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Rekordy v ZOO Olomouc 
Olomouc 30. srpna 2010. Jedním z nejoblíbenějších míst pro výlety s rodinou bývá 
velmi často zoologická zahrada. Děti se těší na zvířátka, zmrzlinu nebo jiné zážitky. 
Naopak rodiče čekají zvídavé otázky svých ratolestí nebo jiná lákadla. V poslední 
době je ZOO také místem nových možností a zábavy. Například ZOO v Olomouci 
přímo hýří nápady, jak návštěvu všem ještě více zpříjemnit. 
 
 
Bylo to krásné dopoledne, když začal v olomoucké Zoologické zahradě jeden den s velkým D. Ptáte se 
proč s velkým D? Organizátoři totiž připravili společně s projektem Rodinné pasy hned několik rekordů. 
Už při příchodu čekal na rodiny příjemný dárek v podobě slevy na vstupném. Před pokladnami bylo 
malování na obličej a ten, kdo se nechal pomalovat, platil namísto 90,- (plné vstupné) pouze 50 Kč. A 
navíc, kdo k tomu předložil Rodinný pas, platil pouze 40 Kč. 
 
Program začal již od 10:00, kdy moderátor Marek Berger začal sypat z rukávu jednu akci nominovanou 
na rekord za druhou. Už na první pohled to ale nebyli jen tak ledajaké rekordy. Šlo například o nejvíce 
pomalovaných obličejů zvířecími motivy, počet „vagónků“ v couvající mašince, nejvíce lidí 
v automobilu Peugeot Boxer, nejdelší stonožku z PET lahví nebo nejvíce zvířátek vytvořených 
z nafukovacích balónků. Atmosféra stála díky počtu návštěvníků ZOO opravdu za to.  
 
A to nebylo ještě vše. Soutěžilo se v hodu míčku do veverky, lovení rybiček, chůzi s raketou nebo ve 
skákání v pytli. A aby to nebylo ani vystupujícím líto, oblíbení Maxim Turbulenc se nechali strhnout a 
zúčastnili se rekordu „Couvající mašinka“ s písní „Jede, jede mašinka“. V rámci programu proběhla 
také komentovaná krmení a setkání se zvířaty a jejich chovateli. Dokonce se křtil i lenochod, který 
dostal neobvyklé jméno Roko. 
 
Protože si přišli na své dětství zavzpomínat i zástupci Olomouckého kraje, konkrétně hejtman Ing. 
Martin Tesařík, náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák, mělo i předání cen slavnostní charakter. Včetně 
ředitele ZOO Dr. Ing. Radomíra Habáně předali výhercům z každé soutěže hodnotné dárky.  
 
 
Možnosti registrace 
Registrace je bezplatná a karta je vystavena všem rodinám. Nezáleží na tom, zda je neúplná, náhradní 
nebo pouze s jedním rodičem. Pro větší organizace, které mohou karty nabídnout svým 
zaměstnancům, je na webu k dispozici tzv. hromadný registrační formulář. Mimo doposud registrované 
rodiny se mohou další zájemci zapojit do projektu na webové prezentaci nebo prostřednictvím e-mailu 
olomouc@rodinnepasy.cz. Další možností je zaslání formuláře na adresu kontaktního centra - 
RODINNÉ PASY, P. O. BOX 80, 779 80 Olomouc. Telefonický kontakt zajišťují pracovníci společnosti 
Sun Drive Communications na čísle 543 211 254. Více informací naleznete na webové prezentaci 
projektu www.rodinnepasy.cz. 
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