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Už jen vzpomínka 
na „dřevěné městečko“

Město Rožnov, které si našlo místo v klínu či rohu soutoku říčky 
Hážovky a řeky Bečvy, město v minulosti dřevěné, jak se o tom zpívá 
ve starodávné písničce Rožnove, Rožnove, dřevěné městečko…, bylo 
odnepaměti plné všelijak pokřivených dřevěných chalup, stavěných 
kolikrát „přesně podle oka“. Také však to byly honosné stavby měš-
ťanských domů, ty podnes zdobí Dřevěné městečko Valašského muzea 
v přírodě. Malebnost tehdejšího města byla na hony vzdálena idylce, 
po které se v současné době tak rádo vzdychá; byl to obtížný život, 
zaplněný těžkou fyzickou prací od slunka do slunka. Lidé se hrbili 
za tkalcovským stavem, ale především byli zatíženi prací na polním 
hospodářství. Vždyť i měšťanské domy měly ještě počátkem 19. sto-
letí hospodářskou část stavení otočenou směrem k rynku; tady se na 
podloubí uvazoval k dojení dobytek přihnaný z pastvy, také se tam 
kydal hnůj, ten obyvatelé na velké církevní svátky přikrývali chvojím 
a zdobili kvítím, aby náměstí pěkně vypadalo. 

Muselo být v tomto zapomenutém horském zákoutí cosi výji-
mečného, když se dřevěné městečko Rožnov v závěru 18. století stalo 
vyhledávaným, dokonce světoznámým. Zdravé povětří, údajně srov-
natelné s tatranským, půvabné horské prostředí, plné rozkvetlých strá-
ní a voňavých lesů, městečko chráněné radhošťským masivem před 
nevlídným severním klimatem, prosluněné, charakteristické dlouhým 
a teplým podzimem a halnými větry – nemohlo být příznivějšího mís-
ta pro vznik klimatických lázní. 

Příhodných přírodních podmínek si jako prvý všiml v roce 1796 
krajský fyzikus František Kročák. O rozvoj klimatických lázní se 
o padesát let později zasloužil především první lázeňský lékař Franti-
šek Polanský. Pobyt v Rožnově měl příznivý vliv na léčení horních cest 
dýchacích, srdce a nemocí vnitřních. Lidé si však do věhlasného Rož-
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nova přijížděli během lázeňské sezóny třeba jen odpočinout. Oblíbené 
byly procházky po okolních kopcích, zvaných „Rožnovská koruna“, 
které město obepínají, zdatnější na vzdálenější Černou horu a ti nejvy-
trvalejší až na vrchol památného Radhoště.

Čas všechno mění. I někdejší dřevěné městečko Rožnov. Dřevěné 
domy po katastrofálních požárech v letech 1836, 1882 a 1883 nahradi-
ly málo zdobné stavby z pevné a ohni odolné materie. Několik původ-
ních dřevěných staveb zachránili sourozenci Jaroňkovi pro Valašské 
muzeum v přírodě, pro veřejnost prvně otevřené během národopisné 
slavnosti Valašský rok v roce 1925. Některé dřevěnice, zejména v okra-
jových částech města, se však dochovaly až po dnešní časy.

 V poválečné době město Rožnov vykročilo do nových časů s ver-
vou sobě vlastní. Éra lázeňství byla nenávratnou minulostí. Moderní 
doba vnesla do Rožnova průmysl. Závod Tesla, zaměřený na elektro-
vakuovou techniku, který od výroby elektronek přešel na výrobu tran-
zistorů, integrovaných obvodů, černobílých a barevných obrazovek, 
opanoval na dalších padesát let dění města a změnil je do současné 
podoby. Staré časy připomíná už jen ostrůvek Valašského muzea v pří-
rodě, uchovávající stavby původní dřevěné lidové architektury. 

Zejména ve druhé polovině 20. století se město Rožnov rychle 
měnilo. Na ještě nedávno obdělávaných polnostech vznikala nová síd-
liště. Počet obyvatel, po staletí kulminující kolem cifry tří tisíc, se pře-
houpl přes osmnáct tisíc. K nepoznání se změnila tvář města. V sou-
časnosti už jen pahorky „Rožnovské koruny“ obepínající město, zeleň 
okolních svahů a blízkost Radhoště zůstává neměnná. 

V polovině 20. století, právě v čase dynamického přerodu Rožno-
va pod Radhoštěm, se při výstavbě prvého většího sídliště, nazvaného 
Záhumení, výrazně do jeho tvářnosti zapsal akademický malíř, grafik 
a spisovatel Jan Kobzáň. 



zbojníček maléreček 
a jeho kniha o zbojníkoch a o pokladoch

Akademickému malíři a spisovateli Janu Kobzáňovi přirostlo hor-
naté Valašsko k srdci. Dokázal ho ztvárnit malbou, dřevorytem i pís-
mem. Takových je málo. Znal podrobně historii valašských povstání, 
psal o těžkém údělu Valašska a jeho obyvatel realisticky, nebyla v tom 
žádná nadsázka, ale tvrdý a obtížný život.

Není vůbec zvláštní, že jeho první literární dílo se týká právě 
zbojníků ¬- to bylo jeho velké téma. Od útlého mládí žil legendami 
o zbojnících, byl prorostlý duchem volnosti, to mu zůstalo po celý 
život. Ne nadarmo se mu říkalo zbojníček – maléreček. Nosil nespou-
tanou volnost v sobě jako vzácnou minci z ryzího stříbra, ale dokázal 
se o ni podělit.

Knihu O zbojníkoch a pokladoch lze považovat za Kobzáňovo stě-
žejní literární i grafické dílo. Napsal ji jadrným valašským nářečím, 
navíc doprovodil vlastními dřevoryty, obojí podnes vzbuzuje svým 
mistrovstvím úžas. 

„…přímo tajemným krásám mne naučili rozumět teprve prostí 
lidé – staříci a stařenky, chlapi a robky, ba často i děti – sama horská 
příroda – bez nich by k napsání a výtvarnému vybavení této knihy 
sotva kdy došlo…“, napsal Jan Kobzáň v úvodu knihy. 

Jan Kobzáň znal valašské nářečí velmi dobře. Přesto, když byl ve 
společnosti mimo Valašsko, mluvil dokonale spisovně, ale s obyčejný-
ma Valachama mluvil valašsky.

Uvedení knihy nebylo bez obtíží, jak se o tom zmiňuje spisovatel 
a literární teoretik Josef Strnadel: „Na sklonku léta 1926 se v nástěn-
ných vitrínách domu číslo 14 na dnešním Smetanově nábřeží v Pra-
ze (nyní číslo 12) objevila kniha, jejíž název napovídal koncovkami 
dvou slov, že je psána dialektem. Na první pohled zaujala obrazem na 
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deskách, zpodobňujícím tři bujaré jezdce na koních, ozbrojené pis-
tolemi a valaškou; ten obraz vystupoval z černého pozadí s nápisem: 
O zbojníkoch a pokladoch z Moravského Valašska. Autor byl uveden 
až na titulním listě uvnitř knihy. Tam pod názvem stálo: Podle podání 
lidu napsal a obrázky nakreslil i do dřeva vyryl Jan Kobzáň. Pod tím 
impressum – 1927. Nákladem B. Kočího, knihkupce v Praze. …Edi-
tor projevil porozumění pro silné a vyzrálé dílo do té doby neznámého 
pětadvacetiletého autora, který mu přinesl rukopis povídek napsaných 
jadrným valašským nářečím … zároveň i vlastní ilustrace k nim, nadto 
ještě vyryté do dřeva, čili hotové štočky pro tisk. S takovým případem 
se nakladatel setkává ve své praxi jen ojediněle.“ 

O této knížce se ve svém díle zmiňuje také ostravský spisovatel 
Oldřich Šuleř: „Knížka, kterou Jan Kobzáň napsal na počátku dvacá-
tých let, kdy právě absolvoval studia na UMPRUM, nese pečeť lido-
vých vypravěčů ze Vsacka, všecko poctivý kov, žádný plíšek. Dokázal 
oživit archaické výrazivo, jak je slyšel na besedách u staříčka, jeho sta-
robylou rázovitost a obrazivost, dovedl nabírat tu jeho kvalitu a povýšit 
ji na básnické slovo barevné po chuti a přesné obsahem. Dokázal tak 
dokonale navázat na lidovou tvorbu, že mizí rozdíl mezi bajkou a pís-
ní a básnickým jazykem autora této ojedinělé skladby v české literatu-
ře. … A přece, jak mi Janek vypravoval s hořkostí, když v roce 1927 
kniha v Praze vyšla, musel její autor, aby vůbec něco stržil, prodávat 
výtisky na roku Václaváku v koši jako tetiny za Slovenska prodávají 
kraslice. Ani odborná kritika tehdy nepochopila krásu a jedinečnost 
této knihy. … Od těch dob vyšla kniha ještě několikrát a stala se své-
bytným literárním klenotem.“

A znovu Josef Strnadel: „Dlouhé roky přešly nad naší zemí, co Jan 
Kobzáň už nežije. Kdo ho poznal, nemůže na něho zapomenout, na 
jeho opravdovost a upřímnost, na jeho oddanost kraji a jeho historii, 
na jeho osobitý rukopis, ať šlo o obrazy vykreslené slovy nebo rydlem. 
Obojí je v dokonalé umělecké jednotě.“

Kniha Jana Kobzáně O zbojníkoch a pokladoch vzbuzuje obdiv 
podnes, po právu se stala součástí naší literární a výtvarné pokladnice. 
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Nebylo to jediné literární dílo, které Jan Kobzáň napsal. Horalská 
mozaika ze západních Karpat Zbojnický testament vyšla v roce 1959. 
Kobzáň se v ní vrací ke zvykům zbojníků a okamžikům spojeným 
se smrtí, i ten byl opatřen Kobzáňovými dřevoryty. Soubor vyprávě-
ní, bajek, vzpomínek U počátků vod dlouho ležel v rukopise. I když 
jej Vladislav Vančura již v roce 1939 pozitivně hodnotil lektorským 
posudkem pro nakladatelství Družstevní práce, kniha byla vydána 
až v roce 1984. Kniha navozuje atmosféru besedníků, kteří do svého 
vyprávění vkládají legendy, pohádky, anekdoty a také autentické pří-
běhy, čímž se vytváří jedinečná rekonstrukce lidové slovesnosti. 

Jako všechno, bral Kobzáň i literární práci velmi vážně a aby pro-
nikl co nejhlouběji do historie kraje a lidí, aby lépe poznal život kar-
patských pastevců a salašníků, procestoval Slovensko, Podkarpatskou 
Rus, Rumunsko, Bulharsko, Černou Horu, Albánii, Turecko. 

nesnadný život

Jen málokterému malíři se podaří narodit do růžových peřinek. Jan 
Kobzáň takové štěstí rozhodně neměl. Narodil se v dřevěné chalupě, 
čelní stěna bíle natřená, střecha se šindelem, všelijak pospravovaná 
a spíš děravá, než dobrá. Chalupa usazená uprostřed ovocných stro-
mů, opodál stodola a hospodářské stavení; podobnou si o pětatřicet 
let později postavil jako ateliér na Soláni. 

Kobzáň v dospělosti nebyl ani hubený ani tlustý, byl podsaditý. 
Nebyl moc vysoký. A byl spíš samotář. Světlé vlasy, modré bezelstné 
oči, nikdy si tvář nezdobil vousem. Vždy se hlásil k tomu, že je půvo-
dem a vzhledem venkovský chasník, byl na to pyšný a dával to okázale 
najevo obnošeným sakem. Nosil štruksové kalhoty zasunuté do vyso-
kých selských bot. 
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Na setkání s Janem Kobzáněm vzpomíná ostravský spisovatel Oldřich 
Šuleř ve své knize Paměť domova: „Počátkem padesátých let jsem půso-
bil v literární redakci Československého rozhlasu v Ostravě. Kteréhosi 
dne se otevřely dveře mé kanceláře, vstoupil nižší rozkladitý muž, vytáhl 
z vnější strany dveří klíč, zavřel a zamkl. Připravoval jsem se na nejhorší. 
Avšak ten člověk přistoupil k mému stolu se širokým úsměvem ve tváři, 
přirazil si židli a pokojně, s ostychem usedl, když předtím židli pečlivě 
rukávem utřel. Pohlédl jsem do jeho řídkých modrých očí a věděl jsem, 
že se nemám čeho obávat. ´Aby nás nikdo nerušil,´ řekl, aniž se před-
stavil, a pokynul k zamčeným dveřím. ´Víš, chtěl bych ti povědět jeden 
starý chýr o haromitovi, však ty porozumíš, jsi přece náš ogara.´ A počal 
vyprávět o zbojníčkovi – haromitovi, vyprávěl procítěně a překrásným 
nářečím a od počátku bylo zřejmé, jak svému zbojníčkovi v boji proti 
pánům straní, propadal se do toho prostinkého příběhu a prožíval ho 
velice, a když dospěl ke smrti zbojníčka, vidím, můj zvláštní host pláče 
a skoro mluvit nemůže, takové upřímné slzy jako hrachy se mu kutálejí 
z průzračných očí po tvářích… Tak jsem se seznámil s Janem Kobzá-
něm, malířem a grafikem a neváhám říci také spisovatelem, především 
však Valachem toho nejryzejšího zrna.“

Když se Jan Kobzáň 9. července 1901 narodil v Liptále u Vsetína, 
zdál se být jeho osud předurčen, neboť po svém otci tesaři a řezbáři 
zdědil výtvarné vlohy. Ale nebylo všechno tak přímočaré, čekal ho těž-
ký a svízelný život.

Ve čtyřech letech mu zemřela matka. Ovdovělý otec se zahleděl do 
divadelní herečky a oženil se s ní, měl s ní další děti. S macechou se 
chlapec nesnášel, byla na něho zlá (ale později vysvětloval, že se tomu 
nediví, když on byl takový vykuk). Přece tím nedobrým vztahem trpěl. 
Proto utekl k liptálské maminčině sestře, odešel ke staříčkovi Martinu 
Škrabánkovi zpod Vartovny (řečenému také Škrabaneček), kam byl 
dán na vychování. 

Pro budoucí osud chlapce se to ukázal být šťastný krok. Od sta-
říčka písmáka získal sklony ke slovesnému projevu. Také se od něho 
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dovídal o starých časech, poslouchal dramatické příhody zbojníků 
a pytláků, také o hrdinské minulosti svého kraje a pod vlivem jeho 
vyprávění se naučil svůj rodný kraj milovat. 

Rozchod s otcem byl osudově definitivní. Otec se k synkovi nehlá-
sil, jako kdyby Jan ani nebyl. A přitom se mu dařilo. Prováděl s Duša-
nem Jurkovičem všechny tesařské práce na stavbách vsetínského stavi-
tele Michala Urbánka. Potom si koupil pilu. Byl milionář. Ale i jemu 
se karta nakonec obrátila. Za války mu miliony propadly, o všechno 
přišel. Manželka mu zemřela. Zestárl, zdraví mu přestalo sloužit, pro-
dělal několik infarktů. A protože neměl kde bydlet, vzpomněl si na 
Jana, šel za synem do Jasenné. 

Někdy na začátku roku 1940 zaklepal Kobzáňův otec na dveře 
Janova bytu. To už byl Jan ženatý a měl ročního syna. Otevřela Janova 
žena Mlada. Janova otce vůbec neznala, zírala do tváře cizího starého 
muže. Zeptala se ho, kdo je a dostala odpověď, že Janův otec. Jan prá-
vě učil ve škole a Mlada zavedla jeho otce za ním. Scéna se opakovala. 
Jan, když otevřel dveře třídy, ptal se, co si ten pán přeje. Nevěděl, že je 
to jeho otec, nepoznal ho. I pak, když starý Kobzáň odešel, řekl Jan, že 
ho nezná, že je to pro něho úplně cizí člověk. 

K sobě vzít starého Kobzáně beztak nemohli, nebylo místa, navíc 
byla Mladina matka nemocná. 
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Starý tata se obrátil na bratra v Uble, šel za ním s prosíkem, že by 
chtěl umřít na Valašsku. Ani tam nepochodil. Bratři mu řekli, že když 
třeli bídu, vůbec mu nenapadlo pomoct jim; za války jednoho z nich 
popravili v koncentračním táboře, druhého zavalilo po leteckém nále-
tu. Byl jsi bohatý a když jsme potřebovali peníze, tak jsi nás neznal, 
řekli mu. Když jsme potřebovali pomoct, tak jsi nepomohl.

Nikdo si ho nevšimnul, nikdo ho nechtěl. Zemřel kdesi v domově 
důchodců, nikdo neví kde. 

Od dětství byl chlapec Jan uvyklý pěší chůzi, vždyť cesta do školy 
z pasek točitými chodníčky, v létě kolikrát blátivými a v zimě zavátými 

sněhem, trvala hodinu. Musel 
se také umět postarat o sebe, 
být samostatný. 

Tragicky mohla skončit 
jeho hra na „zbojníky a por-
táše“ v době, kdy ve Vsetíně 
navštěvoval měšťanku. Když 
v roli zbojníka vyskočil v zápa-
lu hry z okna v prvním poscho-
dí, zůstal ležet v bezvědomí na 
dlažbě; zlomená noha se časem 
zahojila, ale zhoršený sluch 
ho od té doby trápil po celý 
život. Proto při malířské prá-
ci, sám v dřevěném domku na 
lesní mýtině, ve svém ateliéru 
na Soláni, měl zavedený jakýsi 

vstupní rituál: přátelé věděli, že lepší, než klepat na dveře, je zamávat 
větvičkou četiny v okně; halúzka zároveň znamenala, že přišel známý. 

Sotva Jan vyšel školu, musel vydělávat. Po měšťance ho čekala prá-
ce v Thonetově továrně ve Vsetíně. Pak přešel se svým strýcem k Baťo-
vi do Zlína, kde pracoval na pile. 
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Továrník Baťa rozpoznal Kobzáňův malířský talent, vyhledával 
schopné malíře, protože si chtěl vychovat vlastní kresliče pro reklamní 
oddělení, posílal talentované lidi do škol a umožnil jim vystudovat.

Bez odborné přípravy odešel Jan Kobzáň rovnou z prostředí těžké 
práce ke zkouškám na Uměleckoprůmyslovou školu do Prahy. Byl při-
jat a v letech 1918-1925 školu absolvoval. 

Život chudého chlapce během studií nebyl nijak snadný, ráno cho-
dil s hrníčkem na jatky, chytal teplou krev a pil, aby byl zdravý a silný 
jako někdejší zbojníci. Ani po ukončení studia nebylo snadné uživit se 
jako malíř. Stal se pracovníkem reklamního oddělení Baťových závodů 
ve Zlíně, tehdy graficky vyřešil Baťův firemní emblém. Také praco-
val jako kreslič modelů dámského krejčího, jako výtvarník a ilustrátor, 
i jako interní učitel na živnostenských školách ve Zlíně. 

Od roku 1938 žil jako umělec z povolání. 
Právě důvěrná znalost nelehkého života v něm navždy zakotvila sil-

né sociální cítění. 

Jan Kobzáň se ženil poměrně pozdě, až v sedmatřiceti letech. Pořád 
něco dělal, maloval nebo psal, na nic jiného čas neměl. Nebýt šťastné 
náhody, možná by se vůbec neoženil. 

Ve dnech 7. a 8. srpna 1926 se v Mladcové a ve Zlíně konaly Bar-
tošovy oslavy, které uspořádal Sbor na oslavu Bartošovu; jeho členem 
byl také místní učitel Adolf Šiška. 

Bartoš František (16. 3. 1837 Mladcová – 11. 6. 1906 tamtéž), 
filolog a folklorista studoval češtinu a klasické jazyky na vídeňské 
univerzitě. Působil jako profesor na gymnáziích ve Strážnici, Těšíně 
a v Brně. S Leošem Janáčkem vydal Národopisné písně moravské 
a nově nasbírané. Popsal moravská nářečí v Dialektologii moravské. 
Věnoval se moravskému národopisu, například v knize Moravský lid. 
Mnoho pozornosti věnoval rodnému Valašsku. 

Adolf Šiška byl řídícím učitelem a později prvním ředitelem školy 
v Mladcové u Zlína. Byl také vlastivědný pracovník, ve volných chví-
lích sbíral a zapisoval informace o všech osadách zlínského okresu. 

13



V roce 1930 vydal ve Zlíně sborník s názvem Zlínský okres. 
Adolf Šiška měl celkem tři dcery, nejmladší z nich dostala jméno 

Mlada, narodila se 28. května 1909. Obě starší sestry se staly učitelka-
mi, Mlada se vyučila základům kresby a stala se z ní malířka. 

Sbor pro oslavu Bartošovu pověřil svého člena a řídícího učitele 
Adolfa Šišku, aby zhotovením plakátu oslav pověřil mladého nadějné-
ho malíře Jana Kobzáně. 

Tak jednoho dne zavítal pětadvacetiletý malíř Jan Kobzáň do rodi-
ny Adolfa Šišky. Během seznámení se zadáním se poznal také s nej-
mladší dcerou Adolfa Šišky, s teprve sedmnáctiletou Mladou a dozvě-
děl se o ní, že také maluje. Nedal nic najevo, převzal práci a bez dalšího 
odejel, ale toto setkání mu přece utkvělo hluboce v paměti.

Čas plynul a Jan Kobzáň stále zůstával svobodný. Známí a příbuz-
ní mu domlouvali, že by se měl konečně oženit. Odpověděl jim, že 
pokud bude Mlada, dcera řídícího učitele Adolfa Šišky v Mladcové 
u Zlína pořád ještě svobodná, tak že ji požádá o ruku. To bylo v roce 
1938. Kobzáň sedl na motorku a jel do Mladcové na výzvědy. Měl 
štěstí, tehdy už devětadvacetiletá Mlada byla pořád ještě svobodná. 
Domluvili si schůzku u Masarykovy sochy. Na téže motorce pak Kob-
záň zavezl Mladu na Soláň, ukázat jí teprve nedávno dostavěnou dře-
věnou chalupu, kde měl svůj ateliér. Ukázal Mladě také Velké Karlovi-
ce a místa, která měl rád. 

Po návratu požádal řídícího učitele Adolfa Šišku o Mladinu ruku. 
Dostal souhlas. Všechno další pak nabralo rychlý spád. Už za šest týd-
nů se 12. listopadu 1938 konala svatba. Na tehdejší dobu to byla doba 
od seznámení po sňatek tak nezvykle krátká, že novomanželka Mlada 
manželovi Janovi ještě tři měsíce po svatbě vykala. 

V roce 1939 se manželům Kobzáňovým narodil syn, v roce 1946 
dcera. 

Malířka Mlada Kobzáňová zemřela po dlouhé a  těžké nemo-
ci v pátek 2. června 1995 v Karolince, přežila manžela Jana Kobzá-
ně o šestatřicet roků. A jako by si s rokem úmrtí obou zahrál osud: 
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v letopočtu úmrti Jana Kobzáně (1959), a v letopočtu úmrtí jeho ženy 
Mlady (1995) se shodně objevuje jedna jednička, dvě devítky a jedna 
číslice pět. 

není Soláňa bez kobzáňa!

Soláň a Kobzáň patří neodmyslitelně k sobě. Snad i proto, že obě ta 
měkce kulatá slova – Soláň a Kobzáň - jsou pěkně libozvučná. Kobzá-
ňovi byl Soláň milý dalekými rozhledy a volností, kterou nabízí, urči-
tou nespoutaností. Ještě i padesát let od Kobzáňovy smrti jako kdyby 
Janíček maléreček pořád v dřevěnce na Soláni pobýval. Roubená cha-
lupa zůstala, všude kolem ní podnes také Kobzáňův duch.

Kobzáňovi žili v letech 1938 až 1943 ve Zlíně, potom v Jasenné. 
Když si dědeček Adolf Šiška koupil na důchod v Kroměříži domek, 
přestěhovali se Kobzáňovi k němu, především kvůli nemocné babičce 
Šiškové, aby jí byla dcera Mlada nablízku. Stavení se nacházelo neda-
leko velmi rušné ulice, dlažba z kostek, každé větší auto celý dům roz-
třáslo. Jana Kobzáně to rušilo, zvláště když pracoval na větší zakázce. 

V té době už měl ateliér v dřevěné chalupě na Soláni, tam se uchy-
loval, aby mohl v poklidu pracovat. Soláň se definitivně stal jeho 
ateliérem, měl tam více klidu na tvořivou práci. Domů do Kromě-
říže jezdíval jednou za čtrnáct dnů, jindy přijížděla rodina za ním na 
Soláň. S dopravou to ovšemže bylo v té době špatné, vlakem do Vse-
tína a Velkých Karlovic, pak pěšky údolím Bzové; zpátky to samé. Po 
válce už začínaly jezdit autobusy, ale spojení po dlouhou dobu exis-
tovalo jen dvakrát denně. Kobzáňovi to nevadilo, byl na pěší chůzi 
odmala uvyklý. 

 S tou soláňskou dřevěnicí se to mělo tak. 
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