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Klostermann zdobí známku
Kdysi slavný, dnes téměř pozapomenutý spisovatel, založil v Plzni Francouzskou alianci
Plzeň - Sto šedesát let od narození a osmdesát pět od úmrtí spisovatele Šumavy Karla Klostermanna připomíná
nová poštovní známka v hodnotě 11 korun. Veřejnosti se představila ve Francouzské alianci v Plzni. „Klostermann
byl Němec, největší český spisovatel své doby a na německé reálce v Plzni učil francouzštinu. V Plzni také založil
Francouzskou alianci, první mimo Prahu, a byl jejím prvním předsedou,“ vysvětlila iniciátorka akce Věra Knetlová.
Autorem návrhu známky je Jan Kavan, rytinu zhotovil Václav Fajt. Po technické stránce jde o rotační ocelotisk v
černé barvě, kombinovaný se čtyřbarevným hlubotiskem ve světle oranžové, hnědozelené, hnědé a červené. Česká
pošta vydala těchto známek šest tisíc kusů.
„Na nápad vydat známku jsme přišli v našem Občanském sdružení Karla Klostermanna - spisovatele Šumavy, Srní.
A Věra Knetlová vše dotáhla až do dnešního finále,“ říká Pavel Stelzer, vnuk muže, který na sklonku dvacátých let
přeložil do němčiny Klostermannův román Skláři. „Vydáním známky jsme chtěli nejen připomenout letošní
Klostermannova výročí, ale tohoto spisovatele vůbec. Protože je podle nás zapomenutý neprávem,“ dodává Pavel
Stelzer.
O slávě a oblibě Karla Klostermanna svědčí fotografie a filmový záznam z jeho pohřbu: věnce od prezidenta a
předsedy vlády, cestu od kostela sv. Bartoloměje až na ústřední hřbitov lemují stovky a tisíce lidí. „Dnes, kdy znovu
pracně hledáme cestu k nejbližším sousedům, k Němcům a Rakušanům, bychom si z Klostermanna měli vzít vzor,
číst ho a analyzovat. Protože on píše o Šumavě, kde se setkávaly tyto tři národy a neexistovaly tu žádné národnostní
spory. Všichni tu spolu žili, vytvářeli hodnoty, pracovali. Železná opona sice už dávno padla, ale v nás uvnitř pořád
ještě je,“ přemítá Pavel Stelzer.
Foto popis| HOLD SPISOVATELI ŠUMAVY. Známku v hodnotě jedenácti korun, která nese portrét spisovatele Karla
Klostermanna, pokřtili ve Francouzské alianci v Plzni.
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