 Lístek do lhenické bibliografie
Ten dnešní se váže k roku 1978. Zatím co si
tenkrát v kosmu na chvilku poletoval Sojuz 28,
uspořádali lheničtí pěknou výstavu obecních kronik.
22. září téhož roku jim při návštěvě městečka popřál
zdraví, štěstí a spokojenost Vladimír Remek osobně.
Ani ne týden na to vyšla podivuhodná knížka
"Kratochvilné děje z naší vlasti".
Jak už název napovídá, je to spousta
rozmarných příběhů a humorných historek z českých
krajů, na 395 stránkách, tak jak je autor vyslechl od
pamětníků, nebo vyčetl ze záznamů místních
písmáků. Příhody jsou ze známých měst i malých
vesniček, co se kde semlelo a co žije často už jen v
ústním podání. Ve vyprávění z Prácheňska jsou např.
dvě stránky o Prachaticích, dvě z Netolic a nechybí
ani děje ze Lhenic. A to dokonce na celých pěti
stranách v kapitolkách s názvy: Ani vítr, Historička z
čp. 84, Jedenáct jablek, Zlatý věk táborský, Za vlády
rychtářů a písařů a Doba duší. Celou knížku
vyzdobil svými půvabnými kresbami Mistr Cyril
Bouda (letos 14. 11. uplyne 100 let od jeho narození). Autor a sestavitel Kratochvilných dějů
Josef Kopta (1894 - 1962) patřil nejprve k tzv. legionářským spisovatelům. Inspirován
vlastními válečnými zážitky z Ruska a Dálného Východu získal literární jméno svými romány
Třetí rota (1924), Třetí rota na magistrále (1927) a Legionářskými povídkami (1928). Filmoví
pamětníci si jistě vzpomenou, že jeho román Hlídač. č. 47 se stal předlohou ke
stejnojmennému filmu (1945). Později se Josef Kopta přiklonil k novelám a povídkám, v
nichž adaptoval dávné české cestopisy a staročeské milostné příběhy. Přeložil také Puškinovu
Kapitánskou dcerku (1937).
Josef Kopta se narodil 16. 6. 1894 v Libochovicích u Roudnice nad Labem. Ve své
tvorbě rád balancoval mezi historickou skutečností a fikcí. Napsal i zvláštní prozaické
miniatury. Jejich pěkného knižního vydání pod názvem Kolibří povídky v roce 1963 se ale
nedožil. Zemře l3. 4. 1962 v Praze.
M. Trnka

