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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 23. 10. 2019 

 
VEČER DUCHŮ V ZOO OLOMOUC? I DUCHOVÉ BUDOU V ROZPACÍCH! 

Duchové si v olomoucké zoo dávají dostaveníčko každoročně, ale tuto sobotu 26. 10. budou možná v rozpacích. 
To, co se totiž v zahradě chystá, patrně ještě nezažili. Přípravy vrcholí, zázemí je plné dýní, hrobů, nadpřirozených 
bytostí, strašidel a jistě nezahálí ani Kirri, o.s. z Pňovic, které chystá v zoo stezku hrůzy. Na úseku gastra už 
čarodějnice vytáhly své kotlíky, baba jaga obstarává pařáty, a není nic, co by ponechaly náhodě. „Dušičková 
fotostěna a malování na obličej nemohou chybět,“ dodává Lucie Skřipská z marketingového oddělení. 

MANUÁL PRO MALÉ I VELKÉ  
Ať už přijdete zavzpomínat na blízké, kteří vás opustili, posvítit jim na cestu, nebo třeba jen potěšit děti a ukázat jim 
život zvířat i v čase večerním, či zjistit, jak velká dušička je v každém z nás a chcete se bát, pak jste ti praví. S sebou 
si vezměte lampion nebo baterku, abyste nám tady nestrašili až do rozbřesku. Masky jsou jen vítány. Dětské 
vstupné platí 26. 10. 2019 od 14:00 i pro dospělé. A pokud to nestihnete, areál zahrady pro vás necháme 
vyzdobený ještě další 2 následující dny.  
 

KDY A KDE 
26. 10. 2019 
začátek akce ve 14:00 
pokladny 14:00 - 18:30 
areál otevřen do 21:00 
 
27. - 28. 10. 2019 
pokladny 9:00 - 18:30 
areál otevřen do 21:00 
 
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. Tak přijďte mezi nás 
pobýt a rozsvítit pro ně zahradu. 

 

Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 
+420 608 101 325 
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