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3. Cyklozávod za památkami Olomouce je na startu  

22. dubna, Olomouc –  Ve středu 27. dubna od 18:00 proběhne 3. Cyklozávod 

za památkami Olomouce, který pořádá spolek Studium Artium . V letošním roce 

ve spolupráci  s  Bajkazylem Olomouc a za podpory Univerzity Palackého 

v Olomouci a sdružením Radost z  pohybu na FTK UP v Olomouci,  závod startuje 

z nádvoří  komunitního prostoru W7 na ul ici  Wurmova 7 a končí v prostorech 

Kina Hoblina, kde je plánována následná afterpárty . Cyklozávod je určený 

široké veřejnosti  se zájmem o umění, cyklist iku a zdravý životní styl .  

„3. Cyklozávod za památkami Olomouce, stejně jako v předchozích ročnících ,  

zavede závodníky na trať s pěti  stanovenými check-pointy, které budou 

rozmístěny napříč Olomoucí.  Závodníci budou muset v  l ibovolném pořadí a po 

vlastní trase na jednotl ivých check-pointech zodpovědět otázku vztahující  se 

k dané památce s možnostmi odpovědí  ABCD. Při  špatné odpovědi následuje 

trestná aktivita, která závodníky mírně zpomalí, “ uvádí Gabriela Kodysová, 

organizátorka závodu.  

Startovné činí 50 Kč a platí  se při  registraci , která probíhá od 13. dubna 

v otvírací  době v  Bajkazylu v  Olomouci.  Pro tento rok byly vybrány následujíc í 

pamětihodnosti  města: katedrála sv. Václava, Vila Jul ia Pel ikána, Korunní  

pevnůstka, kostel  sv. Jakuba a Fi l ipa na Nových Sadech a kostel  sv.  Urbana 

v Holic i.  Závodníci budou rozdělení na dvě skupiny, ženy a muže, z  nichž vždy 

tři  nejrychlejší obdrží hodnotné ceny ze sort imentu univerzitního obchodu 

UPoint.  

Po skončení závodu a předání cen je plánována v  prostorech Kina Hoblina 

afterpárty s opékáním bezlepkových buřtů.  

Studium Artium, z.s.  je nezisková organizace, která se real izacemi umělecko-

historická  aktivit a projektů snaží o rozvoj l idského uměleckého potenciálu a  

kreativity. Zároveň usi luje o podporu a vyšší uplatnitelnost studentů 

uměleckých, uměnovědných a příbuzných kulturně-historických oborů. 

V kontaktu se státn ími i  nestátními institucemi, f i rmami, organizacemi a 

spolky chce přispívat k  rozkvětu umění a kultury v  naší společnosti .  
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