
Itinerář – zájezd – 8. - 9. 10. 2022 – „Po stopách Otokara
Březiny, Františka Bílka, Jakuba Demla, Jana Zahradníčka.“

SOBOTA 8. října 2022

Odjezd z Prahy – 8,00 hodin,

1. Praha – Chýnov – 1,5 hodiny, v Chýnově pobyt 2,00 hodiny („chaloupka“ 
F. Bílka a hřbitov, položení květin u hrobu),

2. Chýnov – Počátky – cesta 50 minut, tam pobyt asi 1,5 hodiny (rodný dům
O. Březiny – muzeum, hrob rodičů – zazní báseň „Moje matka“),

3. Počátky – Telč – cesta 30 minut, tam pobyt 0,5 hodiny (dům, kde bydlel 
O. Březina jako student + škola)

4. Telč – Nová Říše – cesta 15 minut, tam pobyt 1,5 hodiny (dům, kde O. 
Březina bydlel, škola, klášterní expozice), 

5. Nová Říše – Jaroměřice – cesta 0,5 hodiny, příjezd mezi 17,00 a 18,00 
hodinou (ubytování v hotelu Opera, večeře, v přízemí muzea možnost 
posezení u kávy, osobní návštěvy hřbitova, zámeckého parku společná 
prohlídka chrámu…).

NEDĚLE 9.října 2022

1. V 8:30 hodin ranní setkání u hrobu Otokara Březiny (položení květin), 
9:00 – 9:45 – komentovaná prohlídka muzea, odjezd z Jaroměřic v 10:00,

2. Jaroměřice – Babice – cesta 15 minut – pobyt 1,00 hodina (připomenutí 
si pobytu Jakuba Demla, studánka, fara, babické události),

3. Babice – Tasov – cesta 45 minut, pobyt 1:00 hodina (hrob Jakuba Demla,
položení květin, Muzeum Básníků Vysočiny, vila J. Demla)

4. Tasov – Uhřínov – cesta 20 minut, pobyt 1,00 hodina (domek, hrob Jana 
Zahradníčka),

5. Uhřínov – Praha – cesta 3,00 hodiny.



Zájezd organizují:

Společnost Otokara Březiny ve spolupráci se Společností Františka Bílka

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlášky posílejte na mailovou adresu: 

brezinova.cesta@seznam.cz.
Info i na telefonu: 739 233 577 – Kopejska Petr

S přihláškou je spojena nevratná záloha 500 Kč. Po zaslání přihlášky na uvedený
email, dostanete potvrzující odpověď, kde bude uvedený variabilní symbol pro

Vaši platbu na účet č. 
226 798 166/0300.

Závazné přihlášky přijímáme do 18. 9. 2022.

CENA
Cena za dopravu je 880 Kč + za ubytování 620 Kč, tj. 

celkem 1.500 Kč.
Záloha 500 Kč při přihlášce, doplatek 1.000 Kč vybereme v autobuse.

Vstupné: 
Chýnov: Bílkův dům – v rámci skupiny 20 Kč na osobu

Počátky: rodný dům Otokara Březiny: 30Kč, senioři a děti: 20 Kč.
Nová Říše: dva spojené prohlídkové okruhy – kostel s křížovou cestou, výstavní

sál Otokara Březiny a knihovna – celkem 100 Kč.

DOPRAVA
Autokarem od společnosti Pragotour. 

Odjezd 
v sobotu 8. 10. 2022 v 8:00 hodin z autobusového nádraží

Florenc v Praze. 

Zašleme Vám plánek, kde se stanoviště firmy Pragotour nachází. 

mailto:brezinova.cesta@seznam.cz


Příjezd 

v neděli 9. 10. 2022 kolem 18:00 hodiny na stejné místo.
Časy jsou podrobněji rozepsány v itineráři.

UBYTOVÁNÍ:
V hotelu Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou. Máme rezervované čtyřlůžkové a

převážně dvoulůžkové pokoje. V přihlášce nám sdělte, s kým chcete sdílet
pokoj. V případě jednotlivců vytvoříme dvojice, žádáme Vás o pochopení.

POZOR!!!

Možnost přihlásit se je do 18. září 2022, kapacita zájezdu je
omezená.

Emailová adresa slouží k závaznému přihlášení i k zodpovězení jakýchkoli
dotazů souvisejících se zájezdem.

Oběd v sobotu i v neděli proběhne formou obědně-svačinového zastavení na
vhodném místě.

Organizátoři zájezdu si vyhrazují prostor pro případné drobné úpravy časů a
rozsahů programů, jsou možná i milá překvapení!

Během cesty mohou zaznít kromě jiného i audionahrávky v podání Radovana
Lukavského, zhudebněné i recitované básně a aktuální vstupy organizátorů

týkající se míst, které navštívíme, či jiné vhodné texty.

Děkujeme a těšíme se na viděnou, spoluprožívanou a slyšenou!

Za organizační výbor a SOB + SFB

Petr Kopejska, Majka Kouřílková, Lenka Štraubová


