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Oči Brna

Ondřej Chybík
20. 2.  – 28. 3. 2020 | Foyer / přízemí
Ondřej Chybík se v Brně narodil a zde také studoval na Fakultě architek-
tury VUT. Jeho další kroky však směřovaly již za hranice ČR – ve studiích 
pokračoval v rakouském Grazu, postgraduální studium dokončil v Cury-
chu ve Švýcarsku, první práci získal ve Vídni.  V roce 2010 se vrátil domů, 
aby zde společně s Michalem Krištofem založil architektonické studio 
Chybik+Kristof. Prvním velkým úspěchem bylo vítězství v soutěži o návrh 
českého pavilonu na Expo 2015 v Miláně. Pavilon s bazénem a otevřenou 
zelenou střechou byl složený z modulů tak, aby po skončení výstavy mohl 
být rozebrán a znovu použit. Za Galerii nábytku v Brně na Vinohradech s 
fasádou ze židlí získali v roce 2017 cenu Grand Prix architektů, pozornost 
vyvolal i pavilon pro festival Meeting Brno na Moravském náměstí, který 
připomínal významné milníky 20. století spojené s danou lokalitou, včet-
ně původní stavby Německého domu. Studio se rovněž podílí na velkých 
projektech, jako je rezidenční komplex na místě bývalé továrny Waltrovka 
nebo transformace brownfieldu bývalého cukrovaru, oboje v Praze. Před 
dokončením je sídlo vinařství Lahofer v Dobšicích, naopak na neurčito 
byla odsunuta stavba nového sídla společnosti Lesy ČR. V roce 2019 zís-
kalo studio jako první v ČR ocenění Design Vanguard pro mladé architekty, 
udělované americkým časopisem Architectural Record.



Moravská zemská knihovna v Brně | www.mzk.cz
Změna programu vyhrazena.

Ženy na FF MU v minulosti a dnes
7. 2. – 7. 3. 2020 | Foyer / 2. patro
Výstava vznikla v rámci oslav 100. výročí od založení Masarykovy univerzity, s podporou 
Stipendijního fondu FF MU. Jejím cílem je připomenout významné ženské osobnosti 
Filozofické fakulty MU napříč jejími obory a ukázat často křivolaké cesty působení žen 
v akademické sféře. Vedle stručného historického přehledu výstava představuje také 
medailonky vybraných ženských osobností spojených s fakultou v minulosti i součas-
nosti. Výstava je výsledkem týmové práce studentek a studentů Ústavu religionistiky 
MU, vznikla ve spolupráci s Archivem MU a řadou dalších odborných pracovišť FF MU.

Karel Cudlín: Tváře české literatury
10. 2. – 18. 3. 2020 | Galerie MZK / přízemí 
Karel Cudlín je stálicí české fotografie od osmdesátých let minulého století až 
dodnes. Navazuje na humanistickou tradici a zaměřuje se na lidi v mezních životních 
situacích (Romy, uprchlíky, odchod sovětských vojsk z Československa atd.). Ve svých 
fotografiích, ve kterých zachytil život od Ukrajiny po Izrael, přirozeně mísí banalitu 
s metafyzikou, každodenní realitu s jedinečností momentu. Kromě toho se věnuje 
portrétům osobností české kultury. Výstava portrétů českých spisovatelů a spisovatelek 
s názvem Tváře české literatury byla představena v Městské knihovně v Lipsku v březnu 
loňského roku v rámci doprovodného programu knižního veletrhu v Lipsku, kde byla 
Česká republika hlavní hostující zemí. Moravská zemská knihovna nyní přináší reprízu 
výstavy v menším rozsahu.

Výstavy

Římské legie na jihu Moravy, včera a dnes
16. 3. – 30. 4. 2020 | Foyer / 4. patro
Kolekce fotografií pořízená pracovníky Archeologického ústavu AV ČR Brno zachycuje 
atraktivní archeologické nálezy a jejich rekonstrukce z doby, kdy armáda císaře Mar-
ca Aurelia krátkodobě ovládla část dnešní Moravy. Artefakty pocházejí z okolí Pálavy, 
z oblasti podél toku Dyje, kde se nacházely tisíce vojáků slavných římských legií, a 
především z návrší Hradisko u Mušova na území dnešních Pasohlávek, kde si vojsko 
vybudovalo své ústřední ležení.



Program akcí

       Deset let ateliéru Chybik+Kristof
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Architekt Ondřej Chybík, jemuž je věnován aktuální díl pravidelného cyklu 
Oči Brna, přijde představit tvorbu studia Chybik+Kristof, které letos oslaví 
deset let existence. Ateliér se podílel se (nebo se stále podílí) na 387 pro-
jektech nejen v ČR. Které jsou ty nejzásadnější a které je teprve čekají? 

       Senioři píší Wikipedii – začátečníci
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím internetové 
encyklopedie Wikipedia! 

2
PONDĚLÍ

3
ÚTERÝ

       Marko Dinić: Die guten Tage
18.00 | Malý sál / 6. patro
Marko Dinić vypráví ve svém debutu o traumatizované generaci dvacet let 
po bombardování Bělehradu, která se necítí nikde doma. Snaží se pochopit 
vlastní minulost a bojovat za svou budoucnost. Román byl nominován 
na nejlepší debut Rakouské literatury 2019. Čtení bude v němčině.

       Reading Group: Saturday / Ian McEwan
16.30 | Malý sál / 6. patro
Připojte se ke čtenářské skupině v naší knihovně a objevte různorodost 
současné anglicky psané literatury. Setkání skupiny probíhají v angličtině 
a konají se jednou za dva měsíce.

3
ÚTERÝ

5
ČTVRTEK

       Sbírka J. A. Komenského ve fondu MZK
17.00 | Malý sál / 6. patro
Součástí exkurze bude návštěva studovny rukopisů a starých tisků s ukáz-
kou komenian. Pro účast na exkurzi se prosím přihlašte na stránce událos-
ti na webu MZK. Vítáni jsou i zájemci bez čtenářské legitimace MZK.

       Senioři píší Wikipedii – začátečníci
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím internetové 
encyklopedie Wikipedia! 

9
PONDĚLÍ

       Peruánské krátké filmy
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Pásmo krátkých filmů ve španělském znění s českými titulky.

9
PONDĚLÍ

9
PONDĚLÍ

12
ČTVRTEK

Svět vědyPoužívej MoZeK!LiteraturaOči Brna

16
PONDĚLÍ



       Ebicykl po stopách astronoma M. R. Štefánika 
v Československu a na Tahiti
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. a Mgr. Jana Matěje Raka.

       Úvod do problematiky průmyslových práv a databází 
Úřadu průmyslového vlastnictví
10.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Na školení získáte přehled o možnostech ochrany průmyslových práv 
v ČR. Pro účast na školení se prosím přihlašte na stránce události 
na webu MZK. Vítáni jsou i zájemci bez čtenářské legitimace MZK.

12
ČTVRTEK

       Komentovaná prohlídka ateliéru Chybik+Kristof
16.00 | Dominikánské náměstí 656/2, Brno
Zajímá vás, jak to vypadá v architektonickém studiu, které získalo prestiž-
ní cenu Design Vanguard 2019? Jak vlastně takový návrh vzniká? Ondřej 
Chybík poodhalí tajemství úspěchu svého ateliéru. Na prohlídku je nutná 
rezervace předem prostřednictvím události na Facebooku MZK.

16
PONDĚLÍ

12
ČTVRTEK

       Život s hluchoslepotou
17.00 | Konferenční sál / přízemí
Přednáška a workshop Klubu přátel červenobílé hole, který sdružuje 
osoby s hluchoslepotou. Dozvíte se osobní zkušenosti Bc. Lucie Ulrichové 
a na workshopu si vyzkoušíte jak se domlouvají hluchoslepí, jaké bariéry a 
nástrahy musí zdolávat nebo jak se dá vnímat bez zraku. 

17
ÚTERÝ

Svět vědy Filmové pondělí

       Bornholmer Straße (2014)
19.00 | Malý sál / 6. patro
Když se podplukovník Schäfer 9. 11. 1989 z televize dozví, že hranice mezi 
Východním a Západním Berlínem přestala existovat, má problém. Velí totiž 
hraničnímu přechodu na Bornholmské ulici, kde se krátce po oznámení 
začínají shromažďovat lidé. Film v němčině s německými titulky.

16
PONDĚLÍ

       Druhá stránka příběhů (René Nekuda)
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Budeme se bavit o krásných obrazech z literatury, ale i o nebezpečných 
územích manipulace v reklamě nebo v politickém marketingu. Cílem 
přednášky je prozkoumat základní fungování příběhů v co možná nejširším 
záběru každodenního života.

16
PONDĚLÍ

       Senioři píší Wikipedii – pokročilí
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím internetové 
encyklopedie Wikipedia! 

16
PONDĚLÍ

Nejsme tady sami Exkurze Školení



Kompletní program akcí naleznete také 
na našem Facebooku!

      Kde a jak hledat odbornou literaturu?
17.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Pomocí jednoduchých praktických ukázek si vyzkoušíte základní databáze, 
ve kterých lze hledat informace o knihách a článcích odborného charakte-
ru. Pro účast na školení se prosím přihlašte na stránce události na webu 
MZK. Vítáni jsou i zájemci bez čtenářské legitimace MZK.

19
ČTVRTEK

       Kritické myšlení – jak odhalovat bullshity? 
(přednáška)
15.00 | Konferenční sál / přízemí
Na přednášce a workshopu Lukáše Hány se zaměříme na to, kde můžeme 
informace čerpat, jak je vyhledávat a jak posuzovat jejich kvalitu.

23
PONDĚLÍ

       Kritické myšlení – jak odhalovat bullshity? 
(workshop)
17.00 – 20.00 | Počítačová učebna / 6. patro
Na přednášce a workshopu Lukáše Hány se zaměříme na to, kde mů-
žeme informace čerpat, jak je vyhledávat a jak posuzovat jejich kvalitu. 
Pro účast se prosím přihlašte na stránce události na webu MZK.

23
PONDĚLÍ

       Mgr. Matúš Kocka: Civilizace ve vesmíru
19.00 | Konferenční sál / přízemí
Jsme ve vesmíru sami? Kde jsou všichni? Fermiho paradox. Metody 
hledání mimozemských civilizací

26
ČTVRTEK

       Senioři píší Wikipedii – pokročilí
14.30 | Počítačová učebna / 6. patro
Sdílejte své celoživotní zkušenosti a znalosti prostřednictvím internetové 
encyklopedie Wikipedia! 

30
PONDĚLÍ

       Umožní neuroekonomie a neuromarketing firmám 
číst naše myšlenky?
18.00 | Konferenční sál / přízemí
Cílem přednášky je ukázat pokroky ve výzkumu mozkové a hormonální 
aktivity při ekonomickém rozhodování. Přednáší doc. Ing. Petr Houdek, 
Ph.D.

30
PONDĚLÍ

       My Street Films: Krátké dokumentární filmy
18.00 | Malý sál / 6. patro
My street films je projekt, který umožňuje mladým lidem absolvovat 
bezplatně semináře s předními českými dokumentaristy a vyzkoušet si 
realizaci krátkého filmu. V MZK budeme promítat ty nejzajímavější 
z minulých let.

30
PONDĚLÍ


