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iQLANDIA bije na poplach – o pomoc žádá firmy v regionu
(Liberec, 18. května 2020) – Nadále zavřené, a tedy ve stále větších existenčních problémech,
zůstává liberecké science centrum iQLANDIA. Na provoz do konce roku mu chybí 12 milionů korun.
Pomoc od státu je ale minimální, a tak nyní centrum s planetáriem, jež spolupracuje se stovkami
škol, spouští na portálu darujme.cz kampaň Zachraň iQLANDII. O pomoc žádá firmy i jednotlivce,
červnové otevření a letní programy ztrátu pokrýt nemohou.
Jenom za duben a květen přišla iQLANDIA na tržbách o 10 milionů korun, propustit musela 30 %
zaměstnanců. „Ve stavu již máme pouze klíčové zaměstnance, bez kterých by se science centrum již
nepodařilo rozjet. Jedná se o špičkové edutainery, které si vychováváme mnoho let,“ uvádí ředitel
centra Pavel Coufal s tím, že na přežití do konce roku jim chybí 12 milionů korun. „Od statutárního
města Liberec máme slíbeno pro letošní rok podporu 900 tisíc na programy pro školy. Bohužel již
částka byla redukována na polovinu. Odborné lektory ale držet musíme i přes redukci a způsobí nám
to opravdu velké problémy. Liberecký kraj pro letošní rok přislíbil výrazněji navýšit svůj příspěvek (loni
to bylo 500 tis.), věříme, že to tak bude a nehodí nás přes palubu,“ dodává Pavel Coufal.
Země je tak úspěšná, jak vzdělaní jsou její obyvatelé – za záchranu center bojují i vědci
„Pokud bychom byli nuceni provoz ukončit, kraj by přišel o jednu ze svých největších turistických
atrakcí a také významnou vzdělávací instituci. Ročně do iQLANDIE zavítá přes 4 000 školních tříd, řada
škol využívá naše laboratoře a workshopy jako stálý doplněk výuky, vzděláváme také učitele,“
vysvětluje Pavel Coufal. Celkový roční počet návštěvníků přesahuje 400 000 lidí. Za 6 let od otevření
iQLANDIE zde bylo pouze do vybavení investováno na 60 milionů korun.
„V příští dekádě, kdy už se celosvětově rozvine Průmyslová revoluce 4.0. se do první ligy dostanou ty
země, jež budou mít nejpočetnější vzdělanou část obyvatel. Je třeba zabezpečit, aby Česko dokázalo
objevit už teď talenty a dát jim příležitost ke špičkovému vzdělání. V době koronavirové, kdy byla
česká science centra uzavřena, je velmi alarmující, že jim hrozí úpadek a kvalifikovaným pracovníkům
nezaměstnanost nebo přechod na jinou práci, z níž se už ke své původní vzdělávací práci nevrátí. To
by byla pro naši lepší budoucnost opravdu řízená střela do vlastní nohy,“ říká Jiří Grygar, známý
astronom a astrofyzik.
Záchrana centra pomůže i firmám
iQLANDIA je z 90 % závislá právě na příjmu ze vstupného a opatření související s koronavirem jsou tak
pro ni skutečně likvidační. „Věříme, že právě firmy nám se záchranou centra pomohou, a některé již
pomáhají, ač vím, že situace teď není jednoduchá nikde. Mnoho zaměstnavatelů si ale uvědomuje, že
ve stále větší míře potřebuje personál schopný pracovat s moderními technologiemi, specialisty,
kterých je na trhu práce permanentní nedostatek. Právě science centra studentům tyto náročné
obory atraktivně představují, mají špičkové vybavení i lektory a dokážou reflektovat potřebu trhu
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práce,“ říká Pavel Coufal. V rámci projektu Zachraň iQLANDII na portále darujme.cz mohou firmy, ale
i jednotlivci, snadno přispět centru na provoz libovolnou částkou. Lze si také předplatit vstupenku či
permanentku. Odměnou bude dárcům nejenom dobrý pocit, ale také drobná pozornost vyrobená
například na 3D tiskárně, která jim bude navždy připomínat, že pomohli iQLANDII přežít toto složité
období.
iQLANDIA čísla a fakta
Dosavadní investice do science centra: 500 milionů korun
Náklady na laboratoře a dílny sloužící ke vzdělávání učitelů: od roku 2014 60 milionů korun
Celkový roční počet návštěvníků: 400 000
Roční počet organizovaných školních skupin: přes 100 tisíc dětí a 4 000 tříd
Příklady vzdělávacích programů pro učitele: IT a digitální dovednosti, fyzika a další
Příklady specializovaných zařízení pro doplnění školní výuky: částicová kamera MX-10,
termokamery, stereolupy, …
Realizované programy pro školy: jaderná energie, nanotechnologie, voda, člověk, polytechnika a
další
Spolupráce s univerzitami a vědeckými institucemi: Technická univerzita Liberec, PřF UK, AV ČR,
ČVUT, Matfyz,…
Zahraniční spolupráce: univerzita Europe physic fun, Agora Debrecen, Nemo Amsterdam, Pass
Francie, National Science Museum Londýn
Spolupracující firmy: ŠKODA AUTO, EUROVIA, JABLOTRON, COCA-COLA, LEGO, ČSOB, VALEO, Česká
mincovna, Nadace ČEZ, EKO-KOM, Varta, Nadace PRECIOSA, Průša Research, Severochema ad.

Pro bližší kontakt:
Marie Švandová, communication
GSM: +420 602 842 901
E-mail: svandova@parliamo.cz
www.parliamo.cz

