
Zítra začíná veletrh starožitností Antique, návštěvníkům nabídne 

mimo jiné salon plný legendárních thonetek 

Praha, 13. 11. 2019; Od zítřka do neděle bude na pražské Novoměstské radnici probíhat 

největší přehlídka starožitností v ČR – veletrh Antique. Více než šest desítek obchodníků na 

něm veřejnosti představí to nejlepší ze své nabídky starožitností. Organizátoři připravili 

pro veřejnost i zajímavý doprovodný program: kulatý stůl na téma 30 let svobodného 

legálního obchodování s uměním, salon zařízený ohýbaným nábytkem legendární firmy 

Thonet, dobročinnou aukci umění a starožitností ve prospěch nadačního fondu AROK nebo 

nedělní bezplatnou poradnu, v níž návštěvníci mohou zjistit podrobnosti o své „domácí“ 

starožitnosti. 

Veletrh se veřejnosti otevře ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne, jednotlivé expozice 

v prostorách Novoměstské radnice si návštěvníci budou moci prohlížet až do sedmi do 

večera, v neděli pouze do 17 hodin. „Podzimní veletrh má tradičně vysokou návštěvnost, 

protože drobné starožitnosti, zejména šperky nebo kvalitní bižuterie, jsou mim jiné 

oblíbenými vánočními dárky,“ říká prezident pořádající Asociace starožitníků Jan Neumann. 

„Antique má ale i významnou osvětovou roli, lidé si díky němu mohou udělat představu o 

tom, o jaké starožitnosti je v současné době zájem a jaká je zhruba jejich cena. V tom jim 

pomáháme i naší bezplatnou poradnou, i letos budou experti z asociace připraveni, aby 

návštěvníkům podali informace o stáří, původu a přibližné hodnotě starožitných předmětů, 

které přinesou buď fyzicky, nebo na fotografii,“ dodává J. Neumann.   

Fotogenickým lákadlem veletrhu bude tentokrát salon Thonet. Jeden ze sálů ve druhém 

patře radnice se díky spolupráci Asociace starožitníků se sběratelem nábytku Tomášem 

Brejníkem promění v místnost stylově vybavenou ohýbaným nábytkem firem Gebrüder 

Thonet a Jacob & Josef Kohn ze sbírky, kterou majitel v této míře veřejnosti představí vůbec 

poprvé. Během kulatého stolu na téma vývoj trhu s uměním v posledních 30 letech tak 

budou moci posluchači usednout na nefalšované „thonetky“.  

 
Asociace starožitníků, z. s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi, 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, 
dvouletý rekvalifikační kurz, který poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dějin umění a užitého 
umění. Každý půlrok asociace pořádá 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, lukas.novak@litigocommunications.cz, 
tel. 724 255 725 
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