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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 29. 10. 2019 

 
VEČER DUCHŮ…TAK TOTO JSME OPRAVDU NEČEKALI. 

Duchové si v olomoucké zoo dávají dostaveníčko každoročně, ale uplynulá sobota 26. 10. se do historie této akce 
zapsala vskutku výsostně. V dušičkový den do zahrady totiž zavítalo neuvěřitelných 7 658 návštěvníků. Což je 
nejvíce od roku 2009, kdy se tato akce konala poprvé. Na Večer duchů a Strašidelnou zoo se za 3 dny přišlo 
podívat celkem 15 071 lidí. „Je to pro nás důkaz toho, že když dělají lidé něco pro lidi, jak nejlépe dokáží, a ke 
všemu přeje počasí, nemine se to úspěchem. Když jsem viděl proudící davy, nadšené dospělé, kteří si fotili 
dekorace, děti plné očekávání, měl jsem neskrývanou radost. Současně se laťka nastavila tak vysoko, že pro nás 
Večer duchů bude příští rok výzvou. Budeme se návštěvníky snažit potěšit a obdobnou akci patrně připravíme         
i na čas vánoční,“ komentuje ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň.  
 

CO SE TADY ODEHRÁLO 
Plný areál vydlabaných dýní, poletující mrtvá nevěsta, vylézající ruce z hrobů, kaplička ukrytá v pavučinách, hadi, 
štíři a jiná havěť, smrtka s kosou, nešťastný příběh svatebčanů, spousta bludiček, světélek, obživlý voják, 
jeptišky..., dušičková fotostěna, děsivé lego modely, chemické pokusy z Pevnosti poznání, malování na obličej, 
strašidelná stezka, kde se bála i strašidla…to vše zlákalo veřejnost natolik, že vystála kolonu nejen v autě, ale i frontu 
u pokladen. A nežehrala. Mnozí tady v dobrém slova smyslu strašili až do pozdních hodin. Patří jim tedy dík nejen 
za odvahu, ale i za trpělivost. Miss děs…tak to byl letos opravdu děs. Zvolit 3 nejvěrohodnější strašidla z řad dětí a 
dospělých nebylo nikterak snadné. Nakonec si volba vyžádala potleskoměr. Vítězi se stali lesní muž a malá upírka. 
I letos jsme obdivovali nadšence z historického spolku Kirri, bez nichž by Večer duchů, a hlavně Stezka hrůzy, nebyly 
něčím tak výtečným. Vážíme si jejich práce, protože se pro druhé doslova rozdají. Tu a tam jim odpadne noha, hlava 
a další části těla.  

VEČER DUCHŮ A STRAŠIDELNÁ ZOO V ČÍSLECH 
26. 10. 2019 
7 685 návštěvníků 
27. 10. 2019 
4 910 návštěvníků 
28. 10. 2019 
2 476 návštěvníků 
 
Už v dobách dávno minulých lidé věřili, že se mrtví navrací mezi živé. Berou však na sebe podobu pouze ducha, 
kterému ve chvíli, kdy putuje zpět do svého neživého světa, svítí lampičkami, aby nebloudil. Děkujeme vám všem, 
kteří jste zahradu rozsvítili.  
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