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Arcidiecézní muzeum
 The Olomouc
 Archdiocesan Museum

Václavské náměstí 3
Otevřeno: Út–Ne 10.00–18.00 (poslední vstup 
17.30) Středy a neděle vstup volný // Open: 

Tue–Sun 10 am–6 pm (last entrance 5:30 pm). 
Wednesdays and Sundays – entrance for free.

Muzeum pro duchovní výtvarnou kulturu 
12. až 18. století, součástí je románský palác 
moravských biskupů u baziliky sv. Václava 
na olomouckém Přemyslovském hradě. 
Vedle stálé expozice nabízí monografi ckou 
výstavu o arcibiskupu Theodoru Kohnovi. // 
The museum of spiritual and visual culture 
from the 12th to the 18th century includes the 
Romanesque palace of the Moravian bishops 
next to the Basilica of St. Wenceslas at the 
Přemyslid castle of Olomouc. Besides the 
permanent expositions the museum also 
presents a monographic exhibition devoted to 
the archbishop Theodor Kohn.
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Galerie Caesar
 Gallery Caesar

Horní náměstí (radnice)
Otevřeno: Po–Pá 9.00–12.00, 12.45–17.00, 
So 9.00–12.00 // Upper Square (town hall)

Open: Mon–Fri 9 am–12 pm, 12:45 pm–5 pm, 
Sat 9 am–12 pm

Komerční galerie moderního umění s aktuální 
výstavou z tvorby malíře Lubomíra Typlta 
a Richarda Štipla, která potrvá od 5. 11. do 
28. 11. Následuje ji výstava tzv. Lipské školy, 
jejíž vernisáž proběhne 3. 12. // A commercial 
contemporary art gallery, and the host for 
Lubomír Typlt‘s and Richard Štipl‘s exhibition 
which runs from the 5th to the 28th of Novem-
ber. It will be followed by the so called Leipzig 
School, which opens on the 3rd of December.

Galerie Dé, pojízdná galerie v tramvaji
Gallery Dé, mobile gallery in tram

Tramvajové linky města Olomouce,
aktuální polohu upřesní GPS //

Tram lines of Olomouc, the current position 
will be specifi ed by GPS:

www.artnative.cz/galerie-de

Tramvaj jako pojízdná výstavní síň, dodržující 
jízdní řád běžné linky. V rámci PAFu Galerii 
Dé oživí ilustrace z dob československého 
socialismu, neboť se stane předmětem 
instalace spadající pod programovou sekci 
Pestrá padesátá. Vernisáž proběhne 5. 12. (viz 
program PAFu). // A tram serving as a mobile 
exhibition hall while maintaining the schedule 
of an ordinary line. During PAF, Gallery Dé will 
host illustrations from the time of Czechoslo-
vak socialism, as part of the Colourful 50s 
programme section. The opening is on the 5th 
of December (see PAF programme).
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Galerie G
Gallery G

Dolní náměstí 7
Otevřeno: Po–Pá 9.00–12.00,

12.45–17.00, So 9.00–12.00 //
Open: Mon–Fri 9 am–12 pm, 

12:45 pm–5 pm, Sat 9 am–12 pm

Galerie G, dříve Kabinet grafi ky, spadá pod 
Unii výtvarných umělců Olomoucka a nachází 
se v prvním poschodí starého měšťanského 
domu U Bílé růže. // Gallery G, the former 
Cabinet of graphics, belongs to the Union of 
Visual Artists of Olomouc and is located on 
the fi rst fl oor of the old House of the White 
Rose.
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Café Tungsram Transit
Konvikt, Univerzitní 3

Otevřeno: po dobu PAFu // 
Open: during PAF

Kočovná divize vyhlášené brněnské kavárny 
Tungsram je již tradičně nedílnou součástí 
PAFu a nejbližší občerstvovací stanicí, 
hostující přímo v podkroví Konviktu. Espresso, 
cappuccino, latte, víno, fresh juice, čokoláda 
a kokina. // The mobile division of the famous 
Brno Café Tungsram traditionally forms an in-
separable part of PAF and offers refreshments 
in the attic of Konvikt. Espresso, cappuccino, 
latte, wine, fresh juice, chocolate and candy.
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Denní kavárna Tiefenbach
Pekařská 1

Otevřeno: Po–Pá 06.00–18.00 // 
Open: Mon–Fri 6 am–6 pm

Denní kavárna & Mléčný bar vás jedním kro-
kem vtáhnou do minulosti. Na druhou stranu, 
chcete-li se probrat šálkem pressa značky 
Varesina už v 6.00 ráno, pak máte jedinečnou 
příležitost právě zde. // Daily Café & Milk bar 
makes you feel as if you were living in the 
past. On the other hand, if you want to be 
woken up by Varesina espresso as early as 6 
am, you have a unique opportunity…
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Kavárna Kina Metropol
Sokolská 25

Po–Pá 9.00-20.00, So–Ne 14.00–20.00 //
Mon–Fri 9 am–8 pm, Sat–Sun 2 pm–8 pm

Kino Metropol lze navštívit během PAFu 
několikrát. V jeho foyer se nachází kavárna 
s útulným dětským koutkem, italskou kávou, 
míchanými nápoji a drobným občerstvením. // 
During PAF, you will probably have opportunity 
to visit Cinema Metropol several times. 
In its vestibule there is a café with cosy 
children‘s corner, Italian coffee, mixed drinks 
and light refreshment.
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Kavárna Opera
 Horní náměstí 21

Otevřeno: Po–So 8.30–22.30,
Ne 10.00–20.00 // Open: Mon–Sat 

8:30 am–10:30 pm, Sun 10 am–8 pm

Kavárna v samotném historickém centru 
Olomouce s výhledem na Sloup Nejsvětější 
Trojice i Herkulovu kašnu. Příjemnou tradiční 
nabídku a snídaně od 8.30 umocňuje bohatá 
nabídka laskomin a všemožných dezertů. // 
A café in the historical centre of Olomouc, 
with a fantastic view of the Holy Trinity Column 
and Hercules’ fountain. A pleasant traditional 
choice of breakfasts is available from 8:30 
am and is accompanied by a rich variety of 
sweets and desserts.

10
 

Kodó
Ostružnická 40

Po–Pá 8–18 h, So 9–12 h // Open: 
Mon–Fri 8 am–6 pm, Sat 9 am–12 pm

Rodinná olomoucká pražírna s výbornou 
kávou z celého světa. Kromě nákupu kávy si 
lze nechat od baristických specialistů kávu 
i připravit s sebou nebo vychutnat přímo v pro-
storách pražírny. // A family run coffee shop 
with a rich assortment of the highest-quality 
coffee from all over the world. Besides buying 
the coffee, you can also take it away or drink it 
on the premises.

Tea Rooms
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Čajovna Kratochvíle
Sokolská ul. 36

Otevřeno denně 10.00–22.00 // 
Open daily 10 am–10 pm

Příjemná čajovna s rodinnou atmosférou, 
pohodlným posezením, širokou nabídkou čajů 
a jiných lektvarů je pro vás otevřena nedaleko 
kina Metropol. Zastavte se tu s čajem. // 
A pleasant tea room with a family atmosphere, 
comfortable seats, a rich assortment of teas 
and other drinks is open for you and close to 
the Metropol Cinema. Have a rest and enjoy 
your tea.
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Dobrá čajovna
Havelkova 7

Otevřeno: Po–Pá 11.00–23.00,
So–Ne 13.00–23.00 // 

Open: Mon–Fri 11 am–11 pm, 
Sat–Sun 1 pm–11 pm

Další provozovna plná orientálních vůní 
a kvalitních čajových zážitků. Je nedaleko 
centra, připravená i pro náročné PAFí pusinky. 
// Another premises full of oriental smells and 
high-quality tea for you to experience. Close 
to the city centre, ready for demanding PAF 
guests.
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Čajovna Wabi
 Šemberova 64

Otevřeno: Po–Pá 12.00–23.00,
So–Ne 13.00–23.00 // Open: Mon–Fri 
12 pm–11 pm, Sat–Sun 1 pm–11 pm

„Jedinečná čajovna, která si klade jako svůj 
hlavní cíl zprostředkovat Vám nezapomenutel-
ný zážitek z šálku prvotřídního čaje a přenést 
Vás tak do exotických míst a zemí dálného 
východu.“ Tyto ambice má čajovna Wabi, 
vyzkoušejte. // “A unique tea room which 
aims to provide you with an unforgettable 
experience from a cup of high-quality tea 
and thus transport you to exotic places and 
the countries of the Far East.” These are the 
ambitions of the Wabi Tea Room; try it.

Club / Bar
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15 minut
Komenského 31

Otevřeno: Po–So 17.00–4.00 // 
Open: Mon–Sat 5 pm–4am

Menší hudební klub a bar ve sklepních prosto-
rech. DJ‘s, koncerty, studentské večírky. Po 
půlnoci jedno z ideálních míst na afterparty. 
// A small club and bar in basement premises, 
with music. DJ concerts and students’ parties. 
After midnight it becomes an ideal place for 
after party.
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Bar Zona
Nám. Republiky 5

Otevřeno: Po–Pá 12.00–02.00, So 15.00–
02.00, Ne 15.00–01.00 // Open: Mon–Fri 

12pm–2 am, Sat 3 pm–2 am, Sun 3 pm–1 am

Nově otevřený bar nedaleko Konviktu s příjem-
ným, lehce futuristickým vzezřením. // A newly 
opened bar close to Konvikt, with a pleasant, 
slightly futuristic look.

16
 

Diva
Pavelčákova 17

Otevřeno: Út–Čt od 20.00, 
Pá–So od 22.00 // Open: Tue–Thu 

from 8 pm, Fri–Sat from 10 pm

Letitý olomoucký queer klub s intimním 
tanečním parketem, divokými diskovečery 
a s výbornou barmanskou obsluhou. // An old 
Olomouc queer club with an intimate dance 
fl oor, wild disco nights and perfect bartenders’ 
services.
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Jazz Tibet Club
Sokolská 551/48

Otevřeno: Po–So 11.00–00.00 // 
Open: Mon–Sat 11 am–12 am

Ideální místo na jídlo nebo pouhé posezení 
u piva nebo s wi-fi , přímo na trase Metropol – 
Deniska – Konvikt. // An ideal place for lunch 
or dinner or just a beer and Wi-Fi, on the route 
to Metropol, Deniska and Konvikt.
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Moritz
Nešverova 2

Otevřeno: Ne–Čt 11.00– 23.00, 
Pá–So 11.00–24.00 // Open: Sun–Thu 
11 am–11 pm, Fri–Sat 11 am–12 am

Pravý domácí pivovar s vlastním nefi ltrovaným 
pivem Moritz a pivními specialitami k jídlu. 
Místo, ve kterém se jakoby zastavil čas. // 
A real family brewery with its own non-fi ltered 
beer, Moritz, and other beer culinary speciali-
ties. In Moritz it feels as if time has stopped.
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Ponorka
Třída 1. máje 8

Otevřeno: Po–Čt 10.00–24.00, Pá 10.00–
01.00, So 12.00–24.00, Ne 16.00–24.00 // 

Open: Mon–Thu 10 am–12 am, 
Fri 10 am–1 am, Sat 12 pm–12 am, 

Sun 4 pm–12 am
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Galerie U Mloka
 Gallery U Mloka

Lafayettova 9
Otevřeno: Po–Pá 14.00–19.00, v době konání 

PAFu denně (viz program festivalu) // 
Open: Mon–Fri 2 pm–7 pm, during PAF – open 

every day (see the festival programme)

Galerie U Mloka slouží jako sociální poradna 
a platforma pro neformální setkávání 
a prezentace výtvarných, ale i hudebních, 
divadelních a literárních aktivit. Každoročně 
se Mlok stává také jedním z festivalových míst 
PAFu – letos jeho útroby umožňují zapadnout 
do vtahující audiovizuální instalace v rámci 
programové sekce Kinetika obrazu. Blednič-
kové kino bude zahájeno 5. 12. a potrvá až 
do 20. prosince. // Gallery U Mloka serves 
as a social information centre and platform 
for informal encounters and the presentation 
of visual, musical, theatrical and literary 
activities. Every year U Mloka becomes one 
of the festival venues – this year this gallery 
will host the audio-visual installation as part 
of the programme section Kinetics of Image. 
Anémic Cinéma starts on the 5th of December 
and continues until the 20th of December.
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Muzeum moderního umění
 The Museum of Modern Art

Denisova 824/47
Otevřeno: Út–Ne 10.00–18.00 (poslední vstup 
17.30). Středy a neděle vstup volný. // Open: 

Tue–Sun 10 am–6 pm (last entrance 5:30 pm). 
Wednesdays and Sundays – entrance for free.

Výstavy a stálé expozice orientované na 
výtvarné umění 20. a 21. století. Do konce 
roku byla prodloužena výstava konceptu-
ální umělkyně Magdaleny Jetelové „(Des)
Orientation“, v podzimní sezóně proběhne 
výstava všestranně avantgardního umělce 
Adrzeje Pawlovského „Kineformy“, věnující se 
jeho experimentální fi lmařské tvorbě. // The 
museum is oriented towards the fi ne arts of 
the 20th and 21st centuries. “(Des)Orientation” 
– the exhibition of famous conceptual artist 
M. Jetelová, has been extended till the end 
of the year. The exhibition of the avant-garde 
artist Andrzej Pawlowski – “Cineforms” – deal-
ing with his experimental fi lms, will take place 
during the autumn.
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Vitrína Deniska
Vitrine Deniska

Denisova 5
Otevřeno: Zaručeně nonstop! // 

Open nonstop!

Alternativní výstavní prostor pro prezenta-
ci současného umění, přesně v půli mezi 
zastávkami Nám. Republiky a U Sv. Mořice. Ve 
spolupráci s PAFem zde proběhne výstava Ale-
še Čermáka. Vernisáž 5. 12., blíže viz program 
nebo www.vitrinadeniska.cz // An alternative 
exhibition space for contemporary art, half-
-way between tram stops Nám. Republiky and 
U Sv. Mořice. In cooperation with PAF, there 
will be Aleš Čermák‘s exhibition. The opening 
is on the 5th of December, more details in the 
programme and on www.vitrinadeniska.cz.
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Vlastivědné muzeum
 Regional Museum
 in Olomouc

Náměstí Republiky 5
Otevřeno: Út–Ne 10.00–17.00 // 

Open: Tue–Sun 10 am–5 pm

Muzeum nabízející širokou paletu přírodních, 
kulturních a historických artefaktů seřazenou 
do tematických cyklů, jež popularizují 
společenský vývoj a přírodní bohatství nejen 
Olomouckého kraje. // The museum offers 
a wide range of natural, cultural and historical 
artefacts grouped together in thematic cycles, 

which popularize the social development and 
the natural richness of more than just the 
Olomouc region.

Café
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Café 87
Denisova 824/47

Otevřeno: Po–Pá 07.30–21.00,
So–Ne 08.00–21.00 // Open: Mon–Fri 
7:30 am–9 pm, Sat–Sun 8 am–9 pm

Kavárna ve dvou patrech budovy Muzea umění 
je neformálním prostředím ideálním k rych-
lému občerstvení nebo k delšímu posezení 
u kávy. Kontaktní místo nedaleko Konviktu 
a celkového dění kolem festivalu PAF. // The 
café is located on two fl oors of the building 
of the Museum of Modern Art. Because of its 
informal atmosphere it is suitable for quick 
refreshments as well as for time spent sitting 
and drinking coffee. Meeting point close to 
Konvikt and PAF festival venues.
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Café Dolce Vita
tř. 1. Máje 870/63

Otevřeno: Po–Pá: 8.00–19.00,
So: 09.00–19.00 // Open: Mon–Fri: 

8 am–7 pm, Sat: 9 am–7 pm

Nová stylová kavárna v centru Olomouce 
s velmi příjemnou obsluhou. // A stylish new 
café in Olomouc city centre with very pleasant 
service.
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Café La Fée
Ostružnická 13

Otevřeno: Po–Pá 08.00–21.00,
So 09.00–21.00, Ne 11.00–20.00 //

Open: Mon–Fri 8 am–9 pm, Sat 9 am–9 pm, 
Sun 11 am–8 pm

Menší kavárna ve francouzském stylu nedale-
ko Horního náměstí je jedním z ideálních míst 
na snídani nebo lehké občerstvení. // A small 
café in the French style not far away from the 
Upper Square is an ideal place for breakfast 
and light refreshments.

4
 

Café Mahler
Horní náměstí 11

Otevřeno: Po–Čt 08.00–22.00,
Pá–So 08.00–24.00, Ne 10.00–21.30 //

Open: Mon–Thu 8 am–10 pm, Fri–Sat 
8 am–12 am, Sun 10 am–9:30 pm

Café Mahler pojmenované po slavném 
skladateli Gustavu Mahlerovi, který působil 
v olomouckém Městském divadle. Rozsáhlá 
kavárna má vlastní cukrárenskou dílnu 
a vyhlášené zákusky a dorty. // Café Mahler 
is named after the famous composer Gustav 
Mahler, who worked for the Olomouc Theatre. 
The vast premises of the café contain its 
own confectionary and famous desserts and 
cakes.
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Café Sant‘ Angelo
Denisova 11

Po–Pá 7–22 h, So 8.30–19 h
Ne 10–19 h // Open: Mon–Fri 7 am–10 pm, 

Sat 8:30 am–7 pm, Sun 10 am–7 pm

Kavárna s výhledem na jednu z nejrušnějších 
ulic, která ústí na Horní náměstí. Posezení 
v kamenném interiéru je příjemné jak během 
dne, tak k večeru. // A café with a view on one 
of the busiest streets leading to the Upper 
Square. Sitting in the stone interior is very 
pleasant, both during the day and during the 
evening.

www.artmap.cz Přihlašte se k odebírání newsletteru a získávejte 
každé pondělí informace o aktuálním dění.
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Legendární undergroundová hospoda neda-
leko fi losofi cké fakulty, kde se občas konají 
koncerty a kde je k jídlu servírován sojový 
guláš. // A legendary underground pub close 
to the philosophical faculty. A location for 
concerts where you can taste soya goulash.
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S-Cube
17. listopadu 43

Otevřeno: Po–Ne 16.00–03.00 // 
Open: Mon–Sun 4 pm–3 am

Nově zrekonstruovaný studentský klub, který 
aspiruje díky vyhraněné dramaturgii, aby 
se stal olomouckou Flédou nebo Roxy. Bar 
i klub se nacházejí nedaleko vysokoškolských 
kolejí. // A newly reconstructed student 
club with a very distinctive dramaturgy. Both 
bar and club are very close to the students’ 
dormitories.
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U Kuděje
Krapkova 20

Otevřeno: Po–Pá 15.00–23.00, 
So–Ne 18.00–23.00 // Open: Mon–Fri 

3 pm–11 pm, Sat–Sun 6 pm–11 pm

Nekuřácká hospoda v Olomouci nesoucí jméno 
spisovatele Zdeňka Matěje Kuděje. V malém 
domáckém prostředí točí pivo Svijany a nabízí 
například chleba se sádlem. // A non-smoking 
bar and restaurant in Olomouc, named after 
the writer Zdeněk Matěj Kuděj. In a small 
friendly atmosphere you can drink Svijany beer 
amongst others and taste traditional Czech 
delicacies, such as bread and lard.
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Vertigo
Univerzitní 6

Otevřeno: 18.00–02.00 // 
Open: 6 pm–2 am

 
Sklepní bar a klub přímo naproti Konviktu je 
jediným festivalovým místem, kde se čepuje 
pivo. Během poslední noci PAFu zde proběh-
nou koncerty a farewell party. // A student 
bar and club in cellar premises opposite 
Konvikt. It is the only festival location where 
you can drink draught beer. It is the location 
of the festival‘s closing concerts and farewell 
party.

Restaurant
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Arktic
Havlíčkova 11

Otevřeno: Po–Čt 10.00–24.00, Pá 10.00–
02.00, So 10.00–04.00, Ne 10.00–22.00 // 

Open: Mon–Thu 10 am–12 am, 
Fri 10 am–2 am, Sat 10 am–4 am, 

Sun 10 am–10 pm

Fast Food pro náročnější. Čerstvé zapékané 
bagety, nealkoholické drinky. // Fast Food for 
those who are more demanding. Fresh baked 
baguettes, non-alcoholic drinks.
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Česká jídelna
Horní náměstí 7

Otevřeno: Po–Pá 7.30–18.00,
So 08.00–12.00 // Open: Mon–Fri 
7:30 am–6 pm, Sat 8 am–12pm

Česká jídla za pár korun. Kulturní a sociální 
zážitek. Čistý socialistický design a jídlo 
na tácek v ceně. // Czech dishes for a few 
crowns. A cultural and social experience. In 
its pure socialistic design dishes are served 
on paper coasters, included in the price.
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Drápal
Havlíčkova 637/1

Otevřeno: Po–Čt 10.00–00.00, Pá 10.00–
00.30, So 11.00–00.30, Ne 11.00–23.00 // 

Open: Mon–Thu 10 am–12 am, 
Fri 10 am–00:30 am, Sat 11 am–00:30 am, 

Sun 11 am–11 pm

Útulná tradice, která potěší. Skvělá hospoda 
nabízející ve všední den pravidelný výběr až 
z pěti hlavních jídel. // A cosy tradition which 
makes you feel great. A perfect pub offering 
a regular selection of fi ve main dishes during 
the week.
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Gyros
naproti Vitríně Deniska

Otevřeno: Po–Pá 10.00–22.00,
So–Ne 11.00–22.00 // 

Opposite to Vitrine Deniska, Open: 
Mon–Fri 10 am–10 pm, 
Sat–Sun 11 am–10 pm

Nevyčerpatelná gyros nabídka, to nejlepší 
z rádio hitů 90. let linoucích se odkudsi 
z útrob kuchyně, obsluha, která se na vás 
usměje stejně ve dvě odpoledne i ve dvě 
v noci a stylové pití zdarma. Nevyhnutelná 
zastávka na noční trase Kino Metropol, Jazz 
Tibet Club, Konvikt a tak dále. // An inex-
haustible range of gyros, the best 90s music 
playing in the kitchen, a staff that smile at 
you at noon as well as at night and a stylish 
drink for free. Inevitable stop on the route 
between Metropol Cinema, Jazz Tibet Club 
and Konvikt at night.

27
 

Green Bar
Ztracená 321/3

Otevřeno: Po–Pá 10.00–17.00 // 
Open: Mon–Fri 10 am–5 pm

Nejlepší vegetariánská restaurace v Olomouci 
s bohatou nabídkou teplých jídel, dezertů, 
syrovátkových shaků a bio laskomin pro vaše 
zdravé já. // The best vegetarian restaurant 
in Olomouc, with a rich assortment of warm 
dishes, desserts, whey shakes and bio 
sweets for your healthy body.

 Himalaya
Mlýnská 4

Otevřeno: Po–So 11.00–22.30 // 
Open: Mon–Sat 11 am–10:30 pm

Pravá nepálská kuchyně v Olomouci. Cesto-
vatelský zážitek a perfektní nabídka menu 
v době od 11.00 do 14.00 za příjemnou cenu. 
Jehněčí prohnané indickým kořením na vás 
čeká právě tady. // Real Nepali cuisine in 
Olomouc. A travelling experience and a per-
fect menu on offer from 11 am to 2 pm with 
meals at pleasant prices. Lamb with Indian 
spices is waiting right here for you.
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Little Italy
Horní nám. 26 (pasáž)

Otevřeno: Po–Pá 8.00–18.00, So 8.00–12.00 
// Upper Square 26 (passage)

Open: Mon–Fri 8 am–6 pm, Sat 8 am–12 pm

Pravá italská kuchyně. Omezený sortiment 
jídel vyvažuje jejich trvalá kvalita a rodinná 
atmosféra, výborná káva a pravé tiramisu. // 
Real Italian cuisine. A limited assortment of 
dishes is compensated for by their high-quali-
ty and family atmosphere, great coffee and 
genuine tiramisu.
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Restaurace Primavesi
Univerzitní 224/7

Otevřeno: Po–Ne 11.00–23.00 // 
Open: Mon–Sun 11 am–11 pm

Restaurace v secesní vile na hradbách nad 
parkem. V původní vile bankéřské rodiny 
Primavesi se scházela vybraná vídeňská 
společnost v čele s Gustavem Klimtem. Dnes 
jedna z částí vily slouží jako restaurace. // 
A restaurant in Art Nouveau villa located 
within the city walls above the park. Posh 
Viennese high society led by Gustav Klimt 
used to gather in the original villa of the 
Primavesi family of bankers. Nowadays 
part of the villa serves as a restaurant.
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Restaurace U Bystřičky
Masarykova třída 10

Otevřeno: Po–Ne 09.00–22.00 //
Open: Mon–Sun 9 am–10 pm

Poctivá čtvrtá cenová se zlověstným sloga-
nem „Člověk je smrtelný – žízeň je věčná“. 
Stylová hospoda, styloví štamgasti, stylový 
zážitek. // A classic pub with the sinister 
slogan: “A man is mortal – thirst is immortal”. 
A stylish pub, stylish regulars, a stylish 
experience.
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U Kohouta
Lafayettova 50/3

Otevřeno: Po–Pá 10.00–21.00 // 
Open: Mon–Fri 10 am–9 pm

Menší rodinná restaurace U Kohouta se pyšní 
přívětivou nabídkou českých a francouzských 
specialit, přípravou steaků, sezónní 
nabídkou pokrmů i stálou dostupností 
olomouckých tvarůžků. // A small family 
restaurant, U Kohouta offers Czech and 
French specialities, steaks, seasonal choices 
of dishes and the permanent availability of 
Olomouc cheese.

12. Přehlídka animovaného fi lmu
12th Festival of Film Animation

5. – 8. 12. 2013 Olomouc

Přehlídka animovaného fi lmu (PAF) se 
věnuje širokému pojetí fenoménu animace 
v kontextu kinematografi e a vizuálního 
umění. Mezi ústřední témata a klíčová slova 
patří: animace, pohyblivý obraz, audiovizu-
ální umění, kinematografi e, experimentální 
fi lm, videoart, digitální kultura, net art, 
remediace, archivace a archeologie médií.

Hlavní aktivitou členů týmu PAF je celo-
roční dramaturgická a kurátorská činnost, 
příprava výstav, projekcí, workshopů a se-
minářů v tuzemsku i v zahraničí. Důležitou 
součástí jsou publikační aktivity v rámci 
Edice PAF – v roce 2013 vyšel například 
katalog Michala Pěchoučka nebo sborník 
o genderové problematice v produkci Walta 
Disneye.

PAF je v neposlední řadě také čtyřdenní 
festival fi lmové animace a současného 
umění s dnes již mezinárodním reno-
mé, pořádaný každoročně na začátku 
prosince v Olomouci. 12. ročník Přehlídky 
animovaného fi lmu proběhne od čtvrtka 
5. do neděle 8. prosince. // The Festival 
of Film Animation (PAF) deals with a wide 
conception of animation phenomena in the 
context of cinematography and visual art. 
The leading topics and key words include 
animation, moving image, audio-visual art, 
cinematography, experimental fi lm, video 
art, digital culture, net art, remediation, 
archiving and media archaeology.

PAF team members’ main activities 
include the yearlong running of dramaturgi-
cal and curatorial activities, the preparation 
of exhibitions, screenings, workshops 
and seminars, in the Czech Republic and 
abroad. Important are publishing activities 
within the PAF Edition – for example, Michal 
Pěchouček’s catalogue and the collection 
dealing with gender issues within Walt 
Disney production were published in 2013.

Last, but not least, PAF is also a four-day 
festival of fi lm animation and contem-
porary art which has attained internati-
onal prestige. The festival takes place in 
Olomouc every year, at the beginning of 
December. The twelfth year of the Festival 
of Film Animation runs from Thursday, the 
5th to Sunday, the 8th of December.

Programové sekce PAF 2013
PAF 2013 Programme Sections

Přesný program: Detailed programme:
www.pifpaf.cz/ www.pifpaf.cz/
cs/program en/programme

 
 

Pestrá padesátá
Colourful 50s

Hlavní programovou sekci, věnující se 
československé vizuální kultuře v 50. 
letech 20. století, připravil pro PAF vizuální 
umělec, sběratel a archivář Pavel Ryška. 
Proti představě „šedivého bezčasí” totality 
zde stojí pestrý svět ilustrace a animace 
i celá škála životních praxí, které přesáhly 
programové teze komunistických aparátčíků 
i upřímnou víru mnoha občanů v budoucí 
společnost všeobecného blahobytu. Sekce 
představí kreslí ře Jaroslava Maláka jako 
výtvarníka animovaných fi lmů, připomene 
obrázky z úsvitu kosmického věku, podobu 
osvětové a hospodářské propagace i ruko-
dělné doplňky páskovské módy, inspirované 
ilustrovanými romány a fi lmem. // The main 
programme section dealing with the Cze-
choslovak visual culture of the 1950s was 
prepared by the visual artist, collector and 
archivist Pavel Ryška. Instead of the idea 
of “grey timelessness”, it offers a colourful 
range of life experiences which exceed both, 
the programme propositions of communist 
apparatchiks, and many citizens’ sincere 
faith in the general well-being of future soci-
ety. This exploration of Czech visual culture 
introduces Jaroslav Malák as an author of 
animated fi lms, it commemorates images 
from the dawn of time, it reminds us of edu-
cational and economic propagation and the 
handmade accessories of yobbish fashion, 
as inspired by illustrated novels and fi lms.
 

Kinetika obrazu
Kinetics of Image

Motiv rozložení obrazu na jednotlivé 
fragmenty jeho „chátrání“ nebo postupné 
„rozpouštění“ během dynamických procesů 
projekce či animace jsou součástí sekce na-
zvané Kinetika obrazu. Ta nabídne autorské 
projekce a instalace, prezentace a diskuze, 
které se vážou k otázkám proměnlivosti 
pohyblivých obrazů fi lmu a videa. Předmětem 
jsou historické fi lmové experimenty, obrazy 
glitchované, obrazy internetem performo-
vané či sochařsky vystavované. Mezi tvůrci 
zastoupenými v této sekci budou například 
Gábor Õsz, Takeshi Murata, Yoshi Sodeoka 
a Tomáš Svoboda. // The motif of image de-
composition into individual fragments of its 
“dilapidation”, or the gradual “dissolving” du-
ring the dynamic processes of projection and 
animation, are a part of the section entitled 
Kinetic of image. The section offers authorial 
projections and installations, presentations 
and discussions attendant upon questions 
of the changeability of the moving images of 
fi lm and video. The topics include historical 
fi lm experiments, glitches, and either images 
performed via the Internet or sculpturally 
exhibited. The section will be represented by 
such artists as Gábor Õsz, Takeshi Murata, 
Yoshi Sodeoka and Tomáš Svoboda.
 

PAF Kult: Ernest Edmonds
PAF Cult: Ernest Edmonds

Kultem PAFu je vždy osobnost, která se do-
slovně dotýká animace, kinematografi e a vi-
zuálního umění – v letošním roce jsme pozvali 
britského průkopníka počítačové animace Er-
nesta Edmondse, který vystudoval matemati-
ku a fi losofi i a působí jako profesor na mnoha 
akademických pracovištích. Od konce 60. let 
20. století se Ernest Edmonds věnuje tvorbě 
počítačem řízených animovaných obrazů. 
Vedle autorské tvorby bude na PAFu hovořit 
i o vlastním vědeckém výzkumu. // PAF Cult 
is always represented by a personality who 
literally touches animation, cinematography 
and visual arts. This year we have invited the 
British pioneer of computer-based animation, 
Ernest Edmonds, who has studied mathema-
tics and philosophy and works as a professor 
at many academic institutions. Since the end 
of the 1960s Ernest Edmonds has dealt with 
computer-based animated images. Besides 
his authorial production he will also speak 
about his own scientifi c research.
 

Jiné vize 2013
Other Visions 2013

Soutěžní sekce PAFu si klade za cíl mapovat 
dění na poli tvorby pohyblivých obrazů 
fi lmu a videa v České republice. Jiné vize 
se již sedmým rokem věnují zpřístupňo-
vání a otevřenějšímu přijímání současné 
české audiovizuální tvorby, jež se nachází 
na pomezí výtvarného umění, videoartu 
a animace. Výběr každého ročníku je unikátní 
díky rozdílnému zájmu kurátorů, kteří deset 
nominovaných děl vybírají – v roce 2013 je 
to vizuální umělec, režisér a pedagog David 
Kořínek. // The competition section of PAF 
aims to map out the situation concerning 
fi lm and video moving images in the Czech 
Republic. For the seventh year Other Visions 
will aim to further the acceptance of Czech 
contemporary audio-visual production, which 
lies on the boundaries of fi ne arts, video art 
and animation, and make it more accessible 
and open to the public. The selection of fi nal 
ten is unique every year thanks to the various 
interests of invited curators – in 2013 the 
selection will be made by the visual artist, 
director and pedagogue David Kořínek.

PAF Art
Sekce PAF Art prezentuje v rámci festivalu 
současné umělecké projekty domácích 
i zahraničních umělců, a to nejen v budově 
Uměleckého centra Univerzity Palackého, ale 
také ve spřízněných výstavních prostorách 
Olomouce. V letošním roce např. v Galerii 
U Mloka, Vitríně Deniska nebo kočovné 
tramvajové Galerii Dé. Výstavní projekty 

Státní fond České republiky 
pro podporu a rozvoj české 
kinematografie

Partneři / Partners

Konvikt

0  Vchod / Entrance
1  Akreditace / Accreditation
2  Schodiště / Staircase
3  Kaple Božího Těla / Corpus Christi 

Chapel
4  Bílá nora / White Burrow
5  Atrium / Atrium
6  Filmový sál / Film Auditorium
7  Divadelní sál / Theatre K3
8  Kancelář / Office
9  Flop PAF Fashion / Flop PAF Fashion
10  Ar tMap Knihkupectví / Ar tMap Bookstore
11  Sborový sál / Congregational Hall
12  Galerie Podkroví / Attic Gallery
13  Café Tungsram Transit
14  Konvikt press centrum / Konvikt press 

centre
15  Guest Service / Guest Service
16  DJ / VJ stage / DJ / VJ stage
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většinou souvisí s konkrétními programovými 
oblastmi festivalu, v roce 2013 především se 
sekcí Kinetika obrazu. Projekty PAF Art jsou 
volně přístupné. // PAF Art section presents 
international and Czech artists’ projects; not 
only in the Art Centre of Palacký University, but 
also in other related locations in Olomouc. This 
year it will take place in e.g. Gallery U Mloka, 
Vitrine Deniska and Gallery Dé in an Olomouc 
tram. The exhibition projects are usually related 
to other parts of Festival programme, in 2013 
especially to Kinetics of Image. Admission to 
PAF Art projects is free.
 

Aport animace
Aport Animation

Cyklus nabízí prezentace nových fi lmů, animací, 
audiovizuálních děl, workshopy a nesnadno zařa-
ditelné hraniční projekty. Představuje produkční 
zázemí vznikajících animovaných fi lmů, užitý 
design, grafi cké koncepty, které jsou v různých 
fázích realizace, a mj. pomáhá jejich zviditelnění. 
Vedle nováčků se objeví i zkušení tvůrci s novými 
vizemi. Součástí sekce jsou anketní bloky 
fi lmů, kdy se umělců a teoretiků z rozličných 
oblastí ptáme na jednoduchou otázku „co je to 
animace?“, a představení partnerských projektů 
a umělců z visegradských zemí. // This section 
presents new fi lms, animations, audio visual 
works, workshops and border projects diffi cult to 
classify. It represents a production base for new 
animated fi lms, used design, and graphic con-
cepts in various phases of their implementation 
and helps them to become more visible. Besides 
the “tyros”, the experienced artists keep coming 
up with new visions. The section includes a fi lm 
inquiry which consists of a simple question po-
sed to the artists and theorists of diverse fi elds 
of art: “What is Animation?”, and introduction of 
fellow artists from V4 countries.
 

Mediabaze.cz: VJ workshop
Skupina účastníků PAFu bude mít možnost věno-
vat se dva dny softwarům a nástrojům k produkci 
živé animace, odehrávající se v reálném čase. 
Seminář proběhne za účasti vizuálních umělců 
a hudebníků, bude koordinován výzkumným 
projektem FAMU – mediabaze.cz a experty z plat-
formy pro audiovizualní performance Lunchmeat. 
Zkušený tým představí mj. programy resolume, 
quartz composer, vvvv. Výstupy a praktické 
pokusy budou představeny během nočního 
programu. Workshop má omezenou kapacitu – 
přihlašujte se na: info@pifpaf.cz. // A group of 
PAF visitors will have the opportunity to deal 
with the software and tools used for live anima-
tion production taking place real time. Seminar 
will be attended by visual artists and musicians 
and coordinated by FAMU research project – 
mediabaze.cz and experts from the platform for 
audio-visual performance Lunchmeat. The expe-
rienced team will introduce programmes such as 
resolume, quartz composer and vvvv. Outputs 
and practical efforts will be presented during the 
night programme. The capacity of workshop is 
limited – sign up at: info@pifpaf.cz.
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