
Okrašlovací  spolek ROZHLEDNA 
v Èeladné pøipravuje volné pokraèování 

knihy roku 2013 „Cestami lesními od 

Lysé až po Radhoš�“. Tentokrát se 
p o d í vá m e  za  k rá s a m i ,  h i s to r i í  
a památkami Zadních hor. Jsou úžasné 
a neopakovatelné. Z východní Moravy si 
také trochu odskoèíme i do Slezska a na 
Slovensko. Nová publikace bude navíc 
ponìkud obsáhlejší, plná krásných 
s n í m k ù  a  za j í m av ýc h  p ø í b ì h ù .

OSADY
A SAMOTY
ZADNÍCH HOR
v h i stor i i a v obrazech



   Pøedmìtem a smyslem této subskripce je podpora vydání uvedené knihy. Výpravná a obsahovì zcela originální 
publikace, znovu objevující tuto specifickou èást beskydských Zadních hor, lemovanou obcemi, osadami a samotami 
Ostravice, Staré Hamry, Gruò, Bílá, Salajka, Kmínek, Bílý køíž, Bumbálka, Hlavatá, Meèová, Blato-klaus, Pustevny, 
Èeladná (Podolánky). Všimneme si zajímavostí i blízkého okolí této trasy (Slezsko, Slovensko). Jejím obsahem budou 
neobvyklé a málo známé fotografie, také pøírodní a historické zajímavosti. Víte napøíklad, že pøes Bílý Køíž pøecházel 
hranici legendární èeskoslovenský letec František Fajtl? Nebo že nìkolik let (i za války) mìl u pana Solota na Visalajích 
pronajatou svìtnièku muž, který postavil Taneènici, vilu generálního øeditele Houdka v Ostravici, ale také Novou 
radnici v Ostravì? Reprezentativní publikace formátu A4 vyjde ještì v tomto roce (1. listopadu 2014) v nákladu 2 000 
kusù, bude celobarevná, s tvrdou obálkou, pevnou vazbou, 336 stran. Vyplnìním této subskripèní listiny si 
pøednostnì zajistíte uvedenou publikaci. Bude Vám zaslána poštou (poštovné a balné 70 Kè). Dále mùžete její vydání 
podpoøit upsáním èástky pøevyšující cenu publikace, která je 480 Kè. 

* Základní cena publikace je 480 Kè. Mùžete ovšem uvést pøíspìvek vyšší, dle Vašeho laskavého uvážení.
Totéž platí pøi objednání vyššího poètu publikací (násobek ceny plus pøípadná èástka na podporu vydání).

** Nemusíte vyplòovat, pokud jde o stejnou adresu uvedenou za jménem a pøíjmením. Tuto „Subskripèní listinu“ laskavì 
prosíme zaslat na adresu: Okrašlovací spolek Rozhledna, Èeladná 42, 739 12.
Dotazy a informace: ondrejnikrozhledna@seznam.cz (mobil 724 100 646).

Subskripèní listina

Na snímcích nahoøe pohled na Bílý køíž (døíve Karlovice), kostelík sv. Bedøicha v Bílé, cesta na Švarnou Hanku. Na 
snímcích dole: dnes 88letá paní Marie Rùžièková, která dne 7. 3. 1952 byla svìdkem znièujícího požáru Masarykovy 
chaty, bude vzpomínat v naší knize na tuto událost velice podrobnì. Vpravo hotel Duží (dnes pod vodou). Jeho majitel 
a místní rodák František Duží natoèil v letech 1955-60 krásný dokumentární film „O starých Starých Hamrech“ 
(uprostøed manželé Duží).

Jméno a pøíjmení: 

Adresa: Objednávám si ks knihy 

„Osady a samoty Zadních hor v historii a v obrazech“ za mnou urèenou  cenu* Kè. 

Složenku èi fakturu, dle výše uvedených dispozic, pošlete na tuto adresu**: 

podpis


