
Podzimní veletrh starožitností Antique přilákal přes osm tisíc návštěvníků 
Praha, 23. listopadu 2015 
 
Veletrh starožitností Antique, který se od čtvrtka do neděle konal na Novoměstské radnici v Praze, 
navštívilo během čtyř dnů více než osm tisíc lidí. Jako nejlepší exponát byl vyhodnocen „bruselský“ 
olej Karla Součka, cenu prezidenta Asociace starožitníků získala kolekce keramiky Goldscheider 
Wien z let 1920 až 1930. 
 
„Antique je jedinou akcí svého druhu v ČR, během čtyř dnů mají návštěvníci veletrhu možnost na 
jednom místě vidět nabídku šesti desítek starožitníků a udělat si díky tomu obrázek například o 
cenách starožitných předmětů. Veletrh tak slouží nejen k nákupu starožitností, ale plní tak trochu i roli 
osvětovou,“ říká prezident Asociace starožitníků Jan Neumann.  
 
Asociace starožitníků na veletrhu tradičně uděluje ceny po nejlepší exponát a nejlepší expozici. Hlavní 
cenu odborné veletržní komise za nejlepší exponát získal tentokrát obraz Pasáž od Karla Součka, který 
na veletrhu vystavovala společnost European Arts Investments s.r.o. Součkův olej tvořil součást 
výzdoby československého pavilonu na světové výstavě v Bruselu v roce 1958 a dobře tak ilustroval 
téma podzimního veletrhu, kterým byly úspěchy českého umění na světových výstavách. 
 
Uznání za nejlepší expozici veletrhu získala prezentace společnosti Starožitnosti – Antique s.r.o. 
(Zbyněk Slezáček), která si připsala ještě jeden úspěch: kolekci keramiky Goldscheider Wien z let 1920 
až 1930, která tvořila součást expozice, ocenil Jan Neumann cenou prezidenta Asociace starožitníků. 
 
Příští, již 37. veletrh starožitností Antique se na Novoměstské radnici bude konat ve dnech 21. až 24. 
dubna 2016. 
 

*** 
 
 
Asociace starožitníků, z.s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi a jejími členy se mohou stát také 
majitelé soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. 
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. 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. Více informací na www.asociace.com.  
 
Kontakt pro další informace: Lukáš Novák, pr@asociace.com, tel. 724 255 725 

http://www.asociace.com/
mailto:pr@asociace.com

