlavních věcí pro komunikaci, umět rychle a
smysluplně zareagovat.
Z ubytování jsem měl nejdříve trochu strach, protože jsem nikdy
v hostitelské rodině nebyl. Ale to velice brzy pominulo. Se svým
spolužákem jsme bydleli u jedné starší milé paní, která na nás byla moc
příjemná. Každý den nám uvařila k večeři výborné jídlo a jednou jsme
dokonce dostali i řízek, čemuž jsme vůbec nevěřili, že tady uvidíme. Se
vším nám vždy vyhověla a poradila. První týden zde ještě bydleli 2
Rakušanky a 1 Francouz, které jsme vídali u snídaně a večeře. Poté tam
zase několik dní bydlel její syn, který už je ale dospělý a normálně bydlí
sám.
O volném čase jsme se scházeli s ostatními kamarády a společně poznávali
město. Objevovali jsme hospody, restaurace, obchody atp. O víkendu,
když bylo více času, jsme si plánovali výlety na různá místa jako např. Isle
of Wight, Winchester, Spinnaker Tower a další. Z grantu mi bylo uhrazeno vše potřebné – ubytování,
stravování, MHD po celém městě i celá cesta tam i zpátky.
Před odletem jsme měli přípravné kurzy, které se konaly jednou až dvakrát týdně po vyučování, a
protože jsme odlétali už v září, začali jsme na ně chodit už na konci srpna, ještě před začátkem školy.
Ze stáže mám určitě dobrý pocit a jsem moc vděčný, že mi bylo tohle uskutečněno. Určitě jedna
z největších a nejlepších zkušeností – vyzkoušet si jaké to je žít v cizí zemi, v cizím městě, u cizích lidí a
starat se sám o sebe. Také jsem poznal několik nových super lidí a odnesl si odtud zážitky a
vzpomínky, které mě budou provázet celý život.

