iQLANDIA otevírá po dlouhých sedmi měsících 28. května
LIBEREC – V pátek 28. května se po dlouhých sedmi měsících konečně znovu otevřou brány iQLANDIE.
Prozatím pouze od čtvrtka do neděle. Uzavření znamenalo velké ztráty i tvrdá úsporná opatření.
Liberecká iQLANDIA otevírá prozatím v omezeném provozním režimu na čtyři dny v týdnu, a to od čtvrtka
do neděle. V průběhu června bude v případě zájmu ze strany škol přidávat další dny. Právě školní skupiny
jsou v červnu nejčastějšími návštěvníky libereckého science centra. Do běžného režimu by se pak iQLANDIA
měla vrátit se začátkem letních prázdnin.
iQLANDIA se řídí aktuálním nařízením vlády, kdy musí mít návštěvníci po celou dobu zakryté dýchací cesty
respirátorem třídy FFP2 nebo nanorouškou. Také je třeba při návštěvě dodržovat rozestupy a využívat
dezinfekci rukou, která je rozmístěna po budově. Pro vstup do science centra není vyžadován negativní test
na Covid-19. Odlišná pravidla však platí pro návštěvu iQPLANETÁRIA, na které se vztahují nařízení platná
pro návštěvu kin. Zde je vstup podmíněn platným negativním testem, dokladem o očkování, či dokladem o
nedávno prodělaném onemocnění. Na parkovišti u iQLANDIE je nově instalovaná testovací budka pro
veřejnost, které mohou v případě zájmu o antigenní testy návštěvníci využít.
Návštěvníkům se v pátek otevírají všechny iQSVĚTY, kromě iQPARKU. Pro veřejnost bude zábavní park
určený pro nejmenší prozatím uzavřen. Nachází se v CENTRU BABYLON, které je v tuto chvíli stále uzavřené.
Umožněn bude vstup pouze pro školy, a to bočním vchodem.
Na jaře loňského roku byla situace neudržitelná. Sedm měsíců uzavření pro iQLANDII znamenal jen na
tržbách propad téměř 20 milionů korun. „Již loni na jaře jsme snížili stav zaměstnanců o třetinu a přijali
tvrdá úsporná opatření. Díky tomu, pomoci našich návštěvníků, bankovnímu úvěru a programům státu se
nám podařilo se situací vyrovnat,“ popisuje Pavel Coufal, ředitel iQLANDIE.
Po dobu uzavření iQLANDIA však nezahálela a pro návštěvníky připravovala řadu novinek. „Expozice Geo
postupně mění grafiku, přibylo několik nových exponátů, ale hlavně jsme vybavili naše planetárium novými
laser led projektory. Obraz na sféře planetária tak má nové jasné barvy a ostrost a výrazně zvyšuje komfort
projekce,“ popisuje Coufal. Kromě toho se na podzim připravuje velký plocha o matematice, která zábavnou
ukáže, k čemu se může hodit matematika v běžném životě. „Na počátku července pak představíme celý
nový projekt exponátů spojených pod hlavičkou Křišťálová stezka,“ dodává Coufal.
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