
Dao Tien Duc, Game Over, Anglie 
  
Byl jsem na stáži v Anglii na ostrově Portsmouth, který leží na jihu Velké Británie. Stáž trvala 
jeden měsíc. Na stáž jsem se dostal díky skvělým benefitům naší školy Obchodní Akademie 
Praha, která sídlí v Satalicích, ale hlavní podíl na tom má program Erasmus+, který tohle 

všechno umožnil.  
Pracoval jsem ve firmě Game Over kolektiv ve firmě 
je velmi příjemný, při jakékoliv nouzi tam pokaždé byl 
někdo, kdo mi rád pomohl. Firma je zaměřená na 
staré arkádové hry a je soustředěna na většinu 
starších zákazníků, kteří by se chtěli opět cítit jako 
malý děti, ale hry jsou hratelné pro všechny ročníky!  
Moje hlavní náplň práce byla pomáhat zákazníkům, 
kteří si nevěděli rady anebo chtěli obsloužit. Druhá 
část práce byla taková, že jsem se staral o údržbu na 
místě podnikání. Vždy jsem musel utřít poličky a 

zametat, ale občas jsem udělal i údržbu strojů a počítačů, což obsahovalo aktualizace a 
promazávání nepotřebných souborů.  
Praxe mi dala příležitost si zkusit, co to je pracovat v cizině, čehož si vážně cením. Nejvíce 
jsem si užil, že jsem mohl mluvit s rodilými mluvčími každý den. Práce byla také záživná, i 
když jsem musel občas uklízet, ale vzhledem k tomu jaký tam byl kolektiv, tak mi to vůbec 
nevadilo. Pomohlo mi to také zlepšit mé porozumění jejich přízvuku, jelikož nejsem zvyklý 
slýchat každý den britskou angličtinu, tak mi to velice pomohlo.  
Ubytování bylo velmi pohodlné. Naše paní domácí byla velmi hodná a vždycky nám 
vyhověla s našimi požadavky a také nám radila, kde bychom mohli trávit volný čas a jaké 
jsou cestovní lokality. Jídlo bylo dobré, nemohu si na nic stěžovat.  
Ve volném času jsme hodně bývali u moře a nebo v po parcích v okolí, a nebo na akce, 
které se konaly v okruhu města.  
Všechno tohle bylo možné díky grantu, který nám prakticky hradil všechno ubytování, 
stravování a také i MHD.  
Také mi velice pomohl přípravný kurz na stáž. Na který jsme sice museli chodit po škole ale 
vzhledem k tomu, že nám to dalo možnost takové zkušenost ze stáže, je nepopsatelný. 
Portsmouth je krásné město a díky této stáži to nyní vím, možná se v budoucnu jednou 
vrátím. 
 


