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oznámit, že se  

oznámit, že se veletrh bude konat on-line. Z tohoto 

důvodu byl také pro naše účastníky zdarma. 

Zároveň i kvůli tomu bylo složité shánět sponzory 

a přednášející pro náš kulturní program. Také jsme 

dostali záštitu od Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy a od Magistrátu hlavního města 

Prahy. 

Pro náš veletrh jsme se rozhodli použít aplikaci 

Gather town, v níž naše oddělení grafiky 

vybudovalo prostor, který připomínal Výstaviště. 

Každá firma měla svůj vlastní stánek, do kterého 

jsme nahráli jejich soutěžní materiály (prezentaci, 

leták, reklamní spot apod.). Také jsme měli dva 

přednáškové sály, informační stánek a stánek 

banky, aby na veletrhu mohlo probíhat 

 

 

 

Úvodní slovo ředitelky 

Vážené dámy, vážení pánové, 

tento školní rok byl pro mne úplně jiný než ty 

předchozí. Stala jsem se ředitelkou naší studentské 

firmy Antre, s. r. o., která již 27 let tradičně pořádá 

Mezinárodní veletrh fiktivních firem. Po boku jsem 

měla dalších 26 spolužáků, kteří byli rozděleni do 

několika oddělení, a tím se z nás stali kolegové. 

Rozřazování do pozic probíhalo tak, že jsme každý 

museli napsat motivační dopis, a ti z nás, kteří jsme 

měli zájem o pozici ředitele/ky, jsme byli pozváni na 

pohovor ke dvěma paním profesorkám, které naši 

firmu vedly. 

Po tomto rozhodnutí se zbytek rozřadil do zbylých 

oddělení (sponzoring, web a sociální sítě, účetnictví, 

evidence, kultura, soutěže a grafika). Ta radost 

a výzva, která mne zaplavila po tom, co jsem se stala 

ředitelkou, se slovy nedá popsat. 

Každý jsme se se svou rolí ve firmě začali 

seznamovat a společně připravovat veletrh. 

Vyučovací hodiny jsme měli vždy v pondělí od 

14:30 do 16:00 hod., ale hodně krát jsme pracovali 

mimo výuku nebo jsme měli hodiny na víc.  

Tradičně se Mezinárodní veletrh fiktivních firem 

pořádá v Praze, na Výstavišti v Holešovicích. 

Minulý rok probíhal kvůli epidemiologické situaci 

on-line na platformě Zoom a rok předtím musel být 

zrušen téměř na poslední chvíli. Letos jsme od 

začátku plánovali obě verze a v lednu jsme byli 

nuceni 

Alžběta Rýglová 
ředitelka Antre, s. r. o. 
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oznámit, že se  

Věřím, že i pro naše účastníky to byla nová 

zkušenost, že načerpali prodejní vědomosti, 

navázali nová partnerství a třeba si i našli nějaké 

přátele.  

Děkuji Vám všem, že jste do toho šli s námi,  

i když to byl možná pro některé z vás krok do 

neznáma. Velký dík patří i našim vyučujícím, kteří 

vás na této cestě doprovázeli.  

Děkuji i všem partnerům a sponzorům, hostům, 

přednášejícím, ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města Prahy, 

a hlavně celému svému týmu a našim úžasným 

paním profesorkám Romaně Borovičkové 

a Tamaře Müllerové. 

 

S úctou 

 

    Alžběta Rýglová 

    ředitelka 

    Antre, s. r. o. 

 

 

obchodování mezi firmami. Každá firma měla 

k dispozici dva avatary (panáčky), se kterými po 

těchto prostorách chodili, a když se potkali 

s nějakým jiným, tak si spolu mohli povídat přes 

video chat. 

Celé tři dny veletrhu utekly velmi rychle, ale řekla 

bych, že jsem si je užila naplno nejen já a moji 

kolegové, ale i účastníci veletrhu. S několika 

firmami jsem si povídala, a ten pocit, že to naše dílo 

je překvapilo, že se jim forma veletrhu velmi líbila, 

byl k nezaplacení. 

Z organizování této akce si odnáším spoustu 

cenných zkušeností a krásných zážitků, na které 

budu ještě dlouho vzpomínat. Ačkoliv jsme aplikaci 

Gather town nikdo z nás předtím neznali 

a přistupovali jsme k ní s respektem, řekla bych, že 

se veletrh velmi vydařil, a i když jsme se nemohli 

sejít u nás v Praze, tak jsme si díky této aplikaci byli 

na blízko i on-line.  

. 
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Firma Antre, s. r. o. 

Antre, s. r. o., je studentská firma, která má na škole OA Heroldovy sady nejdelší tradici, a její 

náplní je uspořádání Mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Myšlenka uskutečnit Mezinárodní 

veletrh fiktivních firem se zrodila již v roce 1993. Všechno začalo tím, že vznikla nová firma, 

Antre, na návrh studenta Michala Dufka. Tehdy fiktivním firmám v našem školství pomáhala 

rakouská centrála ACT. Inspiraci firma získala od jiných zahraničních společností, které nás 

výrazně ovlivnily. 

Na organizaci se podílí studenti čtvrtých ročníků z oborů obchodní akademie a ekonomického 

lycea, kteří si takto mají možnost vyzkoušet fungování firmy v praxi. Aplikují zde získané znalosti 

z výuky ekonomiky, účetnictví, informatiky, písemné komunikace a samozřejmě i z cizích jazyků, 

ověří si, co všechno obnáší řízení a fungování ve firmě, co vše je potřeba pro zorganizování 

veletrhu či jiného projektu, naučí se práci v kolektivu a efektivnímu plánování času, protože bez 

toho by se příprava mezinárodního veletrhu neobešla. 

Firma se schází každé pondělí a společně se podílí na plánování veletrhu, který se uskutečňuje 

v březnu. 
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Mezinárodní veletrh fiktivních firem 2022 

Veletrh se každročně koná díky schopným studentům, kteří do organizace vkládají mnoho úsilí, 

protože chtějí ukázat, že na to mají. Veletrhu se účastní nejen studenti OA Heroldovy sady, ale 

i významní hosté či studenti z jiných škol, kteří se chtějí podívat, jak veletrh probíhá. Jedná se 

o ojedinělou a prestižní událost, do níž se zapojí řada mladých lidí za účelem rozvoje svého 

vzdělání a zkušeností.  

Letošní 27. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem se nesl v duchu tématu Cesta kolem 

světa. Kvůli covidové situaci se již podruhé konal v on-line podobě prostřednictvím interaktivního 

programu Gather Town, který vás do veletrhu vtáhne skoro tak, jako byste byli přímo v budově 

Výstaviště Praha, kde se v předchozích letech veletrh konal. 

A jak funguje Gather Town? 

Gathertown je opensource aplikace. Jedná se o aplikaci v online prostředí, která slouží pro 

hromadné potkávání lidí interaktivní formou. V aplikaci je možné komunikovat s lidmi, a to jak 

mikrofonem, tak kamerou. Dále je možné nahrávat soubory, prezentovat a hrát dokonce minihry. 

Aplikaci lze upravit přímo v jejím prostředí. 

Gathertown se v mnoha ohledech neliší od reálného veletrhu, funguje jako např.: Zoom, 

Google meet, apod. s tím, že se zde dá navíc pohybovat svým kreativně vytvořeným charakterem. 

S charakterem je možné se pohybovat po celé mapě a obcházet soubory, hry a samozřejmě další 

charaktery za cílem s nimi komunikovat. Jsou zde tedy prvky, jako: při vzdalování od jiného 

charakteru, se kterým komunikujeme má aplikace tendenci vzdáleností ztlumovat hlas, jako 

bychom se doopravdy vzdalovali od jiné osoby, nebo využití oranžového kroužku, který reálně 

nahrazuje mikrofony v sále. 

Další zajímavostí je například možnost uzamčení místností s cílem pozdějšího odemčení. 

Všechny takové úpravy mohou být prováděny pouze adminy, kteří mají také povoleno úpravy 

vzhledu mapy, a to klidně v průběhu konání akcí. Jinak admini mají též možnost vyhodit jiné 

charaktery. 

Celá aplikace je velmi přehledná, hned ze začátku se v ní snadno orientuje a celkově stavění 

místností a jejich další úprava je celkem jednoduchá. Další modifikací je možné zajistit reálný 

vzhled místností. 

Slavnostní zahájení proběhlo 23. března 2022 v 8:00 hod., veletrh probíhal až do pátku  

25. března 2022, kdy byly vyhlášeny všechny výsledky soutěží. 
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Průběh celé akce zpestřuje bohatý kulturní program. Každoročně se během veletrhu konají 

soutěže pro vystavovatele. Letos to bude soutěž o nejlepší katalog, nejlepší prezentaci firmy 

a 90 sekund ve výtahu. Bylo připraveno zajímavé vystoupení nejen účastníků veletrhu, kteří 

prezentovali svou firmu, ale i přednášky od sponzorů či jiných vážených hostů.  

Veletrhu se tento rok účastnilo 60 fiktivních firem nejen z České republiky, ale z celé Evropy, 

jako například Slovenska, Bulharska, Belgie, Rakouska a Rumunska. 

Velké díky patří partnerům a sponzorům, kteří skrz finanční podporu či propagační předměty 

zaštiťovaly celý veletrh. Také chceme poděkovat školnímu výboru OA Heroldovy sady SRPOA, 

který financoval celý provoz v programu Gather Town. 
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Sponzoři 
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Sbírka pro ukrajinské uprchlíky 

Veletrh mohl proběhnout jen díky finančním a propagačním předmětům, které nám umožnily 

poskytnout místo a prostředky pro uskutečnění celé akce. Proto si uvědomujeme, že musíme 

pomáhat druhým, ještě víc v takto těžké době, která pro ukrajinské uprchlíky je naprosto zdrcující. 

Poslední dny byly plné shonu a plánování, ale jako každý jsme si našli čas na informace  

o aktuálním dění za našimi hranicemi. Rozhodli jsme se tedy věnovat dar na pražskou Charitu, která 

uskutečnila materiální sbírku pro ukrajinské uprchlíky na OA Heroldovy sady. Podařilo se vybrat 

osm velkých krabic trvanlivých potravin a hygienických potřeb. 
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Výsledky jednotlivých soutěží 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

Výsledky mini soutěží 

Nejlepší firma  

Comfur nábytok 

 

 

Nejlepší prezentace 

1. Spotlight 

2. Zdravej kancl 

3. Solido 

 
90 sekund ve výtahu 

1. Prstenec Saturna 

2. ComFur nábytok 

3. Colcept 

 
 

Nejlepší katalog 

1. Heaven Oils 

2. Lerance Beauty 

3. 21 kapkejks 

 

Nejlepší spot 

1. ComFur nábytok 

2. Šamanka 

3. ENOA Parfume 

Myšlenková mapa 

ComFur nábytok 

HappyBooks 

Horizont 
 

Vizitka 

Plzeňská první fik. banka 

Horizont 

ComFur nábytok 
 

Kahoot General 

Lerance Beauty 

Waffle&Caffe 

All-Cup 

Kahoot Nej světa 

Plzeňská první fik. banka 

Limobar 

Metropolitní univ. banka 

Kahoot Hlavní města 

Vask 

Cleaners 

MarryGold 
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 Těšíme se na vás v dalším roce! 

 
Doufáme, že v roce 2023 se již budeme moci potkávat osobně 

na Výstavišti Holešovice. 

I když se veletrh v aplikaci Gather Town povedl, osobní 

kontakt je přeci jen mnohem zajímavější. 

 

 

 

 

Uvidíme se v březnu 2023 

na 

28. mezinárodním veletrhu fiktivních firem 


