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Podzimní veletrh Antique představí secesi jako součást interiéru 

V Praze, 23. září - Širokou přehlídku starožitností se zaměřením na secesní předměty denní 
potřeby nabídne letošní podzimní 32. veletrh Antique. Nejlepší a nejzajímavější exponáty na 
něm představí na šest desítek starožitníků z celé České republiky. Letošní podzimní termín 
připadl na 21. – 24. listopad, veletrh bude opět hostit Novoměstská radnice v Praze na 
Karlově náměstí.  

„Každoročně hledáme pro veletrh nosné téma. Na jaře jsme představili starožitnosti jako 
možnou součást moderních interiérů a vzhledem k pozitivním ohlasům jsme na toto téma 
navázali. Podzimní veletrh se ale tentokrát ponese v duchu secese. Rozhodli jsme se pro 
veřejnost „objevit“ drobné, zpracováním mimořádné a řemeslně dokonalé předměty denní 
potřeby z období secese a ukázat, že je lze začlenit i do moderního bytového interiéru,“ říká 
k veletrhu Ing. Jan Neumann, prezident Asociace starožitníků ČR.  

Návštěvníci veletrhu budou moci obdivovat mimo jiné české secesní sklo, které je uznávané 
a obdivované na celém světě. „Tato dodnes velmi žádaná komodita sběratelského trhu 
nepřestává udivovat dokonalostí zpracování, technologickou odvahou a nadčasovou 
nápaditostí.  Proto na něj na tomto veletrhu klademe důraz a věříme, že bude jeho hosty 
inspirovat,“ dodává Neumann. 

Během veletrhu bude návštěvníkům po celou návštěvní dobu k dispozici stálá informační 
služba na stánku Asociace starožitníků. Zájemci tu získají informace o asociaci, veletrhu a 
možnostech studia na Rudolfínské akademii, která vzdělává budoucí starožitníky, ale stále 
častěji ji navštěvují i lidé, kteří mají ve starožitnostech soukromou zálibu. V pátek a v sobotu 
navíc mohou zájemci využít možnost individuálního poradenství. Pokud si s sebou přinesou 
starožitný předmět, odborník z asociace jim zdarma starožitnost zařadí, ocení a případně 
poradí s možnostmi prodeje. 
 
„Dlouhodobě usilujeme o to, aby si cestu ke starožitnostem nehledali jen odborníci a 
sběratelé, ale snažíme se svět starých a hodnotných věcí přiblížit široké veřejnosti. Mnoho lidí 
vlastní cenné věci, aniž by o tom měli tušení. Veletrh Antique je příležitostí poradit se 
s odborníky, nebo si prohlídkou vystavených exponátů a jejich porovnáním s domácími 
poklady alespoň udělat představu o jejich hodnotě,“ uzavírá Jan Neumann. 
  

 

Pro návštěvníky bude veletrh otevřen:   
21. 11. – 24. 11. 2013 
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23,  Praha 2 
Návštěvní doba: od 10:00 do 19:00 hodin (v neděli od 10:00 do 17:00 hodin) 
Vstupné: 90,- Kč (pro členy AS zdarma); pro studenty a důchodce snížené vstupné: 70,- Kč 

 
       


