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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Host do domu – Sen o svobodě 
 
Památník písemnictví na Moravě záhy přiblíží svým návštěvníkům důležitou 
etapu moravského kulturního života. Připravil výstavu s názvem Host do domu – 
Sen o svobodě. V mnohém nedostižný literární časopis vycházel v Brně v letech 
1954–1970 a byl nepokřiveným zrcadlem dodnes obdivovaných „zlatých“ 60. let. 
Výstava představuje nejen bohatou historii časopisu, ale připomíná hlavně tvůrčí 
podíl desítek osobností, aktivních na poli literárním, výtvarném i vědeckém. 
Vernisáž se uskuteční ve středu 26. listopadu 2014 v 17 hodin, výstava 
v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě bude pro veřejnost otevřena od 
27. listopadu 2014 do 14. června 2015. 
 
Letos si připomínáme 60. výročí vzniku časopisu Host do domu, jednoho 
z nejvýznamnějších literárních periodik vycházejících na Moravě. Od počátku 60. let se 
dařilo v jeho redakci soustředit ryzí literární osobnosti, jakými byli Oldřich Mikulášek, 
Jaromír Tomeček nebo Ludvík Kundera. Původně čistě svazový titul vyrostl ve 
vyhledávanou názorovou platformu překračující literární obzory. Zásadní posun přinesl 
rok 1963, kdy se stal Milanu Uhdemu, Olegu Susovi, Oldřichu Bártovi a Janu Trefulkovi 
šéfredaktorem Jan Skácel. Časopis se proměnil v tribunu předních literárních kritiků, 
básníků a spisovatelů své doby, velký prostor dostávalo výtvarné umění včetně 
legendární Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, vznikly osobité rubriky, na něž 
se snaží navázat i současné tituly. Obsáhlá výstava mapuje i poslední etapu Hosta do 
domu po srpnové okupaci, v níž se šéfredaktor Jan Trefulka pokusil přeměnit úspěšný 
měsíčník ve čtrnáctideník a současně zachovat jeho tvář. V dubnu roku 1970 bylo 
vydávání časopisu úředně zastaveno. Tím skončila jedna z velkých etap moravského 
literárního života, jehož svoboda v podobě Hosta do domu se na dlouhý čas změnila 
v pouhý sen. 

Petra Pichlová 
 
 
VÝSTAVA: Host do domu – Sen o svobodě 
VERNISÁŽ: 26. listopadu 2014 v 17.00 hod. 
KDE: Památník písemnictví na Moravě, areál benediktinského kláštera v Rajhradě 
KDY: 27. listopadu 2014 až 14. června 2015 
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