OSOBNOSTI: IVAN BLATNÝ
příležitostná písmenová poštovní známka
Datum vydání:

13. 11. 2019

Výtvarný návrh:
Rytina FDC:

Pavel Dvorský
Jaroslav Tvrdoň

Rozměr obrazu známky:
Tiskové listy:

23 x 40 mm
á 50 ks známek

Způsob tisku známky:
Způsob tisku FDC:

plnobarevný ofset v nákladu 500 000 ks známek
ocelotisk z ploché desky v nákladu 3 200 ks

Nominále:

zastoupeno písmenem „A“, které odpovídá ceně za vnitrostátní
obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních
poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč

Námět známky:

portrét Ivana Blatného (21. 12. 1919, Brno – 5. 8. 1990
Colchester, jihovýchodní Anglie), méně známého a přesto
významného českého básníka s poměrně pohnutým osudem. V
dětství osiřel a vychovávala ho babička se strýcem Arnoldem
Klíčníkem. Po studiích ho živil závod s optickou, který zdědil
po smrti svého strýce roku 1935. V této době již přispíval do
několika literárních časopisů. Svou prvotinu, básnickou sbírku
Paní Jitřenka, vydal v roce 1940. Po válce se začal věnovat
literární tvorbě a v roce 1948 byl vyslán jako člen delegace
československých spisovatelů do Anglie, odkud se ale do vlasti
již nevrátil. Ivan Blatný nesl velice těžce odchod i život v exilu,
což poznamenalo jeho duševní stav, ale nezabránilo v tvorbě.
Básně, které napsal v léčebnách, se dochovaly díky zdravotní
sestře Frances Meachamové, která poslala jeho tvorbu do
Kanady, do nakladatelství 68 Publishers Josefa Škvoreckého a
Zdeny Salivarové, kde vyšel výběr jeho tvorby pod jménem
Stará bydliště. Vydání této sbírky Ivana Blatného velmi
povzbudilo a začal pracovat na další sbírce Pomocná škola
Bixley. Po smrti Ivana Blatného byly jeho ostatky v roce 1991
převezeny do Brna, kde je pohřben na Ústředním hřbitově
společně se svým otcem na pietním pohřebišti.

Námět FDC:

lavička v parku a rozházené listy papíru, které symbolizují
básníkův nelehký osud
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