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Nové | New
Staré | Old
Hledáme osoby na pozice
VIDÁtor na DPP
Programátor expozice
Technik v dílně
Budeme rádi, pokud nabídku předáte komukoliv, koho by mohla zajímat.
Hledáme osoby na pozice
VIDÁtor na DPP
Budeme rádi, pokud nabídku předáte komukoliv, koho by mohla zajímat.
Sedmé živé vysílání pokusů na adrese https://www.facebook.com/watch/?v=521937458474526
nebo na YouTube kanálu VIDA! science centra https://www.youtube.com/watch?v=u6zxPp8jXBY
VIDA! science centrum bude od 23. 3. 2020 zajišťovat ve
spolupráci
s Lipkou nezbytnou péči o děti 3 - 10 let Krajské hygienické stanice Brno dle
Rozhodnutí hetmana JMK
.
Hledáme osobu na pozici VIDÁtor / Edutainer na DPP a
Technik - programátor.
Budeme rádi, pokud nabídku předáte komukoliv, koho by mohla zajímat.
Hledáme osoby na pozice
VIDÁtor / Lektor / Performer na HPP
Budeme rádi, pokud nabídku předáte komukoliv, koho by mohla zajímat.
Hledáme osoby na pozice
VIDÁtor / Lektor / Performer / Vedoucí směny na HPP
Budeme rádi, pokud nabídku předáte komukoliv, koho by mohla zajímat.
Hledáme osoby na pozice
Mzdová/Mzdový účetní
Hlavní účetní
Budeme rádi, pokud nabídku předáte komukoliv, koho by mohla zajímat.
Hledáme osoby na pozice
Projektový manažer/manažerka
MSCB - https://mscb.vida.cz/
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Elektrotechnik/Vývojář
Koordinátor/ka dočasných výstav
VIDÁtor / Edutainer na DPP
Budeme rádi, pokud nabídku předáte komukoliv, koho by mohla zajímat.
Hledáme Vidátory bastlíře elektrotechniky.
Hledáme Vidátory na DPP.
Hledáme Vidátory na HPP.
Hledáme
Koordinátora/ku dočasných výstav
Vývojáře/Konstruktéra exponátů
Mechanika/Technika exponátů
nabídky posílejte do 9. 7. 2018.
Hledáme Projektovou manažerku či manažera a
Vidátory na DPP.
Hledáme Vidátory na HPP.
Hledáme
Správce/správkyně budovy/provozní
nabídky posílejte do 12. 1. 2018.
Hledáme
Koordinátora-ku dočasných výstav
Strojního nebo elektro vývojáře (inženýra) exponátů
Mechanika-Technika-Mechaničku-Techničku
Programátora-rku
nabídky posílejte do 6. 1. 2018.
Hledáme Vidátory na hlavní pracovní poměr.
Hledáme Vidátory na DPP.
Hledáme Vidátory na HPP.
Hledá se pronajimatel a provozovatel Gastro zařízení ve VIDA ! science centru. Na tomto odkaze je
kompletní zadávací dokumentace k pronájmu https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00010464.
Nabídky posílejte do 3. 4. 2017 do 11:00 na lukas.richter@vida.cz nebo poštou na
https://mscb.vida.cz/
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Moravian Science Centre Brno
Křížkovského 554/12
Brno 60300
Hledáme Produkční a asistent/ka marketingového oddělení.
Hledáme Vidátory na HPP.
Hledáme Koordinátora/rku dočasných výstav na HPP.
Hledáme Vidátory na HPP.
Hledáme Vidátory na HPP.
Hledáme Vidátory na DPP.
Hledáme Vedoucí obchodu s dárkovými předměty/vedoucí pokladen.
Hledáme Samostatnou/ného účetní.
Hledáme Vidátory bastlíře-konstruktéry a Vidátory techniky.
Byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka Dodávka nových exponátů do expozice VIDA!
science centra vč. instalace.
Skrze našeho zřizovatele Jihomoravský kraj byla v rámci výzvy Op VaVpI 9.3 vyhlášena výběrová
řízení:
Vybavení návštěvníckých dílen a divadla vědy
Dodání exponátů včetně instalace
Komunikační kampaň
Filmové licence
Multimediální vybavení (opakovaně)
Tisky
Propagační předměty
Změkčovač vody
Hledáme Vidátory na DPP a Programátora.
Prostřednictvím našeho zřizovatele Jihomoravského kraje jsme podali žádost do výzvy OP VaVpI
9.3 Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace...
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Hledáme Vidátory na HPP.
Hledáme Multimediální kreativce.
Hledáme VIDÁtory / Edutainery a Elektrikáře údržbáře.
Hledáme mzdovou či mzdového účetní, šatnáře a šatnářky a Vidátory na pomoc při
špičkách.
Vedoucí obchodu s dárkovými předměty / vedoucí pokladny
Dokážete vést obchod se spoustou zajímavých uděláte, hračiček a hlavolamů?
Víte co je to deskovka, malý chemik, badge, button a poster?
Zvládnete plánovat práci několika dalších osob?
Neděsí Vás trocha účetnictví, objednávek a slovo inventura?
Ano?
Pak neváhejte a přihlaste do
konkurzu na vedoucího obchodu s dárkovým zbožím.
Výběrová řízení
Dodávka fotokopírovacích a tiskařských zařízení pro projekt MSCB - do 20. 8. 2014
Komunikační kampaň v rámci projektu MSCB - do 19. 08. 2014
Dodávka vybavení dílen a divadla vědy v rámci projektu MSCB - do 27. 8. 2014
Propagační předměty v rámci projektu MSCB - do 26. 8. 2014
Dodávka interiéru v mimo expozičních prostorách v rámci projektu MSCB - do 25. 8. 2014
VIDÁtor / Edutainer / Performer
Je show vaše druhé jméno?
Nedělá vám potíže vystoupit před publikem?
Orientujete se v matematice, fyzice a chemii?
Chtěli byste se podílet na popularizaci přírodních věd?
Ano?
Pak neváhejte a přihlaste do konkurzu na VIDÁtora.
Kdo je VIDÁtor? Showman a lektor v jedné osobě. U brněnského výstaviště vzniká výjimečná instituce
VIDA! science centrum – hřiště plné zábavných pokusů. Ve zdejším „Divadle vědy“ můžete prokázat
své schopnosti a zdokonalit se v nich. Věda je hra. Přesvědčte o tom svou show i širokou veřejnost.
Spolupráce s VIDA! science centrem je možná jak na HPP tak na VPP.
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Muzejní noc
Sliz - návod na výrobu
1. roztok
20 ml Boraxu
80 ml vody ( v teplé vodě se Borax rychleji rozpouští)
2. roztok
250 ml lepidla Herkules
250 ml vody
potravinářské barvivo
Oba roztoky promícháme a roztok Boraxu vléváme do barevného roztoku lepidla. Dobře promísíme,
vznikající sliz vyklopíme na talířek a rukou hmotu pořádně promačkáme.
Vzniklý sliz uschováváme v uzavřené nádobě.
POPUK - Popularizační kurs
VIDA! science centrum chystá zážitkový kurs popularizace s cílem vytovřit komunitu nadšených lidí
zajímajících se o popularizaci přírodních věd. Děvět dní nabitých dílnami, aktivitami, diskusemi i
praktickým vyzkoušením získaných dovedností.
Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete na http://www.popuk.cz

VIDA! science centrum má nové logo.
V únoru skončila dvoukolová anonymní veřejná soutěž
na vizuální styl nové brněnské instituce VIDA! science
centrum. Vítězkou soutěže se stala Alena Jedličková,
která se kromě vlastní tvorby věnuje i výuce graﬁckého
designu na Střední škole umění a designu a Vyšší
odborné škole restaurátorské v Brně. Výběrová komise
ocenila na návrzích Aleny Jedličkové především
nápaditost, hravost a možnost široké škály použití.
„Způsob graﬁckého zpracování dodává naší instituci
patřičnou dynamiku. Jednoznačně nás odliší od
konkurence a věříme, že zaujme širokou veřejnost,
kterou chceme oslovit,“ říká ředitel VIDA! science centra Lukáš Richter, který byl zároveň předsedou
výběrové komise na nový vizuální styl.
Posudek komise
Vítězné logo reﬂektuje architektonické i graﬁcké řešení expozice science centra, které již dříve
připravila kancelář Projektil architekti a graﬁcké studio Very Popular Oﬃce. Součástí loga je
mnohostěn, který připomíná tvary vybraných podstavců, na nichž budou ve VIDA! science centru
umístěny interaktivní exponáty. Lomené písmo zase odkazuje na návrh graﬁky expozice i orientačního
systému budovy. Nejdůležitějším motivem loga je však podle vítězné graﬁčky samotný prostor
polygonu, Alena Jedličková v průvodním dopise k návrhu uvádí: „Modrý polygon tvoří prostor pro
vědecké pokusy. Může se např. stát optickým hranolem, který láme světlo, tvarem vzniklým křížením
odraženého paprsku, cílem elektrického výboje. Logo science centra by mělo vybízet k aktivitě diváka
MSCB - https://mscb.vida.cz/
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a mělo by umožnit aktivitu i graﬁkovi, který bude s logem dále pracovat. Proto logo vybízí ke graﬁcké
improvizaci a hře. Rostislav Koryčánek z Domu umění města Brna, jeden z členů výběrové komise,
dodává: „Líbí se mi, jak vítězný návrh pracuje se zkratkou, jak se dokáže proměňovat a přizpůsobit.
Jsem přesvědčen, že nás bude dlouho bavit.“
Rozpracování vítězného loga a další informace k průběhu II. kola soutěžě naleznete v níže uvedených
přílohách.
Přílohy:
Zápis z jednání z komise(str. 1, 2,3, 4)
Pořadí návrhů po hodnocení komise
výherní logo VIDA! science centra
Soubory ke stažení pro 2. až 5. místo výběrového řízení:
1. místo - návrh č. 44
2. místo - návrh č. 83 (~ 12MB rar, zip)
3. místo - návrh č. 13 (~ 32MB rar, zip)
4. místo - návrh č. 84 (~ 17MB rar, zip)
5. místo - návrh č. 59 (~ 320MB rar, zip)
logo 1. místo (č. 44)

logo 2. místo (č. 83)

logo 3. místo (č. 13)
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logo 4. místo (č. 84)

logo 5. místo (č. 59)

Autoři návrhů posuzovaných ve 2. kole
1. místo, návrh č. 44, autorka: Mgr. Alena Jedličková
2. místo, návrh č. 83, autor: Ing. Tomáš Tuč
3. místo, návrh č. 13, autor: Vítězslav Štrobl
4. místo, návrh č. 84, autor: Ing. Tomáš Tuč
5. místo, návrh č. 59, autorka: Bc. Nikola Klímová
Soutež o vizuální styl - 2. kolo
Do 2. kola vybrala hodnotící komise 5 návrhů z 1. kola, jejichž autoři již byli obeznámeni. Lhůta pro
podání soutěžních návrhů do 2. kola končí dne 10.2.2014 ve 14:00 hodin. Podrobnější informace a
odpovědi na doplňující dotazy naleznete zde.
Veřejná zakázka: Dodávka expozice vč. instalace
Dne 22.11. bylo vyhlášeno výběrové řízení, předmětem je
dodávka a instalace exponátů a dodávka audiovizuální
techniky pro multifunkční sál, divadlo vědy, discovery rooms,
dílny pro návštěvníky, vstupní prostory a další související části
SC.
Nabídky je možné podávat do 13. 02. 2014, plná oﬁciální
dokumentace je na adrese
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_1620.html.

— 2013/11/26 12:47
MSCB - https://mscb.vida.cz/

Public tender: Exhibition manufacturing and
installation
On 22nd November a public tender has been announced, the
deliverables are exhibit manufacturing and installation, and
audiovisual technology for the multifunction hall, science
theater, discovery rooms, visitor workshops, entrance and
other relevant parts of the SC.
Proposals are to be submitted by 13th February 2014, full
oﬃcial documentation is at
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_1620.html.
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Soutěž o návrh na vytvoření a zpracování nového vizuálního stylu
Moravian Science Centre Brno, p.o. jako veřejný zadavatel vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření a
zpracování nového vizuálního stylu „VIDA science centrum“ za podmínek této Výzvy k podání
soutěžního návrhu a soutěžních podmínek.
Lhůta pro podání soutěžních návrhů končí dne 13.1.2014 ve 14:00 hodin.
Více informací zde.
Vida! Science centrum má nový název
Anketa o název science centra, která proběhla od 1.11. do 30.11. je již vyhodnocena a Science
centrum získalo nový název, podrobnosti najdete na stránce www.mscb.cz/anketa.
Anketa o název science centra v Brně
Pomozte nám vybrat název budoucího science centra v Brně pomocí ankety.
Hlasovat je možné od 31.10. do 30.11. na adrese www.mscb.cz/anketa.

Vyhodnocení výběrového řízení na
prostorový koncept expozice
Během ledna 2013 proběhlo vyhodnocení
veřejné zakázky „Návrh expozice Moravian
Science Centre Brno“, byly odevzdány 4
návrhy, jak vypadají a kdo se umístil na
prvním místě zjistíte zde - Návrhy expozice.

Results of the public contest for the
exhibition spatial concept
In January 2013 the public contest for the
Spatial concept and Design of the MSCB
permanent exhibiton was evaluated, 4
proposals were handed in, what do they
look like and who is the ﬁrst can be seen
here - Návrhy expozice.

— 2013/04/03 11:24
Zřízení Moravian Science Centre Brno,
příspěvková organizace
K 1. 1. 2013 byla zřízena MSCB, p.o.
Podrobné informace najdete v sekci MSCB
p.o..

Foundation of the Moravian Science
Centre Brno organization
From 1st January 2013 then Moravian
Science Centre Brno organization has been
established.
Details about the organization can be found
on MSCB p.o..

— 2013/03/27 16:30
Veřejná zakázka
Dne 22. 12. 2012 byla vyhlášena veřejná
zakázka „Zhotovitel stavby Moravian
Science Centre Brno“.
Podrobnosti včetně zadávací dokumentace
je možné nalézt na této adrese této adrese.

Public contract
nd
On the 22 December 2012 a public
contract for „Construction of the MSCB“
was issued.
Details including contract documentation
can be found on this address.

— 2013/02/02 9:54
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Veřejná zakázka K&D expozice Doplňkové materiály
Dne 1.11.2012 Rada Jihomoravského kraje,
která jedná jménem zadavatele
Jihomoravského kraje, schválila druhé kolo
probíhající veřejné soutěže o návrh „Návrh
expozice Moravian Science Centre Brno“. Z
toho důvodu byly zveřejněny doplňkové
materiály inspirativního charakteru v sekci
Expozice.
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Public contract C&D exhibition Supplementary material
On 2012-11-01 the second round of the
public concest for the „Exhibition Design of
Moravian Science Centre Brno“ was
authorize by the council of the South
Moravian Regional Government. Therefore
supplementary materials of an inspirative
nature have been released in the
Exhibition section.

— 2012/11/02 00:32
Návštěva pavilonu D
Dne 24.7.2012 proběhla prohlídka v rámci
probíhajících Veřejných zakázek Návrh
expozice a Zhotovitel stavby
Fotky s komentářem a ke stažení

Visit to pavilion D
On Jul 24th 2012 an inspection during the
ongoing procurement for Exhibition design
and Construction was held.
Photos with comments and for download

— 2012/07/25 13:57
Veřejná zakázka
Dne 2.7.2012 byla vyhlášena Veřejná
zakázka „NÁVRH EXPOZICE Moravian
Science Centre Brno“ s cílem vytvořit návrh
Prostorové koncepce a Designu dlouhodobé
výstavy.
Podrobnosti včetně zadávací dokumentace
je možné nalézt na této adrese této adrese.

Public contract
On the 2nd July 2012 a public contract for
the Spatial concept and Design of the MSCB
permanent exhibit was issued.
Details including contract documentation
can be found on this address.

— 2012/07/22 16:15
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo
podepsáno 13. 12. 2011, projekt tedy
přechází do realizační fáze. Děkujeme
všem, kteří drželi projektu MSCB palce.
Výtah z tiskové konference zde a zde.

— 2011/12/20 20:50
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Decision of providing funding
The decision to provide funding to the
MSCB project has been signed on the 13th
of December 2011, the project therefore
passes on to the realization phase. Thanks
to all who held their ﬁngers crossed for this
project.
An abstract of the press conference is here
and here.

