
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Dubnový veletrh starožitností Antique láká „gentlemany i jejich dámy“ 
 
Praha, 1. dubna 2014: Přehlídku starožitných předmětů pro „gentlemany a jejich dámy“ nabídne 33. 
ročník veletrhu starožitností Antique, který proběhne ve dnech 24. - 27. dubna na Novoměstské 
radnici v Praze na Karlově náměstí. Pánové se mohou těšit na předměty, které doprovázely 
každodenní život našich předků, jako jsou mince, kuřácké potřeby, soupravy na podávání vína, 
zbraně, lovecké potřeby nebo doplňky na pracovní stůl. Na ženy zase čeká výstava šperků, hodinek a 
dalších ryze dámských doplňků. 
 
Podle prezidenta pořadatelské Asociace starožitníků ČR Ing. Jana Neumanna jde o historicky i 
umělecky cenné a často plně funkční předměty. Jak ale upozorňuje, starožitníci se na veletrhu 
pochlubí i dalšími cennými úlovky ze svých depozitářů: „Veletrh Antique je pro starožitníky pravidelná 
a prestižní příležitost k představení nejzajímavějších starožitných artefaktů z pultů jejich kamenných 
obchodů. Návštěvníci proto na veletrhu najdou i secesní sklo, obrazy, sochy nebo starožitný nábytek,“ 
doplňuje Jan Neumann.   
 
Jak ukazují statistiky za loňský rok, sběratelé a investoři do starožitností investovali jen v aukcích 
rekordní částku 946 milionů korun. A kamenné obchody je svým celoročním obratem možná i 
předstihly. „Tato částka pochopitelně zahrnuje největší prodeje obrazů. Dařilo se ale i segmentu 
starožitností. Problematické zůstávají pouze prodeje starožitného nábytku, kde je největší zájem o 
kusy z období funkcionalismu,“ komentuje čísla zveřejněná ročenkou Art+ Jan Neumann. „Těší nás, že 
si starožitné věci opět hledají cestu do našich současných domovů. I po staletích jsou krásné, dokonale 
zpracované a mají svou duši. Kdo by si nechtěl zahrát šachy u stolku, u kterého odpočívali už naši 
předci, ozdobit si pracovní stůl těžítkem ze secesní sklárny, nebo nechat v pokoji tikat hodiny, které 
zdobily budoáry měšťanských rodin v 19. století?, uzavírá Jan Neumann. 
  
Pro návštěvníky bude veletrh otevřen od čtvrtka (24. 4.) do soboty (26. 4.) od 10 do 19 hodin, 
v neděli 27. 4. pak do 17 hodin. Návštěvníci budou moci opět zdarma využít profesionálního 
poradenství na stánku Asociace starožitníků. Zde také získají informace o dvouletém rekvalifikačním 
studiu na Rudolfinské akademii určeném budoucím starožitníkům a všem zájemcům o vzdělání v 
oblasti umění. Více informací na www.asociace.com. 

 
*** 

Asociace starožitníků, o.s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi a má otevřené členství i pro 
majitele soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalce či restaurátory. 
Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a 
profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje Rudolfinskou akademii, 
dvouleté rekvalifikační studium, které poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dějin umění a užitého 
umění. 

http://www.asociace.com/


Každý půlrok asociace pořádá prodejní veletrh Antique, na němž starožitníci představují veřejnosti 
nejzajímavější exponáty ze své nabídky. Asociace je členem Mezinárodní konfederace obchodníků 
s uměleckými díly C.I.N.O.A. 
 
Pro další informace kontaktujte: 
Kateřina Jurigová 
PR konzultant Asociace starožitníků  
Tel. 724 255 724 
pr@asociace.com;katerina.jurigova@seznam.cz 
www.asociace.com 
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