
Veletrh fiktivních firem ve Vídni 

Žáci třetího ročníku oboru Obchodní akademie (OA3) se v rámci projektu EdTRANS zúčastnili 
mezinárodního veletrhu fiktivních firem, který se konal 2. 4. 2014 v reprezentačním sále 
Vídeňské radnice.  

My jsme však do Vídně vyrazili již 1. 4. v 8 hodin ráno. Po krátké procházce historickým 
centrem jsme se vydali ke Stephansdomu, kde na nás čekala skupinka studentů se dvěma 
učitelkami z partnerské školy BHAK&BHAS Wien 10. Naši přátelé si pro nás připravili 
“Rätselrallye” – hru plnou úkolů a hádanek. Rozdělili jsme se do 6 skupinek a vydali se podle 
předem určené trasy plnit zadané úkoly. Například jsme měli opsat a přeložit nápis z  domu, 
nebo  zjistit, která  osobnost  

v tom kterém domě bydlela, či popsat fasádu moderního funcionalistického domu. Rally trvala 
dvě hodiny, start i cíl se nacházely nedaleko Stephansdomu. Protože jsme všechny úkoly  
v daném časovém limitu splnili, nezbylo, než vyhlásit vítězi všechny zúčastněné “závodníky”. 
Na závěr hry jsme všichni vystoupali po 343 schodech do vyhlídkové místnosti jižní věže 
Stephansdomu. 

Poté jsme se vydali pěšky směrem k radnici, kde od 15 hodin probíhala instalace a příprava 
stánků na zítřejší veletrh. Po dokončení přípravy stánku jsme si ještě prohlédli některé 
přístupné části obrovské novogotické radnice. 

Obchodování na veletrhu bylo zahájeno v 8 hodin. Zúčastnilo se ho 57 fiktivních firem  
z několika zemí Evropy, kromě Rakouska např. firmy z Itálie, Bulharska či Ruska. Česko 
reprezentovaly čtyři firmy – dvě z naší školy, dále  firmy z  Plzně a z Orlové. 

Obchodování bylo náročné, uličky mezi stánky “praskaly ve švech”, ale díky velkému počtu 
obchodujících měly firmy velký obrat. Komunikace probíhala v anglickém a německém jazyce, 
měli jsme tak jedinečnou příležitost, „otestovat“ naše znalosti angličtiny a němčiny v praxi. 

Po slavnostním ukončení veletrhu v 15:30 jsme vyklidili stánek, rozloučili se s našimi kamarády 
a odjeli zpět do Boskovic. 
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