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Abstrakt  

Magisterská diplomová práce „Mediální obraz českoslovanské účasti na Světové 

výstavě v Montrealu 1967 v dobovém tisku“ si klade za cíl předložit mediální obraz 

československé účasti na Expo 67 pomocí analýzy vybraného denního tisku a 

společenských a kulturních časopisů. Zasazuje československou účast na výstavě do 

politických, kulturních, ideologických a mediálních souvislostí a nastiňuje vývoj 

světových výstav. Práce představuje samotnou montrealskou výstavu a podává 

informace o účasti Československa. Na tomto základě je postavena druhá část práce, 

která předkládá mediální obraz vybraného dobového tisku o této události a pomocí 

analýzy objektivity poukazuje na míru fakticity a nestrannosti. Zvolené deníky a 

časopisy byly sledovány po dobu osmu měsíců a při jejich zkoumání bylo přihlédnuto 

ke způsobu referování, ideologickému zatížení i celkovému zájmu vybraných médií o 

tuto akci. Důležitým faktorem byl i vliv uvolňující atmosféry druhé poloviny 60. let 

v Československu i fakt, že výstava se konala v kapitalistické zemi. Výsledkem všech 

těchto okolností je mediální obraz, který byl otištěn v jednotlivých periodikách a který 

tvoří celkový náhled médií na tuto událost, jež je předložen v závěru práce. 

 

Abstract 

Master diploma thesis „The Media Portrayal of Czechoslovak attendance at 

International Exhibition in Montreal 1967 in contemporary press” intends to show 

media picture of Czechoslovak attendance at Expo 1967, through the use of analysis of 

selected daily press and social and cultural journals. It sets Czechoslovak attendance 

into political, cultural, ideological and media context and outline history and 



   

development of International Exhibition. Thesis also introduces Montreal exhibition and 

present information about attendance of Czechoslovakia. On this foundations arise the 

second part of the thesis, which propounds the media picture of this event in selected 

contemporary press and using analysis of self-mindedness that refers to rate of 

statement of facts and objectivity. Selected press and journals were monitored for a 

period of eight months and by researching there was considered form o reporting, 

ideological affection and general focus of selected press about this event. Important 

considered elements were also influence of freeing atmosphere of second half of sixties 

and fact, that exhibition took place in capitalistic state. Outcome of all these 

circumstances is media picture of this event, which is shown in conclusion of thesis. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se soustředí na problematiku československé účasti na 

Světové výstavě v Montrealu roku 1967 a způsob, jakým o ní referoval tehdejší tisk. 

Světové výstavy představovaly od konce 19. století přehlídky vědy a techniky a staly se 

důležitou součástí dějin každého zúčastněného státu. Výstavy probíhaly jako akce 

soutěžní, jejich hlavním cílem tedy byla propagace vlastní země a národa, neméně 

důležitý byl také zisk v podobě následného komerčního úspěchu. Se světovými 

výstavami je spojen také ideologický a politický aspekt, kdy se tehdejší situace na 

světové scéně promítala i do soutěžení jednotlivých národních expozic. 

Po obrovském úspěchu, kterého dosáhlo Československo na bruselské výstavě 

v roce 1958, byla s napětím sledována naše expozice o 9 let později na kanadském Expo 

'67. Očekávání byla překonána a i v tomto roce se na kinoautomat, diapolyekran či 

polyvizi stály mnohahodinové fronty. Mým cílem je tento mediálně zdokumentovaný 

úspěch rozkrýt v druhé, praktické, části mé práce. Pro své zkoumání jsem zvolila 

vybraný vzorek denního tisku i společenských a kulturních časopisů a na jejich článcích 

a příspěvcích o této události poukáži na způsob referování, ideologické zatížení i 

celkový zájem mnou vybraných médií o tuto akci. Zajímat mě bude i vliv uvolňující 

atmosféry druhé poloviny 60. let v Československu na naši účast na světové výstavě. 

Do svého zkoumání zahrnu i fakt, že výstava se konala v kapitalistické zemi, a dále 

pohled na informování o komunistických a kapitalistických pavilonech. 

V diplomové práci budu čerpat z primárních zdrojů, tedy původních vydání 

vybraných periodik, stejně jako ze sekundární literatury, z provedených rešerší knih, 

sborníků a teoretických studií. 

V úvodu práce nejprve popíši období, ve kterém československá účast na 

montrealské Expo 67 vznikala. Předložím politické, ideologické a kulturní souvislosti, a 

situaci v médiích, které výrazným způsobem ovlivnily samotné působení Čechoslováků 

v Montrealu. Připomenu také historii světových výstav, jejichž vývoj a proměny 

charakteru ovlivnily povahu mnou sledovaného Expo 67. Poté se budu věnovat samotné 

Světové výstavě v Montrealu, přípravám na její vznik a popisu výstaviště. Následně 

předložím československé přípravy na tuto událost a přiblížím, jak vypadal pavilon a 

ostatní způsoby prezentace Československa na výstavě. Druhá část diplomové práce 

bude zaměřena na obraz československé účasti, který vytvářela mnou sledovaná média. 

Tuto část dále dělím na sekci denního tisku a na sekci kulturních a společenských 
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časopisů. V úvodu každé z těchto sekcí nastíním krátkou charakteristiku a popis daných 

periodik a poté již přejdu k samotnému mediálnímu obrazu, které dané periodikům 

předkládalo čtenářům. Vybraná periodika začnu sledovat měsíc před zahájením světové 

výstavy a skončím s ním měsíc po ukončení akce, získám tedy materiál za osm měsíců, 

během kterých média referovala o Expo 67. Na konci každé z těchto sekcí využiji 

analýzu objektivity a jejího porušovaní a předložím způsob, jakým daná média 

referovala o události, poukáži na míru fakticity a nestrannosti. Na závěr mé práce 

porovnám všechna sledovaná média a jejich předkládané obrazy o události dohromady. 

Cílem mé práce je poukázat na míru objektivity, kterou budou daná média vykazovat, a 

také na celkový obraz o československé účasti, který média předkládala svým čtenářům. 

Původním záměrem bylo zpracovat sedm kulturních a společenských časopisů a 

čtyři deníky, vzhledem k rozsahu sledovaného období, jsem po konzultaci s vedoucím 

své práce snížila počet deníků na tři a počet časopisů ponechala v původní výši. 

Pokládám za důležitější propracovat důkladně tři deníky než rozšiřovat záběr diplomové 

práce na úkor její kvality přidáním podkapitoly o dalším deníku. Druhou změnou oproti 

tezím je větší rozpracování situace v Československu v oblasti politiky, kultury, 

ideologie a situace v médiích, které pokládám za stěžejní pro pochopení způsobu 

informování a zaměření médií. Dalším odchýlením od tezí je nevyužití knihy Miroslava 

Horníčka Javorové listy v teoretické části při popisu československé účasti, jelikož se 

jedná pouze o rozšíření jeho pravidelných článků, vycházejících v Literárních novinách 

pod stejným názvem. Pokládám za zbytečné používat takřka identický zdroj v obou 

částech mé práce, a proto mu dávám prostor pouze v praktické části v podkapitole 

Literární noviny. Oproti tezím jsem také nevyužila tyto dvě publikace, knihu 

K novověkým sociálním dějinám autorů Zdeňka Kárníka a Jana Měchýře a knihu 

Komunistická strana Československa od Jitky Vondrové. V tezích zmíněné diplomové 

práce také nebyly obsahově relevantní, respektive nijak významně nedoplňovaly 

používanou literaturu a proto jsem z nich nečerpala. V průběhu psaní mé práce se 

naopak mým důležitým zdrojem staly v tezích nezmíněné publikace Lenky Kalinové 

Společenské proměny v čase socialistického experimentu a Sociální reforma a sociální 

realita v Československu 60. letech.  
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1. Situace v Československu v 60. letech 

1.1 Politické souvislosti 

O účasti Československa, tehdy už ČSSR1, na světové výstavě v Montrealu 

rozhodla československá vláda 30. 10. 1964.2 Naše účast byla pochopitelně ovlivněna 

politickými podmínkami, zahraničními i domácími, a je tedy nutné na ní pohlížet na 

pozadí této doby. Rok 1961 byl rokem iluzí, ale i začínajících pochybností. Vyhlášení 

XXII. sjezdu KSSS v říjnu tohoto roku, že ještě „současná generace bude žít v 

komunismu“, kdy „každý bude pracovat podle svých schopností a dostávat podle svých 

potřeb“, byla sice za dané situace novodobou utopií, nezasvěceným však mohla znít 

jako optimistická vize.3 Již v roce 1960 schválilo Národní shromáždění zákon o III. 

pětiletém plánu na léta 1961 až 1965, od nějž si režim mnoho sliboval.4 Pětiletka byla 

založena na dalším rozvíjení dřívější koncepce přednostního rozvoje těžkého průmyslu. 

Předpokládané prvky změn však narazily na technickou nepřipravenost, na nadměrnou 

investiční náročnost a na jednostrannou orientaci zahraničního obchodu na země 

RVHP.5 V roce 1961 se již rýsovaly ekonomické obtíže, a proto byly plány vytyčené na 

XII. sjezdem KSČ již střídmější.6 Ve skutečnosti již bylo koncem roku 1961 zhroucení 

3. pětiletky zřejmé, k její korekci ale nedošlo.7 V roce 1962 sice politbyro ÚV 

vysvětlovalo zhoršení hospodářské situace tím, že nefunguje „centrální řízení“.8 Faktem 

bylo, že vývoj ekonomiky se katastroficky odrazil v hospodaření velké části podniků, 

které místo předpokládaných zisků, vykazovaly velké ztráty.9 III. letý plán byl v tichosti 

odvolán a nahradilo jej plánování na jednotlivé roky, které ovšem bylo nedokonalým 

                                                 
1  Národní shromáždění schválilo změnu názvu republiky na Československou socialistickou republiku 11. července 
1960. ADAMOVÁ, Karolína; MATES, Pavel. České dějiny v datech 1945 - 1999. s. 19. V odkazech na literaturu 
uvádím autora, název knihy a stranu odkud čerpám, ostatní údaje jsou k nahlédnutí v Použité literatuře. 
2   HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover. s. 205. 
3  KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 1945-
1969 .s. 249. 
4   PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 413. 
5  „Československo svým uzavřením do rámce RVHP sice vyřešilo jeden ze svých objektivních problémů – získalo 
trh pro své výrobky. Ale tato výhoda měla svou stinnou stránku, se vzestupem výroby narůstaly obtíže, někdy i téměř 
neřešitelné, při zajišťování nezbytných surovin a matriálu. Uzavřenost do rámce RVHP a programová snaha 
komunistických států vytvořit samostatný „demokratický trh“ rozdělením jednotného světového trhu na dva, vedla 
k izolaci československé ekonomiky od západního světa.“ KAPLAN, Karel. Rada vzájemné hospodářské pomoci a 
Československo 1957-1967. s. 81. 
6   KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 
1945-1969. s. 249. 
7   ŠULC, Zdeněk. Stručné dějiny ekonomických reforem: v Československu (České republice) 1945 - 1995.s. 28. 
8   KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 
1945-1969. s. 250. 
9   ŠULC, Zdeněk. Stručné dějiny ekonomických reforem: v Československu (České republice) 1945 - 1995. s. 28. 
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východiskem v nouzi, autoři ročních plánů nepátrali po příčinách dosavadních potíží a 

nesnažili se o jejich odstranění. V roce 1962 se dokonce projevily poruchy v zásobování 

plynem a elektrickou energií, výpadky v dopravě, nedostatky v zásobování 

v maloobchodě, chybělo především maso, mléčné výrobky, vejce a ovoce, a situace se 

nezlepšila ani v nastávajícím roce.10 Hospodářská krize se v roce 1963 prohloubila a 

Antonín Novotný později prohlásil tento rok za „zhoubný“.11 Vedení komunistické 

strany nakonec, „pod vlivem stále se zhoršující ekonomické situace a vedeno příkladem 

Sovětského svazu, který rovněž usiloval o reformu a decentralizaci své ekonomiky, 

začalo vážně uvažovat o provedení zásadněji pojaté reformy československého 

hospodářství.“12 Na zasedání ÚV KSČ ve dnech 18. a 19. prosince 1963 vystoupil 

s návrhem řešení ředitel Ekonomického ústavu Československé akademie věd Ota Šik. 

Zdůraznil, že zdravý růst socialistického hospodářství vyžaduje také tržní vztahy a že je 

nezbytné vytvořit spotřebitelské vztahy. Předložil program dílčích změn, jejichž 

výrazem se staly „zásady zdokonalení plánovitého řízení národního hospodářství.“13 

Navrhovaný systém nepočítal s direktivním určováním objemu a struktury výroby, ale s 

nutností využít ekonomických nástrojů. Mezi nimi mělo hlavní místo stanovení cen, 

které by odpovídaly reálné nabídce a poptávce. Mělo odpadnout plánování objemu 

výroby, postupně i zaměstnanosti a produktivity práce. Naznačené podmínky fungování 

ekonomického prostředí vyžadovaly řešení mnoha konkrétních otázek. Jednotlivé 

oblasti reformy se podrobněji rozpracovávaly v ekonomické komisi při ÚV KSČ a o 

dílčích otázkách probíhaly ostré diskuse i mezi ekonomy a zejména na půdě stranický a 

vládních orgánů.14 K důležitým otázkám reforem patřila změna cenové politiky, bez níž 

nebylo možné řešit zainteresovanost podniků na efektivním hospodaření.15 Začátkem 

roku 1967 pak byla zahájena etapa praktických kroků ekonomické reformy, které však 

stále narážely kvůli obsaženým tržním prvkům na politický odpor.16 Podmínkou 

urychlení reformních návrhů bylo, aby se pro ně vytvářely společenské podmínky. 

Jejich iniciátoři se proto snažili získat pro ně co nejširší veřejnost. K tomu přispěly 

                                                 
10   PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 414. 
11   KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968: I., II. s. 240. 
12   PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 414. 
13   PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. s. 254. 
14  Zvláště výrazně se toto napětí projevovalo na shromážděních a diskusních fórech organizovaných 
Československou společností ekonomickou. Na této půdě se již uplatňovala plná svoboda názorů, přitom se zde 
setkávali teoretičtí ekonomové  s ekonomy z vrcholných řídících orgánů státu podílejících se na realizaci reformy. 
ŠULC, Zdeněk. Stručné dějiny ekonomických reforem: v Československu (České republice) 1945 - 1995. s. 49. 
15  KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 
1945-1969. s. 263. 
16  Tamtéž. s. 264. 
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informace o nutnosti reformy, o kritice minulého a existujícího systému a dalších 

plánech.17 K rozhodujícím změnám došlo v ekonomické soustavě až v rámci třetí etapy 

reformy, která nastala po změně poměru sil ve vládnoucí garnituře v lednu 1968,18 kdy 

se vedle převažujících opatření směřujících k demokratizaci strany a společnosti 

objevila také nezbytná politická vůle k prohloubení a urychlení ekonomické reformy 

směrem k fungujícímu tržnímu mechanismu.19 Hospodářská reforma měla posléze 

„dalekosáhlé souvislosti politické, kulturní a sociální a přispěla nemalou měrou k 

radikalizaci vývoje, který v letech 1968-1969 vyvrcholil pokusem o zásadní 

společenskou reformu“.20 

Od roku 1957 se největší část politické moci v Československu soustředila 

v osobě Antonína Novotného, ten také v tomto roce začal kromě své stávající funkce, 

prvního tajemníka ÚVK KSČ, vykonávat funkci prezidenta republiky.21 K volbě 

Novotného zaujalo kladné stanovisko i sovětské vedení v čele s prvním tajemníkem ÚV 

KSSS Nikitou Chruščovem. V letech 1957 - 1967 tak dosáhla personální unie v nejvyšší 

stranické a státnické funkci stupně, který symbolizoval monopolní moc komunistické 

strany. Prezidentská část úřadu byla posunuta do role pouhého ornamentu mocensko-

politického systému.22 V roce 1960 byla schválena nová ústava; vedle celé řady 

důležitých ustanovení obsahovala i změnu názvu státu, který se od nynějška bude 

jmenovat Československá socialistická republika. Antonín Novotný cítil, že si ve 

stávajících podmínkách, kdy se strana vyvarovala výstřelků, které byly charakteristické 

pro počátek 50. let a kdy se rodí nové generace, které považují komunismus za něco 

daného, může dovolit gesto dobré vůle. V roce 1960 tedy vyhlásil amnestii a z vězení 

byly propuštěny tisíce politických vězňů, mezi nimi také Gustav Husák.23 Tomu se o tři 

roky později podařilo dosáhnout občanské i stranické rehabilitace a byla mu navrácena 

legitimace KSČ, čímž dostal novou příležitost pro politické angažmá.24 Vedení KSČ 

bylo pod tlakem vývoje v Sovětském svazu nuceno vyrovnat se s politickými procesy v 

50. letech a mnohem důsledněji se rozejít se stalinismem. Když nechal Chruščov v 

listopadu 1961 odstranit z mauzolea na Rudém náměstí Stalinovu mrtvolu, nemohlo se 

                                                 
17 Tyto informace vycházely v odborných časopisech, v denním tisku, zabývaly se jimi rozhlasové a televizní besedy. 
Tamtéž. s. 267. 
18  Tamtéž. s. 266-267. 
19  ŠULC, Zdeněk. Stručné dějiny ekonomických reforem: v Československu (České republice) 1945 - 1995. s.50. 
20  PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 415. 
21  Tamtéž. s. 413. 
22  KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968: III., IV. s. 203 - 205. 
23  PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. s. 249 - 250. 
24  Tamtéž. s. 256 - 257. 
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vedení KSČ tvářit, že se ho tento problém netýká. První obětí nového politického kursu 

se stal monstrózní Stalinův pomník nad Prahou, jehož demolice se ukázala stejně 

náročnou jako stavba a ke zboření došlo až na podzim roku 1962. Nezůstalo jen u sochy 

Stalina, po sovětském vzoru bylo třeba také odstranit Gottwaldovu mrtvolu z mauzolea 

na Vítkově. V důsledku nejnovější vlny destalinizačního vývoje v Moskvě byla KSČ 

nucena ustavit komisi25 pro zkoumání politických procesů a v létě roku 1963 zveřejnit 

její výsledky v denním tisku. Poprvé muselo vedení přiznat, že se komunistická strana 

dopustila zločinů.26 Slánský a další oběti zinscenovaných soudních procesů byly v celém 

rozsahu zproštěny obžaloby. Byly přezkoumány případy soudní perzekuce a mnoho 

takto postižených osob bylo osvobozeno nebo jim byl trest zmírněn. 27 Nutno dodat, že 

tato náprava se týkala ve velké většině pouze bývalých členů strany, tedy obětí 

vnitrostranických čistek let padesátých. Mnoho odsouzených, kteří byli bez stranické 

příslušnosti a hlavně ti, kteří měli podle KSČ přímo politicky podezřelý či závadný 

původ, se většinou prominutí svých trestu nedočkali.28 

K výraznému společenskému pohybu došlo v této době na Slovensku, kdy mladá 

generace slovenských komunistů začala opět a ještě důrazněji upozorňovat na 

nespravedlivé postavení své země ve vztahu k Čechám a Moravě. Do čela komunistické 

strany Slovenska nastupuje v roce 1963 Alexandr Dubček, který se mimo jiné zasazuje 

o Husákovu rehabilitaci.29 Antonín Novotný se do značené míry s programem reforem 

ve státu ztotožnil a po určitou dobu podporoval jejich provádění.30 Samozřejmě se bál 

nějakých zásadních systémových změn, bránil se všemu, co pokládal za příliš radikální, 

pochopil však, že doba se změnila a že se jí musí také přizpůsobit Československo a 

KSČ. Vnitřní přechod Antonína Novotného na pozice Chruščovovy protistalinské 

ideologie a politiky se však udál příliš pozdě. Koncem roku 1964 byl Chruščov v 

Moskvě sesazen a vedoucí postavení v SSSR zaujal Leonid Ilji č Brežněv.31 32 Jedním z 

                                                 
25  Takzvaná Kolderova komise (pojmenovaná po tajemníkovi ÚV KSČ Drahomírovi Kolderovi, který ji vedl) 
pracovala od září 1962 do dubna 1963 a její výsledky byly prvním krokem k rehabilitacím. KAPLAN, Karel. Kořeny 
československé reformy 1968: III., IV. s. 185. 
26  PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. s. 255. 
27  V říjnu 1963 byly prominuty tresty biskupům Vojtaššákovi, Zelovi a Hladovi, uvězněným počátkem 50. let, z 
internace se dostal také brněnský biskup Karel Skoupý. PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 416. 
28 Tamtéž. 
29  PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. s. 256. 
30  „Stal se stoupencem chruščovské politiky destalinizace a podnikl v jejím duchu od roku 1956 tolik kroků a 
opatření, že se již nemohl vrátit ke starým politickým praktikám a překonaným prostředkům hrubého násilí.“ Tamtéž. 
s. 259. 
31  Od roku 1964 vzniká paradoxní situace, za vlády Novotného, který byl považován za poslušného Moskvě, se 
nejenom v československé společnosti, ale i uvnitř KSČ a v mocenskopolitických strukturách teprve naplno rozvíjí 
protistalisnká reformně  komunistická kritika, kterou v Moskvě naopak Brežněv zatlačuje do pozadí a restauruje stále 
více prvků stalinismu. To nutně posiluje skryté, navenek nepozorovatelné rozpory mezi Novotným a Moskvou. 
Tamtéž. s. 259 - 260. 
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problémů, s nimiž se Antonín Novotný nedokázal vypořádat, byl jeho osobní vztah ke 

Slovensku, kdy každý projev slovenské svébytnosti33 odmítal jako nacionalistickou 

odchylku. Novotného averze vůči Slovensku vyvrcholila 25. až 27. srpna 1967, kdy při 

Martinu odmítl přijmout dary a před skončením programu odjel zpět do Prahy. Jeho 

skandální chování vyvolalo rozhořčení většiny slovenské společnosti a napomohl jeho 

pozdějšímu pádu. Situaci především v Praze vyostřily tzv. strahovské události.34 31. 

října přerostla nespokojenost obyvatel nově postavených studentských ubytoven na 

Strahově s různými nedostatky fungování kolejí v otevřený protest. Na výpadek 

elektrického proudu reagovali studenti zformováním průvodu, který byl napaden 

Sborem národní bezpečnosti, a mnoho studentů bylo brutálně zbito.35 Tento tvrdý 

policejní zásah byl nakonec jedním z impulsů k první velké kritice bezpečnostních 

složek na samém počátku Pražského jara.36 Ve sdělovacích prostředcích se stále častěji 

objevovala kritika nejrůznějších společenských nešvarů a citelně narůstalo napětí mezi 

Novotným a mladší generací komunistických politiků, zejména slovenských.37 Na 

podzim roku 1967 se vytvořil ve vedení strany směr, který spojoval především odpor 

vůči prvnímu tajemníkovi strany.38 Novotný si vážnost situace uvědomoval a hodně si 

sliboval od návštěvy hlavy sovětských komunistů Leonida Brežněva, kterého do Prahy 

osobně pozval a který přiletěl 8. prosince 1967.39 Brežněv, který k Novotnému nechoval 

mnoho sympatií, však zůstal neutrální.40 Zasedání ÚV KSČ začalo 19. prosince a 

zazněla na něm ostrá kritika Antonína Novotného a metod jeho politické práce. Padl zde 

dokonce návrh na opětné oddělení funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta 

republiky, přítomní však nedokázali dospět k jednoznačnému závěru. Proto se 21. 

prosince rozhodli rokování ukončit a pokračovat v něm po Vánocích. Znovu se ústřední 

výbor sešel 3. ledna 1968 a jednal do 5. ledna. V průběhu zasedání skutečně získali 

převahu protivníci Antonína Novotného, kterým se podařilo jej po bezmála 16 letech 

                                                                                                                                               
32  Po Brežněvově nástupu do funkce  byl na principu kolektivního rozhodování posílen vliv politbyra ÚV KSSS a na 
základě jeho doktríny byl v srpnu 1968 provedena srpnová invaze do Československa. Totalita.cz [online]. 1999 [cit. 
2011-02-18]. Sovětský svaz, Svaz sovětských socialistických republik (SSSR). Dostupné z WWW: 
<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/sssr.php>. 
33  „Slovenská společnost procházela v poválečných desetiletích rychlým ekonomickým a kulturním rozvojem a v 60. 
letech se v mnoha ohledech vyrovnala české. Mnozí slovenští funkcionáři stále více a otevřeněji uvažovali o 
potřebnosti ústavních změn, které by přinesly slovenským národním organům skutečné pravomoci.“ PÁNEK, 
Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 422. 
34  PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. s. 262-263. 
35  PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 422. 
36  CUHRA, Jaroslav, et al. České země v evropských dějinách: díl čtvrtý od roku 1918. s. 229. 
37  PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. s. 263. 
38  PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 422. 
39  PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. s. 263. 
40  PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 423. 
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odvolat41 z nejvyšší stranické funkce.42 Na jeho místo byl zvolen Alexandr Dubček a 

otevřela se cesta k Pražskému jaru. 

1.2 Kulturní souvislosti 

Již od konce 50. let se mimořádně rozvíjela umělecká tvorba, která vnesla nové 

prvky do způsobu života a trávení volného času, postupně se také měnily postoje 

obyvatelstva ke společenským otázkám a životním hodnotám.43 V 60. letech se to 

projevilo především u mladé generace, která nepoznala ve věku dospělosti 

hospodářskou krizi 30. let, trauma Mnichova ani válku, měla tedy jinou hodnotovou 

orientaci44 než předchozí generace.45 Již zmíněná snaha o hospodářskou reformu vedla ve 

svých důsledcích ke změnám v ideologické práci a politické praxi KSČ. Přestože se 

vedení strany shodlo na uvolnění poměrů v ekonomické oblasti a naopak přitvrzení v 

oblasti politické a ideologické, situace se vyvíjela jinak. Řešení ekonomických 

problémů si vynucovalo pozvolná liberalizační opatření v dalších oblastech veřejného 

života.46 Tyto podmínky se projevily především v kultuře, kdy se společnosti otevíraly 

myšlenky donedávna vylučované z oficiální komunikace. Tvořila se názorová pluralita, 

respekt si získávalo experimentální umění, zesílily kontakty československé kultury s 

kulturou evropskou.47 V oblasti výtvarného umění dochází k radikální proměně oproti 

50. létům, pro které byl typický stalinistický směr a převzetí sovětských vzorů a variant 

socialistického realismu. Na konci 50. let dochází k vyhlášení nové kulturní politiky a s 

ním spojené povolení zakládat tvůrčí skupiny,48 které vznikaly až do konce 60. let. 

Výtvarné klima obohatilo také pořádání retrospektivních výstav významných osobností 

                                                 
41 V zájmu zachování „dobrého jména“ strany a dojmu vnitrostranické spolupráce byl Antonín Novotný z funkce 
uvolněn, nikoliv odvolán. PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž 
žili. s. 264. 
42  PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. s. 264. 
43 KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 1945-
1969. s. 247. 
44 „Mladá generace odmítající „svazáctví“ a povinnou nadšenost 50. let, toužila po přístupu k vymoženostem, jakými 
byla kulturní svoboda a zcela volné cestování.“ CUHRA, Jaroslav, et al. České země v evropských dějinách: díl čtvrtý 
od roku 1918. s. 227. 
45 KALINOVÁ, Lenka. Sociální reforma a sociální realita v Československu v 60. letech. s.  64.  
46 Při určování politické linie KSČ bylo nyní stále více slyšet příslušníky mladší a vzdělanější generace. PÁNEK, 
Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 415. 
47 JANOUŠEK, Pavel, et al. Dějiny české literatury 1945 - 1989: III. 1958 - 1969. s. 24. 
48 Jako první vzniká skupina Máj 57, která kladla důraz na uměleckou svobodu a právo umělce vystavovat bez 
politického omezení a do jejich řad patří např. Jan Švankmajer. Dále zde byla Skupina 42, kterou tvořili výtvarní 
umělci, básníci a teoretikové a v neposlední řadě také skupina Radar. Http://nezapomente.cz [online]. 8.3.2010 [cit. 
2011-04-24]. První neoficiální tendence v českém umění 50. a 60. let. Dostupné z WWW: 
<http://www.nezapomente.cz/zobraz/prvni_neoficialni_tendence_ceskoslovensko>.  Více informací na webech: 
POTŮČKOVÁ, Alena . www.cmvu.cz [online]. 2007 [cit. 2011-04-24]. Šedesátá léta: Umění zrychleného času. 
Dostupné z WWW: <http://www.cmvu.cz/cz22c-/sedesata-leta/>.  Nebo Artalk.cz: aktuálně o výtvarném umění 
[online]. 11.3.2009 [cit. 2011-04-24]. TZ: České a slovenské umění 60. let 20. století. Dostupné z WWW: 
<http://artalkweb.wordpress.com/2009/03/11/tz-ceske-a-slovenske-umeni-60-let-20-stoleti-2/>. 
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(A. Slavíček, J. Preisler, J. Zrzavý) i přehlídky českého a slovenského moderního 

umění.49 Šedesátá léta znamenala v československém výtvarném umění nejen 

neobyčejný vzrůst kvantitativní, ale především kvalitativní proměnu, kdy se ukázalo, že 

umění není jen ideologickým nástrojem moci. Přesto nesmíme zapomínat, že došlo 

k rozvětvení, a stále existovala větev oficiální, která sloužila režimu tím, že ho 

nechávala v klidu, a větev, která se z rebelského postavení stala téměř oficiálním 

projevem až v druhé polovině 60. let.50 V období 1958 – 1970 pak navazovala česká 

architektura zpřetrhané kontakty se západním světem a počátkem těchto snah se stal styl 

bruselského Expa. Tento vliv dokazují nejen ceny, které přehlíživá západní kritika 

neudílela jen efektním instalacím na výstavách Expo, ale i novostavbám Hubáčkova 

Ještědu či Hubáčkovy a Šrámkovy ambasády v Londýně.51 

V roce 1963 se událostí mezinárodního dosahu stala Liblická konference 

věnovaná dílu Franze Kafky.52 Na konferenci samé, která se konala ve dnech 27. až 28. 

května na zámku v Liblicích, se střetl primitivně ideologizující přístup 

východoněmeckých badatelů s přístupem českých a západních marxistů upozorňujících 

na existenciální rozměr Kafkových próz. Vědeckou důležitost symposia převýšil jeho 

dosah poltický a „kafkovská konference“ uvolnila v kultuře stavidla diskusím o řadě 

palčivých problémů.53 Po Liblické konferenci se na pultech knihkupectví objevila díla, 

která čeští a slovenští čtenáři dosud neměli možnost přečíst. Začaly se tisknout knihy 

dosud zakazovaných západních autorů,54 objevila se nová původní díla českých55 a 

slovenských autorů.56  

Přelomovou událostí pro nejen literární scénu byl v roce 1967 IV. sjezd Svazu 

československých spisovatelů, který se stal vyvrcholením kritické vlny a symbolizoval 

úsilí o demokratizaci života celé společnosti.57 Referáty58 Ludvíka Vaculíka, Milana 

                                                 
49 Tamtéž. 
50 ŠVÁCHA, Rostislav; PLATOVSKÁ, Marie. Dějiny českého výtvarného umění VI/ 1, 2 : 1958 – 2000. s. 26 
51 Tamtéž. s. 69. 
52 PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. s. 257. 
53 JANOUŠEK, Pavel, et al. Dějiny české literatury 1945 - 1989: III. 1958 – 1969. s. 24 -25. 
54 Zpřístupňovala se díla dříve kritizovaného existencialismu, např. dílo Samuela Becketta a Eugena Ionecsa a 
především Státní nakladatelství krásné literatury a umění přibližovalo české veřejnosti světové literární dědictví. 
Tamtéž. s. 24, 62. 
55 V roce 1963 publikoval svoji prvotinu Perličky na dně Bohumil Hrabal, ve stejném roce také vyšel první titul 
Ludvíka Vaculíka Rušný dům a nový román Arnošta Lustiga Nikoho neponížíš. V roce 1964 se objevily povídky 
Ivana Klímy Milenci na jednu noc a také Slovník českých spisovatelů, který připomněl řadu jmen, které se 
komunistický režim pokusil vymazat z paměti národa. V roce 1966 vzbudil rozruch román Ludvíka Vaculíka Sekyra 
a román Milana Kundery Žert, který brzy získal světovou proslulost. PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 
416. 
56 PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili.s. 258 
57 Tamtéž. s. 261. 
58 „Diskusní příspěvky pronesené ve dnech 27. až 29. června představovaly do té doby neslýchaný útok na samé 
základy totalitního ovládání společnosti. Pro mnoho pozorovatelů to bylo překvapením a ideologické ústředí se ocitlo 
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Kundery, Václava Havla a Ivana Klímy nastolily téma svobody a nesvobody v 

literárním i veřejném životě, kritizovaly panující kulturní politiku, ale i československé 

zákonodárství a ústavu.59 Vedení KSČ se tentokrát cítilo přímo ohroženo a proti 

spisovatelům ostře zakročilo, organizátoři sjezdu a autoři hlavních referátů byli 

existenčně postiženi a vyloučeni z KSČ či jim byla udělena důtka a jejich díla se opět po 

dlouhé době ocitla na indexu. Velké změny také potkaly Literární noviny spadající pod 

Svaz spisovatelů, kterému byly odebrány a předány Ministerstvu kultury a informací.60 

V 60. letech dochází k velkému rozvoji divadla. Zrodila se celá řada nových 

divadelních her a překotně vznikaly nové scény, nejčastěji divadla malých forem a 

různé nonkomforní soubory. V roce 1962 se hrálo Kunderovo kritické drama Majitelé 

klíčů a o rok později byla uvedena absurdní dramata Václava Havla Zahradní slavnost a 

Vyrozumění, které vzbudily mezinárodní pozornost.61 Československému divákovi byly 

také nabídnuty divadelní hry zahraničních autorů, které byly doposud neznámé nebo 

tabuizované.62 Již na konci 50. let vzniká Divadlo na Zábradlí, postupně k němu 

přibývají další osobité soubory, o rok později Jiří Suchý a Jiří Šlitr zakládají divadlo 

Semafor. V roce 1963 k nim přibývá Studio Ypsilon, o dva roky později Činoherní klub 

a Divadlo za branou. V roce 1967 zahájilo v Brně svou činnost Divadlo na provázku a v 

Praze v témž roce vzniká divadelní mystifikace Divadlo Járy Cimrmana.63 

Vrcholný rozkvět zaznamenala v 60. letech kinematografie a filmová „nová 

vlna“64 proslavila Československo po celém světě. Mezi její hlavní reprezentanty 

počítáme režiséry Miloše Formana, Jiřího Menzela, Ivana Passera, Věru Chytilovou, 

Jana Němce. Zahraniční úspěchy také slavili Oldřich Lipský či dvojice Ján Kadár a 

Elmar Klos jako zástupci starší generace československých filmařů. Prestiž 

československému filmu zvýšilo udělení Oscara snímkům Obchod na korze (rež. Ján 

Kadár - Elmar Klos) za rok 1965 a filmu Ostře sledované vlaky (rež. Jiří Menzel, podle 

novely Bohumila Hrabala) za rok 1967. Významné evropské ceny obdržel další 

                                                                                                                                               
doslova v šoku.“ JUNGMANN, Milan. Z perspektivy třiceti let. In KAPLAN, Karel. Všechno jste prohráli!: Co 
prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967. s. 10. 
59 JANOUŠEK, Pavel, et al. Dějiny české literatury 1945 - 1989: III. 1958 - 1969. s. 37. 
60 PÁNEK, Jaroslav, et al. Dějiny českých zemí. s. 416. 
61 Tamtéž..s. 416 - 417. 
62 JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému: Příběhy českého divadla (1945 - 1989) nejen v datech a 
souvislostech. s. 90. 
63 JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému: Příběhy českého divadla (1945 - 1989) nejen v datech a 
souvislostech. s. 92. 
64 „Tento název (nouvelle vague) razila francouzská filmová kritika z nedostatku lepšího termínu. Jednalo se o směr v 
porovnání s včerejškem umělecky převratný, tvorbu nabitou vitalitou, která ji proměnila v realitu československé 
kultury, navzdory všemu, co jí v tom mělo zabránit.“ ŽALMAN, Jan. Umlčený film: Kapitoly z bojů o lidskou tvář 
československého filmu. s. 13-14. 
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Menzelův film Rozmarné léto (podle literární předlohy Vladislava Vančury) a parodie 

Oldřicha Lipského Limonádový Joe (scénář a literární předloha Jiří Brdečka). Značnou 

odezvu vyvolaly také Formanovy Lásky jedné plavovlásky z roku 1965 a kultovním 

filmem mladé generace se stal muzikál Starci na chmelu z roku 1964. 65 

1.3 Situace v médiích 

Přelom 50. a 60. let přinesl do novinářské oblasti řadu změn, mimo jiné již není 

nutné být členem svazu novinářů pro výkon tohoto povolání, a svaz se postupně stává 

čistě formální institucí. Na rozdíl od svazu spisovatelů však nevystupuje nijak kriticky 

vůči komunistické straně a naopak deklaruje svoji podřízenost režimu. Přestože většina 

členů v rámci své novinářské práce aktivně přispívá k reformnímu procesu,66 samotný 

svaz demonstruje svou loajalitu straně.67 Zatímco v roce 1967 svaz spisovatelů na svém 

sjezdu důrazně žádá změny, na sjezdu svazu novinářů se usilovně předstírá, že 

československou společnost čeká pod vedením KSČ lepší budoucnost.68 

V souvislosti se zaváděním ekonomické reformy se v rámci tisku objevil 

problém s nedostatkem papíru a vznikla obava ze zvyšování jeho ceny a tím i finanční 

rentability novin a časopisů. Problém se začal řešit až v roce 1967 a vedení 

komunistické strany zarazila nepříznivá skutečnost - došlo k znatelnému poklesu odběru 

tiskovin jejich strany a naopak mírný (omezený přídělem papíru a úředně povolným 

nákladem) vzestup zájmu a prodeje novin jiných politických stran a novin 

nestranických. Obzvlášť výrazně se to projevilo u krajského tisku a také u tisku na 

Slovensku.69 

V oblasti médií patřil k nejdůležitějším nástrojům stranického řízení státní 

cenzurní úřad (Hlavní správa tiskového dohledu v letech 1953-1966, poté Ústřední 

publikační správa), od poloviny 60. let však dochází k úpravě řízení hromadných 

sdělovacích prostředků. Důvodem byl jak tlak novinářů, aby se počínající liberalizace 

politických poměrů promítla do stranické cenzury, tak neposlušnost redaktorů, která 

vedla k hromadění sporů. Úpravy se týkaly dvou oblastí, za prvé za obsah a dodržování 

oficiální politické linie, zejména v tisku od nynějška odpovídali jejich provozovatelé a 

                                                 
65 JANOUŠEK, Pavel, et al. Dějiny české literatury 1945 - 1989: III. 1958 - 1969. s. 28-29. 
66 Novinářská organizace výrazně zaostávala za cestou, kterou se ubírali její řadoví členové a to dokonce i v rámci 
samotného svazového časopisu Reportér, který je vydáván od roku 1966. CEBE, Jan. Cesta novinářské organizace k 
"Pražskému jaru". In KÖPPLOVÁ, Barbara; WOLÁK, Radim. Česká média a společnost v 60. letech.. s. 32, 35. 
67 Tamtéž. s. 31-32. 
68 Tamtéž. s. 35-36. 
69 KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968: III., IV. s. 163. 
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za druhé vznikl tiskový zákon, kterým se mimo jiné v roce 1966 legalizovala cenzura.70 

S tím souvisí zánik již zmíněné Hlavní správy tiskového dohledu a zřízení Ústřední 

publikační správy, v jejíž pravomoci bylo pouze pozastavení tajných informací. Nastává 

tedy vývoj k větší svobodě informací, který je přerušen zpřísněním cenzury v druhé 

polovině roku 1967, kdy byla po červnovém čtvrtém sjezdu Svazu spisovatelů 

publicistika silně omezena.71 

Přelom 50. a 60. let přinesl do Československé televize nejen zlepšující se 

technické podmínky, ale také rapidní nárůst divácké obce.72 Televize již vysílala denně a 

bylo stále zřejmější, že mediální potenciál televize se nejen brzy vyrovná tisku, ale i 

rozhlasu. Stranická a státní administrativa se proto snažila upevnit svou pozici nad 

vysíláním tvorbou regulačních zákonů.73 Ústředním ředitelem Československé televize 

se v roce 1963 stal Jiří Pelikán, nahradil tak stávajícího ředitele Adolfa Hradeckého, 

který se přesunul do Svazu československých novinářů. Pod vedením nového ředitele se 

do vysílání prosadilo více diskusních programů74 a aktuální publicistiky, která se často 

dostávala do konfliktu s cenzurou. Od roku 1961 získával ČST ocenění za svou tvorbu 

na prestižních festivalech v západních zemích a v roce 1964 založila tradici prvního 

mezinárodního televizního festivalu v zemích tehdejšího socialistického bloku, Zlaté 

Prahy. Nespokojenost moci s programem médií i v dalších letech dokládá usnesení 

předsednictva ÚV KSČ k aktuálním otázkám vedení sdělovacích prostředků ze srpna 

1966. Dokument charakterizuje novináře jako pouhého informátora, který je především 

aktivním činitelem při prosazování cílů politiky strany.75  

Příznačným rysem 60. let bylo, že se literární periodika nevěnovala výhradně 

literárnímu dění, ale sledovala pohyb celé kultury a stále kritičtěji se vyjadřovala také k 

záležitostem celospolečenským a politickým. Časopisy76 přebraly úlohu politické 

publicistiky a redakce takto profilovaných časopisů se musely potýkat s kontrolou 

státních a stranických orgánů. Klíčovým nástrojem strany pro regulaci myšlenkového 

pohybu se stala personální obměna redakcí nebo úplné zastavení nepohodlných 

                                                 
70 Tamtéž. s. 161-162. 
71 BLÁHOVÁ, Kateřina. Mezi literaturou a politikou: Souvislosti českého literárního života 1958-1969. s. 528-529. 
72 Roku 1963 měla televize už 1,5 milionu koncesionářů, což bylo sedmkrát víc než v roce 1958. JANOUŠEK, Pavel, 
et al. Dějiny české literatury 1945 - 1989: III. 1958 - 1969. s. 564. 
73 Roku 1964 byl přijat zákon, který Československé televizi ukládal povinnost provádět „masově politickou práci“. 
Tamtéž. s. 564. 
74 Do aktuálních besed se zapojoval také Československý rozhlas. PERNES, Jiří. Takoví nám vládli: Komunističtí 
prezidenti Československa a doba, v níž žili.s. 257. 
75 BLÁHOVÁ, Kateřina. Mezi literaturou a politikou: Souvislosti českého literárního života 1958-1969. s. 526-528. 
76 Nové atmosféře ve společnosti otevřely dveře také ostatní kulturní časopisy jako Světová literatura, Plamen, 
Kulturní život, Host do domu, Student a další. KALINOVÁ, Lenka. Sociální reforma a sociální realita v 
Československu v 60. letech. s. 248. 
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periodik. Na konci 50. let tak přestaly vycházet časopisy Květen a Nový život. Týdeníky 

určené umění a literatuře (Literární noviny, Kultura) si kontinuitu uchovaly, všechny se 

ale musely podřídit aktuálním požadavkům, tedy utvářet normativně pojatý kulturní 

prostor. Politickou angažovanost a společenská témata, které redakcím tolik 

doporučovala oficiální stranická politika, ale pojaly časopisy a týdeníky po svém, a 

začaly systematicky upozorňovat na ekonomické a sociální problémy socialistického 

státu. Zastřešujícím časopisem mladé generace měla být literární revue Tvář, 

vycházející pod patronátem Svazu československých spisovatelů od roku 1964, která se 

ale záhy profilovala jako kritická tribuna, a za svoje nekompromisní názory byla o rok 

později zrušena. V roce 1966 politická moc vyměnila nepohodlnou redakci kulturně- 

historické revue Dějiny a současnost a o rok později zasáhla proti Literárním novinám. 

Ty byly po konfliktním IV. sjezdu spisovatelů nejprve převedeny pod ministerstvo 

kultury a informací, s proměněnou redakcí později přejmenovány na Kulturní noviny a o 

rok později zanikly.77  

1.4 Ideologické souvislosti 

Strukturou komunistické moci prostupovala všudypřítomná ideologie. 

Představitelé moci jí přisuzovali roli rozhodujícího konstruktéra názorové jednoty 

společnosti, jako pouto mezi občany a režimem a faktor udržující stabilitu režimu.78 Na 

počátku šedesátých let vyhlásila Moskva již zmiňovanou perspektivu o mírové 

ekonomické soutěži dvou světových systémů, kdy socialismus předhoní ekonomiku 

vyspělých kapitalistických států. Tyto proklamace byly spojeny s politikou Nikity 

Chruščova a po jeho pádu roku 1964 sovětské vedení poznalo jejich nereálnost. Kromě 

rozpadu ideologické šablony, která se rozcházela se stavem ve společnosti, se na nízké 

účinnosti ideologie podílela také názorová diferenciace v samotné komunistické straně a 

narůstání konfliktů mezi kulturou a mocí. Ideologie se stala hlavním polem boje mezi 

kapitalismem a socialismem. Komunistická ideologie se však v zemích sovětského 

bloku nevymanila z obranné pozice a bránila se ideologickému tlaku demokratických 

států a jejich společenského zřízení.79 Ideologický boj se odehrával ve dvou formách, 

tedy proti vlivům z vnitřních zdrojů a těm ze zahraničního působení. A právě tyto dvě 

oblasti se prolínaly v pootevírání Československa světu. Lehce uvolněný, ale stále 

kontrolovaný zahraniční turistický ruch zvýšil počet cizích návštěvníků republiky a 
                                                 
77 JANOUŠEK, Pavel, et al. Dějiny české literatury 1945 - 1989: III. 1958 - 1969. s. 64-66. 
78 KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968: III., IV. s. 391. 
79 Tamtéž. s. 396. 
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naopak výjezdů našich občanů do zahraničí a komunistické instituce si stěžovaly na 

jeho ideologické a politické důsledky.80 Komunistický aparát se zahraničnímu vlivu 

bránil administrativními a mocenskými prostředky. Docházelo k rušení poslechu 

zahraničního rozhlasu81 i k vyřazování zásilek tiskovin a publikací, které přicházely ze 

západních států. Rozsah oficiálních kulturních styků se zvětšoval a Státní bezpečnost 

tak zesílila péči o vybrané návštěvníky z kapitalistických zemí. V polovině 60. let 

vznikly útvary tzv. kontrapropagandy, jejichž cílem byla jak obrana proti nepřátelské 

ideologii z ciziny, tak šíření socialistické ideologie v kapitalistických státech, a v obou 

oblastech dominovala obranná pozice.82 Tématem číslo jedna se v ideologické činnosti 

stal antikomunismus a ideologové vymýšleli účinné boje proti němu. Do popředí se 

dostala problematika kultury a umění, protože kulturní frontu považovaly západní 

instituce za předního bojovníka proti stranickosti a za demokratizaci.83 Pojetí 

antikomunismu se postupně rozšiřovalo a s ním i boj proti němu úměrně s tím, jak 

narůstal počet příznivců a obdivovatelů západního životního stylu. Ten byl výsledkem 

již zmíněného šíření poznatků o životě na Západě, stejně jako nástupu mladé generace, 

která měla obdobné zájmy jako jejich vrstevníci v kapitalistických zemích.84 Novým 

jevem krize ideologie bylo hluboké narušení názorové jednoty komunistické strany, 

které se projevilo na všech stupních organizace, uvolnila se kázeň, poklesla důvěra k 

vedoucím orgánům a mnozí se netajili s nesouhlasem s některými rozhodnutími svého 

vedení.85 Komunistické vedení ztrácelo kontrolu nad stranou a oficiální ideologie 

přestávala plnit své poslání v systému moci. Výrazným znakem krizového stavu 

oficiální ideologie se stala jakási rozdvojenost. Společnost dospěla do stavu, kdy začala 

vznikat druhá ideologie, ideologie reformního hnutí, která stále více pronikla do 

mocenských a řídících struktur.86 A právě střet těchto dvou ideologických koncepcí v 

rámci komunistické strany vedl k Pražskému jaru. 

 
 
 

                                                 
80 Funkcionáři si stěžovali nejen na neblahý vliv zahraničních turistů, problémem však byly především poznatky 
našich občanů o situaci a životě v kapitalistických zemích, kdy jejich poznání bylo v rozporu s oficiální propagandou. 
KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968: III., IV. s. 397. 
81 Československý systém tzv. radioobrany se zaměřoval především na stanice BBC, Hlas Ameriky, Paříž, Vatikán či 
Svobodná Evropa. Tamtéž. s. 398. 
82 Tamtéž. s. 398-399. 
83 Tamtéž. s. 400. 
84 Tamtéž. s. 401. 
85 Tamtéž. s. 402. 
86 Tamtéž. s. 403. 
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2. Světové výstavy 

2.1  Historie sv ětových výstav v 19. století 
 

Světové výstavy vzešly z prostředí evropské civilizace, vždy přinášely nové 

poznatky a odrážely vývoj společnosti dané éry. Především globální ambice britského 

impéria, podpořené výrobní převahou vedly k transformaci výstav národních na výstavy 

světové. Rivalita s Francií, která chtěla také udržet krok, vedla na přelomu 18. a 19. 

století k sérii národních výstav.87 Skutečně první světovou výstavou se stala ta 

londýnská v roce 1851, která v osobě prince Alberta získala nejen skvělou záštitu, ale 

také výstavní plochu Hyde Parku. Joseph Paxton pak svým křišťálovým palácem 

poskytl exponátům prostředí, kde vynikly anglická technická a technologická převaha. 

Velká Británie byla v té době průmyslovým lídrem, která díky ohromnému impériu 

profitovala z volného obchodu a prosperity Viktoriánské éry a výstava zaznamenala 

obrovský úspěch.88 Odpovědí byla první pařížská světová výstav již v roce 1855, 

pomocí které se snažil císař Napoleon III. dostat z politické izolace. Druhá londýnská 

výstava, v pořadí třetí světová, pořádaná v roce 1862 byla organizačně nepovedená, 

poznamenaná smrtí prince Alberta a americkou občanskou válkou.89 Třetím výstavním 

místem městem po Londýně a Paříži se stala překvapivě Vídeň, která se chtěla 

prezentovat jako moderní město prvořadé evropské velmoci. Jedním z důvodů, proč se 

tento záměr nezdařil, byl krach na vídeňské burze v květnu roku 1873. V roce 1876 

slavily Spojené státy americké stoleté výročí vyhlášení nezávislosti a toto výročí se stalo 

podnětem k uspořádání další výstavy, tentokrát ve Filadelfii.90 Nejúspěšnější světovou 

výstavou 19. století se stala bezpochyby čtvrtá pařížská výstava v roce 1889. Jako motto 

a volba data bylo zvolené stoleté jubileum pádu Bastily, samotnou Francii vnitřně 

stmelilo, ale odradilo řadu zemí s monarchistickou formou vlády. Symbolem výstavy se 

stala třistametrová Eifellova věž, doplněná o Palác krásných umění a Palác svobodných 

umění. Došlo k proměně charakteru světové výstavy, který se od prezentace 

průmyslových, řemeslnických a jiných produktů přeměnila na místo s atrakcemi, které 

                                                 
87 HALADA, Jaroslav. Expo 2010 Shaghai Czech Republic [online]. 2010 [cit. 2011-04-24]. Historie světového 
výstavnictví. Dostupné z WWW: <http://www.czexpo.com/file/cs/expo-2010/EXPO-2010-historie-svetoveho-
vystavnictvi.pdf>. 
88  Bureau International des Expositions [online]. 2002 [cit. 2011-04-24]. Historical Expos . Dostupné z WWW: 
<http://www.bie-paris.org/site/en/expos/historical-expos.htmletdocument.php?docid=164>. 
89  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 11. 
90  Tamtéž. s. 12. 
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sloužily především k zábavě a odpočinku návštěvníků výstavy.91 Čtyřsté výročí objevení 

Ameriky Kryštofem Kolumbem se stalo příležitostí uspořádat světovou výstavu v 

Chicagu v roce 1893 a odcházející 19. století bylo zakončeno v Paříži92 v roce 1900.93 

Úplný seznam všech světových výstav a výstavních slavností 19. století se nachází v 

příloze č. 2. 

Češi se před vznikem vlastního státu museli zařadit do pavilonů Rakouska nebo 

Uherska, které měly vlastní pavilony již od roku 1867. Na pařížské výstavě v roce 1900 

byl zase pavilon Bosny a Hercegoviny vytvořen především Alfonsem Muchou. 

Existovala také možnost dostat se na výstavu prostřednictvím obchodních a 

živnostenských komor, takže například malíři Ženíšek, Hynais či sochař Myslbek byli 

na pařížské výstavě také prezentováni.94 

Pokud se zaměříme na cíle, které si výstavy v 19. století vytkly dosáhnout, došlo 

v průběhu doby k velkým proměnám. První světová výstava v Londýně si kladla cíle 

vysoké, chtěla přispět k bratrství mezi národy, odstranit lidskou dřinu mechanizací a 

tohoto konceptu se držela i druhá londýnská výstava. O bratrství mezi národy se v 

Paříži, Vídni či Chicagu už příliš nemluvilo a převládla spíše snaha předvádět úspěchy 

jednotlivých národů a kultur. Na všech výstavách byl tématem číslo jedna pokrok, 

myšlen byl však většinou pokrok technický a technologický a téměř každá výstava 

přinášela něco nového a revolučního. K prvním proměnám charakteru výstav došlo 

poté, co se k řemeslu a průmyslu přidalo prezentování umění, jako v Paříži 1855, a 

posléze, kdy se umění přestalo omezovat jen na současné ale i na retrospektivní.95 V 

druhé polovině 19. století se charakter světových výstav změnil na kulturní a sociální, 

kdy se v Paříž (1867) a Vídni (1873) objevily ucelené expozice o dějinách práce, 

vzdělávání a výchovy. Americké výstavy pak posunuly koncept ještě dál, kdy upustily 

od prostého předvádění výrobků, a prezentovaly výrobní postupy a nedílnou součástí 

výstavy se staly atrakce a zábava.96 

                                                 
91  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 13. 
92  Výstavy přestaly být křižovatkami, na nichž se potkával důmysl géniů z celého světa, a měnily se v centra zábavy 
s převahou podbízivých komerčních atrakcí, ve kterých největší zalíbení nacházel prostý občan.  Tamtéž. s. 13. 
93 HALADA, Historie světového výstavnictví. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.czexpo.com/file/cs/expo-2010/EXPO-2010-historie-svetoveho-vystavnictvi.pdf>. 
94  Po svém vzniku se Československo ve světě potřebovalo prezentovat, především chtělo předvést velký exportní 
průmysl. První příležitost dostalo jako samostatná země v roce 1922 v Rio de Janeiru. NOVOTNÝ, František. 
Historický magazín: Historie světových výstav. CT24 [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW: 
http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historicky-magazin/22619-historie-svetovych-vystav/. Více informací o účasti 
Československa a později České republiky na světových výstavách je ke zhlédnutí na: CZECHDESIGN.CZ. 
Http://vimeo.com [online]. 22.12.2009 [cit. 2011-04-23]. Český design světový - Český design na světových 
výstavách. Dostupné z WWW: <http://vimeo.com/8338852>. 
95   HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover. s. 16 - 17. 
96   HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover. s. 18. 
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2.2  Historie sv ětových výstav ve 20.  století 
 

Na počátku 20. století byl vytyčen rekord v oblasti výstavní plochy, který nebyl 

dodnes překonán, na výstavišti St. Louis v roce 1904.97  Světová výstava konaná v letech 

1929 - 1930 v Barceloně se zase vryla do povědomí diváků jako výstava světla a perlou 

výstavy se stal německý pavilon architekta Ludwiga Mies van der Rohe.98 Ve 30. 

letech99 se na světových výstavách projevily trendy tehdejší doby jako světová 

hospodářská krize, rostoucí agresivita totalitních států i víra v lepší zítřky podporovaná 

technickým a vědeckým rozvojem.100 Zmiňme jen některé následující světové výstavy, 

úplný seznam všech světových výstav proběhlých ve 20. století předkládám v příloze č. 

2. V roce 1933 hostilo výstavu „Století pokroku“ Chicago, která přinesla dva převratné 

momenty. Díky stále se zdokonalujícímu elektrickému osvětlení bylo možné stavět 

pavilony bez oken a učinit tak interiéry nezávislé na přístupu denního světla. Druhým 

momentem se stalo výrazné využití barev od scénografa Josepha Urbana, který navrhl 

barevný vzhled výstaviště.101 V roce 1937 byla světová výstava v Paříži,102 která poznala 

na vlastní kůži, že lokalizace výstaviště do centra města je neúnosná. Protiválečné 

mínění burcovala Picassova Guernica ve španělském pavilonu, naopak německá 

režisérka Leni Riefensthlová zde za svůj dokument o norimberském sjezdu NSDAP 

dostala cenu Grand Prix. V roce 1939 a po znovuotevření v roce 1940 se světová 

výstava konala v New Yorku103 a její průběh byl opět silně ovlivněn tehdejší politickou 

situací. Již samotné necitlivé ponechání tématu Vytvoření světa zítřků poukazovalo na 

izolacionistické smýšlení USA, které v době zahájení výstavy nekorespondovalo s 

tehdejší situací.104 V druhém roce výstavy ukončily svoji účast SSSR, Holandsko, 

Argentina a Siam a národní expozice přestávaly odrážet realitu, kdy mnoho států ztratilo 

                                                 
97   RYDELL, Robert. World of fairs: the century of progress expositions. s. 19. 
98 HALADA, Historie světového výstavnictví. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.czexpo.com/file/cs/expo-2010/EXPO-2010-historie-svetoveho-vystavnictvi.pdf>. 
99  20. a především 30. léta provázená hospodářskou krizí se na světových výstavách projevila na obou stranách 
Atlantiku ohromnou návštěvností a svou popularitou výstavy připomněly slávu výstav z viktoriánské éry. V 
meziválečném období byly výstavy silně podporovány ze strany vlád i soukromých sponzorů a právě proto, že  
hospodářská ani politická situace nebyla rozhodně ideální, snažili se tak pomocí výstav podpořit své postavení a 
ukázat občanům směr v tomto bouřlivém období. RYDELL, Robert. World of fairs: the century of progress 
expositions. s. 1, 5. 
100  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover. s. 108. 
101 Více informací nalezneme v publikaci: GANZ, Cheryl. The 1933 Chicago World's Fai: century of progress. 
102 Více informací nalezneme v publikaci: HERBERT, James. Paris 1937:  Worlds on Exhibitions.  
103 Více informací nalezneme v publikaci: COTTER, Bill. The 1939-1940 New York World's Fair. 
104   HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover. s. 108. 
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svou suverenitu105 či zaniklo. Již dva roky po skončení druhé světové války se začalo 

uvažovat o další světové výstavě, tentokrát v hlavním městě Belgie. Nastoupila však 

studená válka a bruselská výstava106 byla přesunuta až na rok 1958 s mottem Bilance 

světa pro svět lidštější. Symbolem výstavy se stalo Atomium, které je dodnes jednou z 

dominant Bruselu a samotná výstava svými experimenty posunula tehdejší stavitelství 

až na samou mez únosnosti a předznamenala masové využití železobetonových 

konstrukcí.107 Další světová výstava byla uspořádána v roce 1962 v Seattlu108 a pak už 

nastal čas kanadského Montrealu. 

S nástupem 20. století se proměna způsobu vystavování jen potvrzuje, od 

prostého vystavení artefaktu, kdy jde především o dekorativní uložení předmětu a kdy 

výstavní prostor maximálně využívá denního světla, se přechází ke komplexnějšímu a 

dokonalejšímu způsobu prezentace exponátu.109 Kromě dokonalejší práce s tradičními 

prostředky začínají tvůrci ve 20. století používat film, od rozhýbaných obrázků, přes 

němý černobílý film, později barevný, kombinovaný s herci či projekcí diapozitivů. 

Velkým vývojem prošla také výstavní scénografie, která se od prostého vstavení 

artefaktu přesunula k prezentaci myšlenky. Světové výstavy původně nabízely poučení, 

aby bylo vzdělávání stravitelnější pro co nejširší masy, přibyla ke vzdělání zábava. A 

samotné získávání vědomostí bylo převedeno do roviny názorné ukázky pracovního 

procesu. V první polovině 20. století se ještě udržel trend udílení cen, ukončen byl v 

Bruselu 1958110 a v Montrealu již ceny předávány nebyly. Přežitkem se staly 

specializované koloniální výstavy stejně jako koloniální expozice. V Bruselu 1958 

chtěla belgická vláda prezentovat svoji vizi úlohy bílého člověka, přestože například 

Velká Británie či Francie se již tomuto tématu nevěnovaly. Cílem Belgičanů bylo 

ospravedlnit jejich počínání v Kongu a Rwandě - Burundi. Vzhledem ke krvavému 

povstání o rok později a uznání nezávislosti Konga v roce 1960, však byla tehdejší 

koloniální výstava jasně přežitým pozůstatkem dob minulých.111 

                                                 
105  Československo tak díky světové výstavě stále zůstalo světu na očích, kdy byly těsně před okupací Čech a 
Moravy, převedeny peníze a odborníci do New Yorku. Tento tým pak nereagoval na výzvy okupantů, aby účast 
ukončil a československý pavilon tak na výstavě, na velmi strategickém místě mezi pavilony SSSR a USA, dále 
propagoval de iure neexistující stát. NOVOTNÝ, František. Historický magazín: Historie světových výstav. CT24 
[online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW: http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historicky-magazin/22619-
historie-svetovych-vystav/. 
106  Více informací nalezneme v publikaci: PLUVINGE, Gonzague. Expo 58: Between Utopia and Reality.  
107 HALADA, Historie světového výstavnictví. [online]. [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.czexpo.com/file/cs/expo-2010/EXPO-2010-historie-svetoveho-vystavnictvi.pdf>. 
108  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover.  s. 267. 
109  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover. s. 108. 
110  Cenu za nejlepší pavilon si z Bruselu odneslo právě Československo spolu s mnoha čestnými diplomy, zlatými 
stříbrnými a bronzovými medailemi. Tamtéž. s. 196. 
111  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover. s. 109 - 110. 
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Oproti výstavám 19. století světové výstavy 20. století byly již plně univerzální a 

obsahovaly všechny obory lidské činnosti. Na podobu výstav měla však vliv i politika, 

před druhou světovou válkou to byl především nacionalismus, který se projevil na 

německém a sovětském pavilonu v roce 1937 v Paříži či italském pavilonu v letech 

1939 - 1940 v New Yorku. Dalším významným trendem byla ideologizace společnosti 

projevující se na španělském pavilonu opět v Paříži v roce 1937 a prakticky na všech 

sovětských pavilonech.112 V neposlední řadě se na výstavách projevila již na počátku 20. 

století rostoucí role ženy ve společnosti.113 Politický vývoj se významně projevil na 

bruselské výstavě v roce 1958, Sovětský svaz si snažil zlepšit reputaci po zásahu v 

Maďarsku a naopak maďarská vláda vynaložila značené množství prostředků, aby 

přehlušila vzpomínky na potlačení demokratického hnutí. A například rivalita mezi 

USA a SSSR se na této výstavě projevila ve vynaložených prostředcích na prezentaci. 

Celkový rozpočet USA 13 milionů dolarů byl překonán Sovětským svazem, který 

vynaložil 50 milionů. Expozice USA si vysloužila hlavně v domácím prostředí kritiku 

za nešťastnou prezentaci v porovnání se SSSR v kontextu propagandy studené války.114 

Od počátku 20. století se rozvíjela snaha dát pořádání světových výstav nějaký 

řád, již v roce 1902 se sešel v Paříži výbor, jehož cílem bylo zabývat se touto 

problematikou na mezinárodní úrovni. Na další schůzi nejvíce zainteresovaných států v 

roce 1908 byl založen výbor Fédération des comités permanents des expositions, který 

chtěl intenzivněji zasahovat do koncepcí světových výstav.115 V období do 1. světové 

války se konalo dalších 12 světových výstav, tedy počet stále narůstal,116 řešení 

problému ale bylo odsunuto válkou. Následovala další iniciativa v roce 1920,117 avšak 

situace se definitivně vyřešila až v roce 1928, kdy se na pozvání francouzské vlády sjely 

na kongres do Paříže zainteresované státy.118 Na tomto kongresu byla zřízena stálá 

                                                 
112 Tamtéž. s. 111. 
113 V 1904 v St. Louis se například v rámci organizačních struktur výstavy vytvořilo zájmové sdružení žen. Více o 
roli žen v rámci světových výstav najdeme v titulu: BOISSEAU, TJ; MARKWYN, Abigail. Gendering the Fair: 
Histories of Women and Gender at World's Fairs.  
114  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover. s. 111. 
115  V roce 1912 německá vláda pozvala zainteresované státy na Berlínskou konferenci, která vedla k základům 
mezinárodní dohody o regulaci světových výstav. Diplomatická dohoda však v roce 1914 nebyla ratifikována z 
důvodu počátku první světové války. Bureau International des Expositions [online]. 2002 [cit. 2011-04-10]. History. 
Dostupný z WWW: <http://www.bie-paris.org/site/en/main/history.html>. 
116  K této situaci došlo proto, že zde neexistovala instituce, která by zastřešovala a organizovala celé výstavní dění. 
Došlo to tak daleko, že v roce 1911 byly uspořádány čtyři světové výstavy: v Glasgow, Londýně, Římě a Turíně. 
NOVOTNÝ, František. Historický magazín: Historie světových výstav. CT24 [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný z 
WWW: http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historicky-magazin/22619-historie-svetovych-vystav/. 
117 Bureau International des Expositions [online]. 2002 [cit. 2011-04-10]. History. Dostupný z WWW: 
<http://www.bie-paris.org/site/en/main/history.html>. 
118 HALADA, Jaroslav. Expo 2010 Shaghai Czech Republic [online]. 2010 [cit. 2011-04-24]. Historie světového 
výstavnictví. Dostupné z WWW: <http://www.czexpo.com/file/cs/expo-2010/EXPO-2010-historie-svetoveho-
vystavnictvi.pdf>. 
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Mezinárodní kancelář výstav (Bureau International des Expositions - BIE) se sídlem v 

Paříži a 22. listopadu 1928 podepsalo 31 států diplomatickou konvenci, která vstoupila 

v platnost 17. ledna 1931.119 Více o funkci, cílech a nařízeních BIE v příloze č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Bureau International des Expositions [online]. 2002 [cit. 2011-04-10]. History. Dostupný z WWW: 
<http://www.bie-paris.org/site/en/main/history.html>. 
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3. Expo Montreal 1967 

3.1 Přípravy na Montreal 1967 

Ve chvíli ukončení EXPO120 1958 ještě stále nebyl jasný kandidát na příští 

světovou výstavu. Jak už bylo šířeji popsáno v kapitole Historie Expo, pokud se určitá 

země rozhodne uspořádat světovou výstavu, musí se obrátit na Mezinárodní kancelář 

pro výstavy (BIE). Jestliže vyhoví podmínkám, udělí mu BIE právo pořádat výstavu a 

doporučí svým členským státům účast.121 V první polovině 20. století kanadské město 

Montreal již dvakrát uvažovalo o uspořádání světové výstavy, k činům se však dostalo 

právě po Expu 1958. Mimo jiné se rok 1967 jevil jako ideální z důvodu 100. výročí 

vzniku Kanadské konfederace a 325. narozenin města Montreal.122 Na jaře 1960 tedy 

Kanaďané předložili svůj návrh BIE a jediným známým, ne příliš vážným, konkurentem 

byla Vídeň.123 Najednou se však objevil další kandidát, Moskva, která měla také 

vyznamný důvod k uspořádání, padesáté výročí Velké říjnové revoluce.124 Při hlasování 

zvítězil Sovětský svaz, později však svoji žádost odvolal, a tak bylo v listopadu 1962 

Kanadě jednomyslně uděleno právo uspořádat v roce 1967 světovou výstavu.125 

Jako místo pro konání výstavy byl zvolen ostrov Sv. Heleny,126 prodloužený v 

době příprav navážkou, a vedle něj vytvořený nový umělý127 ostrov nesoucí název Notre 

Damme.128 Generálním komisařem výstavy byl jmenován Pierre Dupuy a za hlavní 

heslo výstavy byl vybrán název knihy francouzského spisovatele Antoine de Saint 

                                                 
120 Název Expo bylo neoficiální pojmenování, které poprvé familiárně použili Pařížané v roce 1937 pro svou výstavu. 
Pojmenování se vžilo a jako neoficiální žilo svým životem desítky let, teprve v roce 2000 v Hannoveru bylo Expo 
přijato jako součást oficiálního názvu. NOVOTNÝ, František. CT24 [online]. 20.7.2008 [cit. 2011-04-24]. Historický 
magazín: Historie světových výstav. Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historicky-
magazin/22619-historie-svetovych-vystav/>. 
121 Výstavu lze uspořádat i bez schválení BIE, takto byla například uspořádána v letech 1964-65 tzv. světová výstava 
v New Yorku. Ta schválena nebyla a doplatila na to malou mezinárodní účastí. Měla především komerční charakter a 
odradila některé státy od účastí na následujících výstavách. GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 5-6. 
122 Tamtéž. s. 6. 
123 Oproti Rakousku měl Montreal výhodu, výstava v Kanadě by byla první světovou výstavou první kategorie na 
americkém kontinentě a byl by tak prolomen dosavadní evropský monopol. Rakušané později při střetu Montrealu a 
Moskvy svou kandidaturu odvolali. Tamtéž. s. 7. 
124 Tamtéž. s. 7. 
125 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 3. 
126 Plocha ostrova Sv. Heleny nestačila potřebám světové výstavy, vzhledem k tomu, že pořadatelé chtěli uchovat 
starý ostrovní park se zbytky opevnění. Ostrov byl rozšířen po obou stranách a část po proudu byla pojmenována La 
Ronde. Tamtéž. s. 4l. 
127 Ani zvětšený ostrov s. Heleny by sám svou plochou nestačil, proto byl mezi ním a jižním břehem řeky vybudován 
umělý ostrov, rozčleněný jezery, lagunami a kanály. Tamtéž. s. 4. Jak byl celý prostor pro výstaviště utvořen je 
možné shlédnout na: YouTube [online]. 17. 1. 2006 [cit. 2011-04-16]. A Part of Our Heritage - Montreal Expo '67 
(Building Islands). Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=RVj4Ql8gye8>. 
128 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 10. 
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Exupéryho „Terre des hommes“ - Země lidí.129 Téma „Člověk a jeho svět“ 130 bylo 

vyjádřeno dílčími tématy: Člověk tvůrce, Člověk objevitel, Člověk výrobce, Člověk a 

společnost, Člověk a zemědělství.131 Samotné hlavní téma bylo hodně všeobecné, 

kanadští pořadatelé a mnozí zahraniční účastníci interpretovali heslo důsledně jako 

přihlášení se k myšlenkám humanismu, k oslavě člověka a jeho díla.132 Za znak výstavy 

byl zvolen symbol člověka, vertikální čáry se vztyčenýma rukama. Tyto symboly byly 

spojeny v páry představující přátelství, které jsou rozloženy po obvodu kruhu, který 

představuje zeměkouli zemi lidí.133 

První účastníci se začali hlásit okolo roku 1963, ne všichni však spontánně 

především kvůli špatné poloze. Do Kanady měli všichni, kromě USA, daleko.134 

Nakonec se, po dlouhém přesvědčování od samotného generálního komisaře, přihlásilo 

62 států,135 tedy více než do bruselského Expa. Na výstavě však nebylo 62 oficiálních 

národních pavilonů, pět států severní Evropy se sdružilo pod Skandinávský pavilon a 

nově vzniklým africkým států, které neměly na vlastní pavilon prostředky, postavila 

Kanada společný pavilon pro jejich prezentaci. Většina účastníků použila pro stavbu 

služeb kanadských stavebních firem, přesto museli kanadští pořadatelé kontrolovat 

rychlost staveb,136 a některé pavilony nebyly ani tak dokončeny včas na zahájení 

výstavy.137 Zajímavá byla situace u soukromých domácích a zahraničních firem, kdy na 

výstavě nebyl kanadský a americký průmysl zastoupen tak, jak se očekávalo.138 Díky 

neúčasti severoamerických průmyslových gigantů se podařilo dosáhnout stavu,139 kdy 

byl komerční charakter výstavy upozaděn a převládl aspekt kulturně politický a státně 

propagační.140 

 

                                                 
129 U nás se ujal překlad anglického názvu „Man and his world“, tedy „Člověk a jeho svět“. Tamtéž. s. 11 
130 Téma navazovalo na Brusel 1958, když byl člověk postaven do středu pozornosti. HALADA, Jaroslav; 
HLAVA ČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 200. 
131 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 4. 
132 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 12. 
133 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 5. 
134 Doprava lidí a exponátů v rozpočtu každého účastníka představovala, oproti belgickému Expu, mnohem vyšší 
položku. GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 16. 
135 První se přihlásila Velká Británie, v lednu 1963, poté Belgie a Francie následované dalšími státy. Tamtéž. s. 16. 
136 Jak vypadal průběh stavby pavilonů, se můžeme podívat na: British Pathé [online]. 2010 [cit. 2011-04-17]. EXPO 
67 TAKING SHAPE video newsreel film. Dostupné z WWW: 
<http://www.britishpathe.com/record.php?id=44444>.<http://www.britishpathe.com/record.php?id=44444>. 
137 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 17. 
138 Kanadské korporace spoléhaly na větší propagaci a americké firmy se silně propagovaly na již zmíněné newyorské 
výstavě, kde disponovaly největšími pavilony, nechtěli zřejmě proto v tak krátké době opět vystavovat. Tamtéž. s. 18. 
139 Samotní organizátoři dbali na to, aby na výstavě na jedné straně nedominovala jen studená neosobní technika, na 
straně druhé, aby se však výstava nezvrhla v druhý extrém, tedy v zábavní park. HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, 
Milan. Světové výstavy. Od Londýna po Hannover. s. 200. 
140 Tamtéž. s. 18. 
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3.2  Přípravy Československa na sv ětovou výstavu 

Československo stálo při přípravách na EXPO 1967 před velkou výzvou, 

přiblížit se úspěchu, kterého dosáhlo na světové výstavě v Bruselu v roce 1958, a 

dokázat, že je na poli výstavnictví stále na stejné úrovni jako tehdy. K šťastným 

okolnostem, které příznivě ovlivnily přípravu a definitivní podobu bruselské expozice, 

patřil fakt, že přes obrovský finanční vstup se stát v průběhu příprav spokojil s relativně 

malou kontrolou.141 Pavilon byl dílem Františka Cubra - Josefa Hrubého - Zdeňka 

Pokorného, neméně důležitou roli měl hlavní scénárista expozice Jiří Santar. Ten se 

zasadil o to, že se celá československá expozice pevně držela jim vytyčených zásad. 

Důležitá byla především otázka volby nových a pokrokových výrazových  prostředků, 

které by zajistily odlišnost od ostatních vystavovatelů. Byla také zvolena ve všech 

směrech kulturní poloha expozice oproti obvyklejšímu pojetí, a to se silnými znaky 

komerčnosti.142 Jedním z divácky nejatraktivnějších exponátů pavilonu byl Trnkův 

Strom hraček a další exponáty oddílu děti a loutky.143 Velký úspěch také zaznamenal 

český vynález „polyekran, což je technika promítání obrazů a filmů na více promítacích 

ploch současně.  Bruselu byla prezentována na obrazovou a zvukovou kompozici 

„Pražské jaro“, kterou shlédlo přes čtvrt milionu diváků.144 Na výstavní expozici 

navazovala kulturní síň, ve které se prezentovala intermediální filmově-divadelní 

novinka Laterna magika, na níž se podílel Alfréd Radok, Josef Svoboda, Miloš Forman 

a další. Základním principem bylo spojení filmové projekce s divadelní akcí, ale i 

tancem, zpěvem, hudbou, pantomimou, které se vzájemně doplňovaly.145 Vedle Laterny 

magiky, polyekranu a nápadité instalace se na úspěchu československého zastoupení 

výrazně podílela restaurace s krytou terasou, rozdělaná v interiéru na dvě části – lidovou 

(Plzeňskou) a výběrovou (Francouzskou).146 Faktem bylo, že bruselská výstava postavila 

před organizátory vysoký standard.  

                                                 
141 KRAMEROVÁ, Daniela; SKÁLOVÁ, Vanda. Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v 
Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. s. 19-20. 
142 NAVRÁTIL, Vojt ěch. Praha.eu : portál hl. m. Prahy [online]. 14.4.2008 [cit. 2011-04-24]. Čím Československo 
šokovalo svět. Dostupné z WWW: 
<http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zabava/vytvarne_umeni/design/expo58/index.html>. 
143  KRAMEROVÁ, Daniela; SKÁLOVÁ, Vanda. Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v 
Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. s. 72. 
144 Filmový - plakát.cz [online]. 2007 [cit. 2011-04-24]. Polyekran a Expo 1958. Dostupné z WWW: <www.filmovy-
plakat.cz/getdocument.php?docid=164>. 
145  KRAMEROVÁ, Daniela; SKÁLOVÁ, Vanda. Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v 
Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. s. 73. 
146 Tamtéž. s.78. 
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Vláda ČSSR rozhodla o naší účasti na světové výstavě v Montrealu 30. října 

1964,147 kanadské vládě bylo naše rozhodnutí oznámeno 8. listopadu, ale o naší účasti se 

vědělo již o několik měsíců dříve.148 Generálním tajemníkem byl jmenován Miroslav 

Galuška149 a jeho zástupcem Vladimír Štěpánek.150 Pro přípravu pavilonu, exponátů i 

kulturních programů byly zřízeny tři poradní sbory generálního komisaře, předsedou 

výtvarného sboru byl Stanislav Libenský, kulturně poradního Adolf Hoffmeister a 

propagačně kulturního V. Havelka.151  

Vláda určila, že na tematickou a architektonickou koncepci je nutné vypsat 

veřejnou anonymní soutěž, počátkem listopadu 1964 tedy byla vypsána soutěž na 

ideový obsah a libreto naší účasti.152 Porota v čele s Adolfem Hoffmeisterem hodnotila 

54 soutěžních návrhů, první cena nebyla udělena, druhé místo získal námět architektů 

Binara, Masáka a Švarcové, ale vytvořením vlastního scénáře byl nakonec pověřen v 

březnu 1965 Václav Jasanský spolu s Janem Novotným a Jaroslavem Šmejkalem. Na 

budovu pavilonu byla soutěž vypsána až v únoru 1965 a jejím vítězem se stal návrh 

Miroslava Řepy153 a Vladimíra Pýchy.154 Existovaly výhrady, proč nebyly obě soutěže 

vypsány najednou, jejichž výsledkem by byla ucelenější koncepce. Organizátoři však 

dlouho čekali na technické údaje o pozemku, na kterém měl pavilon stát a také na 

ustanovení týkající se stavby od kanadské strany. Na interiér pavilonu již z časových 

důvodů soutěž vypsána nebyla a místo toho byli požádáni o spolupráci tvůrci 

bruselského pavilonu architekti František Cubr, Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný.155 

Dlouho také nebylo jasné, zda bude součástí našeho pavilonu kulturní síň a hlavně jaký 

obsah by měla nabízet, nakonec bylo rozhodnuto a její realizaci a byla vypsána interní 

neveřejná soutěž. Ze třinácti různých návrhů, které byly předloženy poradnímu sboru, 

zvítězil jednoznačně nápad režiséra Radúze Činčery kinoautomat. Cílem této koncepce 

bylo aktivizovat diváka, dát mu možnost zasáhnout do děje pomocí hlasování, kdy 

                                                 
147 Vláda také stanovila v hrubých rysech základní postup výstavy, čistá výstavní plocha nesměla přesáhnout 3 000 
m2, tedy o 2/5 menší než v Bruselu a cílem byl maximální návrat devizových. GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z 
Montrealu. s. 19. 
148 Československo nebylo mezi prvními ani posledními přihlášenými, za Velkou Británii jsme zaostávali takřka o 
dva roky, ale byli jsme prvním socialistickým státem, který přislíbil svou účast. GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z 
Montrealu. s. 18. 
149 Galuška se postu generálního komisaře zhostil ještě dvakrát, v roce 1970 v Seville a v roce 1992 v Osace. 
HALADA, Josef. Expo 2005 Aichi Czech Republic [online]. 2005 [cit. 2011-04-24]. Expo a ČR: Miroslav Galuška. 
Dostupné z WWW: <http://www.expo2005.cz/cs/expo_cr/galuska.shtml>. 
150 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67.s. 15. 
151 Tamtéž. s. 16. 
152 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 21. 
153 Miroslav Řepa byl poté jmenován hlavním architektem československého pavilonu. KLIKA, Gustav. Svět a my na 
EXPO 67. s. 16. 
154 Tamtéž. s. 16. 
155 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 22-23. 
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rozhodoval, kudy se má filmový příběh dále ubírat.156 Scénář k filmu napsal Pavel 

Juráček a pro Miroslava Horníčka zde napsal roli přímo na tělo, kdy v rámci 

Kinoautamatu vystupoval jak ve filmu tak celý program moderoval na jevišti.157 Od 

začátku plánování naší účasti na výstavě bylo jasné, že součástí našeho pavilonu bude 

také restaurace. Požadavek na restauraci byl již součástí podmínek na architektonické 

řešení pavilonu. Prostor, který byl pro restauraci vyhrazen, byl rozdělen na čtyři části, 

moderní snack-bar, staropražskou pivnici, zámeckou restauraci a bratislavskou 

restauraci.158 

Počátkem října roku 1965 se v Montrealu začaly kopat základy našeho pavilonu 

a v listopadu sem byla převezena ocelová konstrukce pavilonu. Podle předpisů bylo 

nutné mít spolupracujícího kanadského architekta a kanadskou stavební firmu jako 

partnera, v případě Československa se jednalo o firmu Janin a architekta Jeana 

Gélinase.159 Československo bylo jediným zahraničním účastníkem výstavy, který měl 

na výstavišti tři objekty. Kromě vlastního pavilonu, byla součástí také restaurace Koliba 

a divadlo Laterna magika v zábavní části výstavního areálu La Ronde na ostrově sv. 

Heleny. Výhodou zábavního parku byl fakt, že se na rozdíl od pavilonů nemusel zavírat 

ve 22. hodin, ale fungoval cca do 2. hodiny ranní, takže se postaral o návštěvníky i po 

uzavření výstavy.160 Tak bylo rozhodnuto o stavbě slovenské restaurace Koliba, druhou 

stavbou v rámci zábavního parku se stalo divadlo Laterny magiky, která zaznamenala 

takový úspěch na EXPU 1958. Od bruselské výstavy ale Laterna magika prošla velkým 

vývojem, po nedobrovolném odchodu Alfréda Radoka začala umělecky stagnovat a 

kritiky na její tvorbu se stávaly negativní. Přesto byla snaha tento koncept na Montrealu 

předvést a po dlouhém hledání obchodního partnera, který by půlroční vystupování 

zorganizoval, se nakonec podařilo jej v Kanadě najít. Ten se zavázal finančně a výrobně 

zabezpečit stavbu divadla na La Ronde a Laterna magika přislíbila technické zařízení a 

soubor se dvěma novými programy. Do konce roku 1966 tedy stálo na La Ronde 

divadlo a Československu se podařilo v Montrealu uvést kromě kinoautomatu, polyvize 

a diapolyekranu také další světovou premiéru.161  

Kanaďané si přáli, aby na výstavě převládl kulturně politický charakter nad 

komerčním. Tuto vizi měl naplnit kulturní festival, díky kterému měli návštěvníci 

                                                 
156 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 27-28. 
157 Tamtéž. s. 29. 
158 Tamtéž. s. 30-32. 
159 Tamtéž. s. 32-33. 
160 Tamtéž. s. 40. 
161 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 42-44. 
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možnost podívat se na světové operní, baletní, a činoherní soubory, orchestry a 

populární zpěváky.162 163 Československo tedy začalo vyjednávat o účasti našich souborů, 

opera pražského Národního divadla se nakonec v Montrealu nepředstavila, ale 

domluveny byly vystoupení České filharmonie, Pražských komorních sólistů, Talichova 

kvarteta a v oblasti populární hudby také Karla Gotta či československé revue.164  

Ještě před otevřením výstavy Československo dosáhlo úspěchů ve vypsaných 

soutěžích na téma „Člověk a jeho svět.“ V soutěži o padesátivteřinový film zvítězil 

pražský režisér Pavel Procházka s filmem Člověk a zdraví a kromě získání diplomu a 

šeku na 10.000 dolarů, byl jeho film promítán v kinech a v televizi. V soutěži o úvahu 

na téma výstavy, ne delší než 1000 slov, zvítězil československý lékař Juraj Šimsa a 

oceněn byl pozvánkou na světovou výstavu pro dvě osoby. Ve třetí vypsané soutěži na 

píseň EXPO 67165 Československu uniklo vítězství kvůli špatně dodrženému zadání, kdy 

byla zaslaná skladba napsána pro symfonický nikoli dechový orchestr.166 

V neposlední řadě byla také součástí přípravy naší účasti na EXPO 67 propagace 

Československa. Velkou výhodou byl bruselský úspěch, o kterém však většina 

severoamerických návštěvníků nevěděla a právě oni tvořili největší část diváků výstavy. 

Byla navázána spolupráce s odbornou kanadskou agenturou, která pomohla 

československým organizátorům výstavy proniknout do kanadského a amerického PR. 

Při cestách do Kanady byly svolávány tiskové konference, organizátoři naší účasti na 

EXPO vystupovali v televizi a rozhlase a zásobovali kanadské agentury a noviny články 

a fotografiemi o Československu se zaměřením na naší účast na výstavě. Zváni byli také 

zahraniční novináři do Československa a ještě před zahájením výstavy se zmínka o nás 

objevila v 300 novinách a časopisech, 39 televizních a 14 rozhlasových pořadech.167 

 

                                                 
162 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 13. 
163 V Montrealu tak vystupovala např. milánská La Scala, filharmonici z New Yorku, londýnské Národní divadlo, 
japonské Kabuki, balet pařížské opery či Marlene Dietrich, Maurice Chevalier a Supremes. GALUŠKA, Miroslav. 
Vavříny z Montrealu. s. 45. 
164 Tamtéž. s. 44-47. Součástí výstavního programu byla také řada sportovních soutěží, Československo se však 
zúčastnilo jen pár z nich. A série vystoupení skupiny předních gymnastů se nesetkala s valným zájmem diváků, 
přestože v tisku měl pozitivní ohlas. Tamtéž. s. 48-49. 
165 Oficiální písní EXPO ´67 se nakonec stala „Hey Friend, Say Friend /Un jour, Un jour“, k poslechu zde: YouTube 
[online]. 18. 5. 2009 [cit. 2011-04-16]. Michele Richard: Un jour un jour (Expo 67). Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/watch?v=rHEeEI4vy0g&feature=channel_video_title>. 
166 Tamtéž. s. 48. 
167 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 49-51. 
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3.3  Výstavišt ě v Montrealu 

Samotné výstavy v Montrealu se zúčastnilo 60 8455 vystavovatelů včetně 60 

států, tří federálních států USA, zřizovatelů soukromých pavilonů a sponzorů ve 

stavbách, které pokrývaly plochu 48,5 ha areálu.168 Zajímavou inovací, kterou přineslo 

EXPO ´67 a která byla napodobována všemi následujícími výstavami, bylo zavedení 

vstupného jako průkazky. Návštěva výstavy byla jakousi cestou kolem světa, vstupenka 

byla vyrobena ve formě připomínající pas a při vstupu do pavilonu mohl návštěvník 

obdržet razítko dané země, vstupenka se tak stala suvenýrem.169  Téma výstavy „Člověk 

a jeho svět“ se pokusil naplnit kanadský architekt izraelského původu Moshe Safdie, 

jehož obytné jednotky Habitat170 se měly stát symbolem výstavy. Jednalo se o model 

bydlení budoucnosti, kdy na sebe byly terasovitě kladeny a různě obměňovány 

prefabrikované samonosné bytové buňky. Montreal kvůli světové výstavě vystavěl 

metro,171 které vedlo přímou linkou přímo na výstaviště, na samotném výstavišti pak 

zajišťoval dopravu Expo-express, který protínal celý areál. Návštěvníci měli dále k 

dispozici minirail, miniauta Cushman, pedicaby podobné asijským rikšám a elektrické 

vláčky, vodní plochu pak využívaly gondoly a veslice, které proplouvaly po kanálech a 

lagunách ostrova Notre Dame.172 Montreal se tak stal prvním městem, které uspořádalo 

výstavu na ostrově, který byl dosažitelný nejen pomocí mostů, ale také pomocí metra. 

Pavilony nebyly postaveny podél hlavní osy, ale byly rozděleny do čtyř skupin, veřejná 

prostranství pak byla vyzdobena skulpturami od Alexandra Calder, Jeana Tinguelyho či 

Maxe Billa.173 

Co se týče samotných výstavních pavilonů, došlo k širokému uplatnění nosných 

prostorových konstrukcí, které se hodily k rozdělení do více, lidskému měřítku bližších, 

rozčleněných jednotek.174 Úplný seznam vystavujících států uvádím v příloze č. 4, zde se 

                                                 
168 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 200. 
169 Tamtéž. s. 202. 
170 Pořadatelé usilovali o to, aby montrealská výstava měla nějakou dominantu, podobně jako pařížská Eiffelova věž 
připomíná výstavu z roku 1889 či bruselské Atomium připomíná rok 1958. Tematicky stavba Habitatu sice výstavě 
odpovídala, ale nedostatek prostředků a časová tíseň způsobily, že z původního projektu zbylo jen torzo a to bylo 
zastíněno geodetickou kupolí amerického pavilonu. GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 12. 
171 Posledních 30 dní však městská doprava v Montrealu nefungovala z důvodu stávky, včetně metra, které byl 
paradoxně díky výstavě postaveno. Stávka připravila výstavu o cca 5 milionů návštěvníků a způsobovala velké 
problémy při hlavním vstupu na výstavu, který byl v průběhu stávky jediný použitelný. HALADA, Jaroslav; 
HLAVA ČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 202. 
172  GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 12 - 13. 
173 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 203. 
Zajímavý dokument k tomuto tématu je k zhlédnutí na: YouTube [online]. 23. 3. 2009 [cit. 2011-04-16]. The 
Sculptures of Expo 1967 - Montreal. Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=3JK1SQy4qP0>. 
nebo YouTube [online]. 22. 3. 2008 [cit. 2011-04-16]. Expo 67: Sculptures. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/watch?v=jqCCibCLUv0&feature=channel_video_title>. 
174  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000.s. 203. 
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zaměřím jen na nejzajímavější z nich. Jeden z největších pavilonů na celé výstavě,175 

pavilon USA,176 navrhnul architekt Richard Buckminster Fuller, který vynalezl 

geodetickou kupoli použitou právě pro tento pavilon. Se 61 metrů vysokou kupolí,177 

byly spojené silné politické asociace; kupole se stala se symbolem výstavy. Uvnitř 

pavilonu byly postaveny řady plošin, propojených eskalátory a výtahy, které poskytly 

výstavní plochy. Na konstrukci kopule byly zavěšeny součásti vesmírných modulů 

Mercury, Gemini a Apollo, prezentovány byly lidové artefakty, americké malířství či 

filmové rekvizity.178 Za pavilonem Spojených států se nacházela pod volným nebem 

výstava současného mezinárodního sochařství, na kterou se mezi padesát sochařů 20. 

století, jako je Braque či Picasso, dostal i český sochař Vladimír Preclík.179 Kanadský 

státní pavilon ležel na pozemku o rozloze 4,66 ha,180 jeho hlavní část tvořila na špičku 

postavená pyramida zvaná Katimavik,181 což je eskymácký výraz pro shromaždiště. 

Promenáda po ochozu střechy nabízela jednu z nejvýhodnějších vyhlídek a expozice 

obsahovala rozsáhlou výstavu umění, knihovnu, poštovní úřad, divadlo a hudební 

pavilon uváděly nepřetržitý program speciálních akcí.182 Francie, která je s Kanadou 

spojená těsnými historickými pouty, se potřebovala důstojně prezentovat v zemi, kde je 

francouzština rodným jazykem třetiny lidí. Francouzi přirovnávali svůj pavilon k 

námořní karavele se vzdutými plachtami a kromě technických a uměleckých exponátů 

zde samozřejmě nemohla chybět francouzská restaurace.183 Originálně řešený byl 

německý pavilon od architektů Frei Otta a Rolfa Gutbroada, který byl tvořen sítí 

ocelových lan se zavěšenými membránami. Konstrukce stanové střechy se zdvihala na 

plochu téměř 8 000 m² a síť ocelových lan byla napjata mezi osmi stožáry a třemi 

ukotveními v zemi.184  Za příznivého počasí zůstávaly stěny stanu otevřeny a exponáty 

byly umístěny uvnitř na volných terasách a galeriích. K pavilonu také patřila restaurace, 

v tomto případě berlínská, přestože v této době ještě Západní Berlín k NSR nepatřil. 185 

                                                 
175 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 8. 
176  Jak vypadal pavilon USA v reálu, se můžeme podívat na: YouTube [online]. 18. 5. 2009 [cit. 2011-04-16]. Expo 
67: U.S. Pavilion. Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=EFcAIoU0eMY&feature=related>. 
177 Kupole byla utvořena z poloprůsvitné plastické hmoty, hliníku a oceli a v průměru měřila 76 metrů. KLIKA, 
Gustav. Svět a my na EXPO 67 .s. 8. 
178 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000.s. 203-205. 
179  KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 8. 
180 Expozice Kanady byla tvořena celou řadou malých pavilonů kolem pavilonu ústředního. Tamtéž. s. 9. 
181 Tímto výrazem se Kanaďané vyhnuli ožehavé volbě názvu mezi angličtinou a francouzštinou.  Tamtéž. s. 9. 
182 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 203. 
183 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67 .s. 10 
184 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000..s. 205. 
185 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 11. 
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Tradičně bylo lidské měřítko ignorováno v sovětském pavilonu,186 který se skládal z 

gigantické, šikmo zkosené střechy, která spočívala na dvou enormních podpěrách ve 

tvaru V. Přesto byl pavilon se svými 13 miliony návštěvníky největší atrakcí pro 

publikum,187 které se v něm mohlo mimo jiné ve zvláštním sále zřízeném jako kosmická 

loď, dostat na Měsíc.188 

Britský pavilon189 vyprojektoval, světový architekt a autor nové katedrály v 

Coventry, sir Basil Spence.190 Pavilon byl umístěn na břehu velké řeky, což odkazovalo 

k faktu, že Britové jsou ostrovním národem, a samotná expozice prezentovala historii 

svého národa a jeho příspěvek k rozvoji lidstva.191 Velice zajímavý byl mexický 

pavilon,192 který byl vlastně muzeem vývoje umění na území mexického státu od roku 

3400 před naším letopočtem. Výstava byla důkazem kulturní kontinuity, kdy i katolické 

baroko zapadá do rámce indiánské tradice.193 Samotný pavilon byl dílem mladého 

mexického architekta Antonia Garcia Corony a byl zvláštní svou parabolicky 

hyperbolickou střechou.194  

Součástí výstaviště bylo mimo jiné také Mezinárodní rozhlasové středisko, které 

pro Expo vybudovala Kanadská rozhlasová kancelář (Canadian Broadcasting 

Corporation), která kromě vysílání rozhlasových a televizních relací do celého světa, 

umožňovala podívat se na přípravu těchto pořadů.195 Dále zde byla budova divadla 

Expo, které pojalo 2000 diváků, a v průběhu výstavy v něm byly uspořádány dva 

filmové festivaly.196 Jak již bylo zmíněno, z hlavního motta výstavy „Člověk a jeho 

svět“ vycházely tematické pavilony,197 první z nich Člověk a jeho tvůrce byl vyhrazen 

                                                 
186 Jak vypadal pavilon SSSR v reálu, se můžeme podívat na: YouTube [online]. 14. 1. 2006 [cit. 2011-04-16]. Tour 
or the pavilion of USSR expo 67. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/watch?v=Zc0lwRFpMjU&feature=BFa&list=PLF9AB72CAAD6179D6&index=15>. 
187 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 205. 
188 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67.s. 12. 
189 Jak vypadal pavilon Velké Británie v reálu, se můžeme podívat na: British Pathé [online]. 2010 [cit. 2011-04-17]. 
BRITISH PAVILION video newsreel film. Dostupné z WWW: 
<http://www.britishpathe.com/record.php?id=44706>.<http://www.britishpathe.com/record.php?id=44706>. 
190 Cílem architekta bylo vytvořit strohou, robustní stavbu s aspektem nesmlouvavosti., jeho pavilonu bez oken pak 
dominovala šedesátimetrová věž s britskou vlajkou jako vrcholem. VESELÝ, Ludvík. Člověk hledá sebe. In ŘEPA, 
Miroslav. Světové výstavy EXPO: Česká republika na světových výstavách po roce 1945. s. 53. 
191 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 11. 
192 Jak vypadal pavilon Mexika v reálu, se můžeme podívat na: YouTube [online]. 28. 9. 2008 [cit. 2011-04-16]. The 
Pavilion of Mexico. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/watch?v=hFXRtrDHpXc&feature=channel_video_title>. 
193 HOFFMEISTER, Adolf. EXPO ´67 Montreal. In ŘEPA, Miroslav. Světové výstavy EXPO: Česká republika na 
světových výstavách po roce 1945. s. 50. 
194 VESELÝ, Ludvík. Člověk hledá sebe. In ŘEPA, Miroslav. Světové výstavy EXPO: Česká republika na světových 
výstavách po roce 1945. s. 53. 
195 Některé z nich jsou k zhlédnutí na: Radio-Canada.ca [online]. 2008 [cit. 2011-04-15]. Expo 67: Montréal capitale 
du monde. Dostupné z WWW: <http://archives.radio-canada.ca/societe/celebrations/dossiers/21/>. 
196 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 5. 
197 Oproti bruselské výstavě, která měla tematický pavilon jen jeden (Palác vědy), Montreal jich má hned sedm 
(pavilony Člověk a …plus Labyrinth a Habitat). VESELÝ, Ludvík. Člověk hledá sebe. In ŘEPA, Miroslav. Světové 
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umění, který prezentoval obrazy z různých století zaslaných galeriemi z celého světa. 

Pavilon Člověk a výrobce obsahoval podtémata Zdroje pro člověka a Člověk v kontrole, 

a komplex Člověk objevitel zastřešoval témata: Člověk, jeho planeta a vesmír, člověk a 

život, Člověk a polární oblasti. Člověk živitel zastřešoval zemědělství a farmářství, a  

Člověk a jeho zdraví byl spojen s pavilonem Člověk a jeho společenství. Ten sousedil s 

jednou z nejpopulárnějších expozic na výstavě Labyrinthem, který promítal filmy 

vyprávějící příběhy o lidskosti.198  

Nedílnou součástí výstavy se stal park La Ronde, který tvořil protiváhu 

vzdělávací části výstavy tvořenou pavilony. Zde si naopak mohli diváci odpočinout, 

občerstvit a trávit zde čas po večerním uzavření pavilonů, kdy mezi hlavní atrakce 

patřila La Spirale, vyhlídková věž, ze které byl rozhled po výstavišti, řece i městě.199 V 

průběhu celé světové výstavy probíhal souběžně již zmíněný kulturní festival (více 

informací v kapitole Přípravy Československa na světovou výstavu), který se konal 

nejen v Montrealu, ale také v dalších kanadských městech a zúčastnilo se ho celkem 25 

000 umělců.200  

Samotná výstava byla zahájena oficiálním ceremoniálem201 27. dubna, který byl 

však určen jen pro významné osobnosti a média. Pro veřejnost se brány výstaviště 

otevřely až den poté, tedy 28. dubna. Výstava pak měla být uzavřena 26. října, avšak 

montrealskému starostovi se podařilo od BIE získat povolení na prodloužení výstavy o 

dva dny, skončila202 tedy až 29. října.203 Součástí výstavy byly také národní dny,204 při 

kterých měl každý zúčastněný stát možnost se propagovat.205 Více informací o samotné 

výstavě je k nalezení v publikaci Expo 67: Not Just a Souvenir206 a na webových 

stránkách s názvem Expo 67 in Montreal.207 

                                                                                                                                               
výstavy EXPO: Česká republika na světových výstavách po roce 1945. s. 51.,  Expo 67 in Montreal [online]. 2007 
[cit. 2011-04-17]. About the "Expo 67" symbol. Dostupné z WWW: 
<http://expo67.ncf.ca/basic_unit_of_the_expo_67_symbol_p1.html>. 
198 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 201. 
199 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 9. 
200 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 13. 
201  Slavnostní zahájení výstavy ze dne 27.4. je ke zhlédnutí zde: YouTube [online]. 27. 4. 2009 [cit. 2011-04-16]. 
Expo 67: Monument to Man, April 27, 1967. Dostupné z WWW: 
<http://www.youtube.com/watch?v=RIq4zCq_ROM&feature=channel_video_title>.<http://www.youtube.com/watch
?v=RIq4zCq_ROM&feature=channel_video_title>. 
202 Ukončení výstavy je k zhlédnutí na: British Pathé [online]. 2010 [cit. 2011-04-17]. CLOSING DAY AT EXPO 67 
video newsreel film. Dostupné z WWW: <http://www.britishpathe.com/record.php?id=44978>. 
203  Expo 67 in Montreal [online]. 2007 [cit. 2011-04-24]. Official Ceremonies, April 27, 1967. Dostupné z WWW: 
<http://expo67.ncf.ca/expo_67_opening_ceremonies_p1.html>. 
204 Československý den proběhl 16. května, Velká Británie jej měla 1. června, Kanada 1. července, Sovětský svaz jej 
získal na 15. srpen. KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 7. 
205 Ukázalo se, že většímu zájmu se těšily národní dny, které proběhly mezi prvními. Později o ně zájem veřejnosti 
klesal, z důvodu časté stereotypnosti. GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 58. 
206 KENNEALLY, Rhona; SLOAN, Johanne. Expo 67: Not Just a Souvenir. 
207 Expo 67 in Montreal [online]. 2007 [cit. 2011-04-17]. Dostupné z WWW: <http://expo67.ncf.ca/>. 
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3.4  Československý pavilon 

Samotná budova československého pavilonu208 byla jednoposchoďovou 

budovou209 v přízemí prosklenou bez rámů, přičemž celá hmota spočívala na čtyřech 

rohových pilířích. Kontrastem pak bylo první patro bez jediného okna, obložené 

hurdiskami210 potaženými speciální světle béžovou glazurou.211 U pavilonu byla 

Staropražská restaurace212 s kapacitou 192 míst, Snack Bar a v prvním patře restaurační 

části byla Zámecká a Bratislavská restaurace.213 Pavilon byl s restaurační budovou214 

spojen nižší vstupní halou, na které byla terasa ozdobená keramickými figurkami 

manželů Radových.215 Široká vstupní hala ve spojovacím traktu umožňovala vstup do 

pavilonu jednak z výstaviště, ale také od řeky Svatého Vavřince. Okolí pavilonu pak 

mělo parkovou úpravu se zelení, květinovými záhony a vodními plochami doplněné o 

několik plastik československých autorů.216 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole „Přípravy Československa na světovou 

výstavu“, Československo se neprezentovalo jen pomocí pavilonu, ale také v zábavním 

parku La Ronde, v němž byla slovenská Koliba217 a divadlo Laterny magiky s novým 

programem Revue z bedny, program doplňovaly krátké scény z Černého divadla. Pro 

mezinárodní tematický pavilon Člověk ve společnosti vytvořil Jiří Trnka tři loutkové 

scény a v tematickém mezinárodním pavilonu Člověk výrobce vystavovalo ČSSR dva 

obráběcí stroje.218 V části pro komerční účely mělo Československo čtyři prodejní 

stánky,219 v nichž byly prodávány především upomínkové předměty.220  

                                                 
208 Náklady na stavbu pavilonu se vyšplhaly na 2,5 milionu kanadských dolarů a realizace projektu se stihla za 23 
měsíců. HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 207. 
209 Pavilon je řešen jako dvě jednoposchoďové budovy, spojené nižší halou, kdy větší budova je určena pro výstavní 
pavilon a menší pro restaurace. KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 16. 
210 Tři pražské výtvarnice D. Mírová, L. Hladíková a M. Rychlíková přišly s myšlenkou keramické variace klasických 
dutých cihel. GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 33. 
211  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 206. 
212 Ta připomíná Prahu nejen svým názvem, ale i svou výzdobou, kdy je pro každý stůl typický nějaká staropražská 
legenda, vyjádřená tzv. naivními malíři. KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 20. 
213 Za dobu výstavy kuchyně utržila přes 2 miliony kanadských dolarů a připravila 233 552 jídel. Tamtéž. s. 206. 
214 Více informací v knize: HŘÍBEK, Miroslav. Hostili jsme svět: Brusel ´58, Moskva ´59, Lipsko´61, Paříž ´66, 
Montreal ´67. 
215 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 206. 
216 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 17. 
217 Ve které hrála pravá cikánská cimbálovka Farkšovci. HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: 
od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 207. 
218 Tamtéž. s. 207. 
219 V jednom prodává podnik pro zahraniční export Artia knihy oblíbených českých a slovenských autorů, 
gramofonové desky a reprodukce slavných čs. malířů. PZO Pragoexport zde prodává výše zmíněné upomínkové 
předměty. Dále jsou na čs. stáncích k dostání výrobky z českého křišťálu, karlovarský porcelán, jablonecká bižuterie 
či ukázky lidové umělecké tvorby. KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 21. 
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Celý pavilon je rozdělen do pěti hlavních tematických celků - Síň staletí, 

Tradice, Symfonie, Proměny a Pozvání, které jsou propojené menšími celky, jako Svět 

dětí, Inspirace a další.221 Vstupní Síň222 našeho pavilonu prezentovala Věstonickou 

Venuši, věrnou kopii Svatováclavské koruny, originální deskové malby Mistra 

Thedorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně a gotické Madony.223 Následoval oddíl 

Tradice, který přináší lidovou tvorbu a řemeslné dovednosti z oblasti tradičních 

materiálů jako je keramika, dřevo textil, a kovy. Dominantu zde tvoří přehlídka skla od 

prvopočátku českého sklářství až po díla současných výtvarníků.224 Samostatnou část 

zde tvořil Svět dětí, ve kterém byl pohádkový kout s loutkami Jiřího Trnky. Velký ohlas 

zaznamenaly exponáty zapůjčené židovským muzeem a nejobdivovanějším exponátem 

se stal Třebechovický betlém225 s 2000 vyřezávanými díly. V prvním poschodí pavilonu 

se pak nacházely v celku Symfonie226 polyvize a diapolyekran, které se staly další 

ozdobou našeho pavilonu.227 Diapolyekran se skládal ze 112 čtvercových polí o 

rozměrech 60 x 60 cm, které byly pohyblivé a na něž byly promítány diapozitivy. 

Vznikala tak mozaiková projekce, které dodal obsahovou část režisér Emil Radok. Šlo o 

program, který přibližoval ve 14 minutách československý průmysl.228 Polyvize229 se 

skládala z 11 projektorů a 28 diaprojektorů, polopropustných zrcadel a ke svému 

provozu musela operovat s 5 300 000 informacemi.230  Program trval 9, 5 minuty a opět 

předváděl šíři československého průmyslu, pomocí tematických záběrů z čs. závodů.231 

Československý pavilon se stal tak populární právě díky kombinaci experimentálních 

                                                                                                                                               
220 V neposlední řadě se Československo prezentovalo také na obchodní rovině, kdy bylo v zájmu rozšíření 
hospodářské spolupráce, při Čs. obchodní komoře ustaveno Obchodní středisko pro Expo 67. Tamtéž. s. 19. 
221 Tvůrci počítali, že většina návštěvníků se bude na výstavu dívat neevropskýma očima, cílem tedy bylo utvořit 
systematické vyprávění. Tamtéž. s. 17. 
222 Nabízela kromě výše zmíněného také část gotického oltáře Mistra Pavla, sbírku mincí, šestidílnou bibli Kralickou 
a cílem tohoto celku bylo ukázat významná období našeho národa. Tamtéž. s. 17. 
223 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 207. 
224 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 17-18. 
225 Betlém se skládá ze 170 pohyblivých a 200 statických figurek a je dílem lidových umělců z Třebochovic pod 
Orebem. KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 18. 
226 Ta je prostorově největší expozicí našeho pavilonu a spolu s následujícím oddílem Proměny představuje 
průmyslový charakter Československa. Vyjádření tohoto tématu se opírá, kromě několika vystavených exponátů, o 
kombinaci projekce, světla, zvuku a mechanického pohybu a autorem toho projektu byl architekt Jiří Svoboda. 
Tamtéž. s. 18. 
227 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 207. 
228 Jednalo se 30.000 fotografických záběrů, především z dílen Škodových závodů. GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z 
Montrealu. s. 37-38. 
229 Právě rozhodnutí o tom, že nebudeme jako ostatní státy vystavovat jen průmyslové exponáty jako takové, ale 
naopak prostřednictvím polyvize, se stalo klíčem k úspěchu. Severoameričtí diváci byli mechanizací, automatizací a 
standardizací přesycení a právě promítání umělecky ztvárněného filmu o technice je zaujalo. HOFFMEISTER, Adolf. 
EXPO ´67 Montreal. In ŘEPA, Miroslav. Světové výstavy EXPO: Česká republika na světových výstavách po roce 
1945. s. 50. 
230  HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 207. 
231 Základ celého paměťového systému tvořil magnetofon Philips, který firma upravila podle požadavků čs. tvůrců., 
zbytek elektronických a elektrotechnických přístrojů již byl vytvořen v Československu. GALUŠKA, Miroslav. 
Vavříny z Montrealu. s. 37. 
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projekcí, jakými byla polyvize a diapolyekran a prezentací tradice ve sklářství a 

řezbářství.232 

Součástí pavilonu byla pak kulturní síň,233 ve které sídlil kinoautomat,234 první 

filmové interaktivní zařízení na světě, které spojovalo formy divadelního a filmového 

představení. Založené bylo na námětu režiséra Radůze Činčery a využívalo myšlenku 

přímé spoluúčasti diváka na tvorbě děje. Diváci pak měli možnost v průběhu 

představení ovlivnit jeho vývoj stisknutím knoflíku u sedadla, kdy přání většiny 

rozhodne o kombinaci filmových sekvencí. Film scénáristy Pavla Juráčka a režisérů 

Jána Roháče a Vladimíra Svitáčka s názvem Člověk a jeho dům235 s Miroslavem 

Horníčkem v hlavní roli vyprávěl o životě obyvatel jednoho činžovního domu236 a 

zároveň byl Horníčkem z pódia moderován.237 V celku Inspirace pak Antonín Kybal 

vytvořil z krajek krápníkovou jeskyni, ve které chtěl poukázat na inspiraci umění v 

přírodě.238 Byl to oddíl zaměřený na dámskou módu a její doplňky, české šperky a 

granáty a jabloneckou bižuterii.239 Jeho součástí se pak staly módní přehlídky konané na 

zrcadlové scéně spolu s širokoúhlým barevným filmem o pražské módě, který režíroval 

Juraj Jakubisko.240 Slabší částí výstavy se pak stal úsek Proměny,241 který poukazoval na 

problémy technické civilizace. Expozice pak byla završena posledním oddílem Pozvání, 

                                                 
232 KENNEALLY, Rhona; SLOAN, Johanne. Expo 67: Not Just a Souvenir. s. 12. 
233 Navržená architektem Josefem Svobodou a jejíž vnitřní zařízení je dílem F. Milučického a V. Vilhana. KLIKA, 
Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 19. 
234 Po skončení výstavy mohli čs. diváci vidět kinoautomat opožděně pouze v letech 1971-1972 ve Světozoru, pro 
neuvěřitelný ohlas se hrálo minimálně dvakrát denně. I přes četné pochvalné kritiky, byl záhy zakázán, pro nejvyšší 
místa byla totiž skupina tvůrců nepohodlná a neoblíbená. Kinoautomat [online]. 2010 [cit. 2011-05-12]. O 
Kinoautomatu. Dostupné z WWW: <http://www.kinoautomat.cz/o-kinoautomatu.htm>. V roce 1985 pak 
Československá televize pak na princip kinoautomatu navázala třinácti dílným seriálem Rozpaky kuchaře 
Svatopluka, kdy televizní diváci hlasovali pomocí rozsvěcení žárovky ve své domácnosti. Filmový - plakát.cz 
[online]. 2007  [cit. 2011-04-18]. Co je kinoautomat ??. Dostupné z WWW: <http://www.filmovy-
plakat.cz/index.php?menuid=8550&templ=template_articles.inc>. 
235 Ukázky z filmu Člověk a jeho dům a celou reportáž o naší účasti na Expo 67 je možné shlédnout zde: Retro: Expo 
67 [online]. 31. 5. 2009, poslední revize 31. 12. 2009 [cit. 2010-04-17].Dostupné z WWW: 
<http://www.ct24.cz/vysilani/2009/05/31/10176269182-209411000360022-17:35-retro/6/>. 
236 Obyvatelé tohoto domu se snaží vyhnout různým nepříjemnostem a katastrofám, jedním z nich je i pan Novák, 
který se dostává do nešikovných situací a nemůže se rozhodnout, jak dál. Na pódium pak nastupuje skutečný 
Miroslav Horníček, který se stává průvodcem děje a žádá diváky, aby mu pomohli se rozhodnout, jak se v dané 
situaci zachovat. Diváci pak během představení celkem 6krát hlasují (pomocí červených a zelených tlačítek, které 
mají na opěradle sedadla) a tím určují posun celého děje. Filmový - plakát.cz [online]. 2007  [cit. 2011-04-18]. Co je 
kinoautomat ??. Dostupné z WWW: <http://www.filmovy-
plakat.cz/index.php?menuid=8550&templ=template_articles.inc>. 
237 Na témže principu fungoval také pořad Učíme se hrát s Jiřím Šlitrem a v kulturní síni běžel program jedenáct 
hodin denně, z toho 3krát denně na scéně s Horníčkem či Šlitrem. KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 19. 
238 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 208. 
239 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 19. 
240 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 26. 
241 Tento úsek je také někdy nazýván jako úsek Konflikty. V tomto celku byl vystaven model čističky vody či model 
absorbéru průmyslových plynů společně s informacemi o rychle se rozvíjející technice a jejím vlivu na přírodu. 
KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 18. Byla to dobrá myšlenka, ale její vyjádření nebylo dostatečné, 
nepodařilo se dořešit některé technické problémy a tento oddíl se nevyrovnal ostatním sekcím pavilonu. GALUŠKA, 
Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 27.  
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které se opíralo o baroko, styl který nejčastěji charakterizuje většinu čs. měst.242 V této 

sekci byly k vidění originály i kopie barokních soch od Brauna, Brokoffa, Brandlovy 

malby či již zmíněné památky ze Židovského státního muzea.243 Úplný seznam všech 

tvůrců a výtvarníků, kteří se podíleli na československé expozici, předkládám v příloze 

č. 5. 

Československý národní den se konal 16. května a přes chladné počasí přilákal 

218 000 návštěvníků.244 Národního dne se zúčastnil také čs. prezident Antonín Novotný, 

který společně s generálním komisařem Pierrem Dupuym zahájil tento den na náměstí 

Národů. Mimo jiné vystoupil Slovenský ľudový umělecký kolektiv, Ústřední hudba 

československé armády a uspořádána byla recepce v restauračních prostorách čs. 

pavilonu.245 Před naším pavilonem byly permanentní tříhodinové fronty a za celou dobu 

trvání světové výstavy jej navštívilo 8 milionů návštěvníků, mezi nimi mnoho 

významných osobností tehdejší doby.246 Nabídka na odkup pavilonu za symbolický 

jeden kanadský dolar od montrealského starosty nebyla vyslyšena a po skončení 

výstavy byl pavilon odprodán247 vládě provincie Nový Foundland.248 

 

 

 

 

 

 

                                                 
242 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 208. 
243 KLIKA, Gustav. Svět a my na EXPO 67. s. 19. 
244 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 208. 
245 GALUŠKA, Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 58. 
246 Pavilon tak viděli: holandská královna, řecký král, belgický princ Albert, princ Rainer z Monaka, švédská 
princezna Christina, anglická princezna Margareta, marocký či lucemburský princ. Mezi další hosty patřili ministři, 
prezidenti a předsedové vlád mnoha zemí, zmiňme však alespoň Roberta Kennedyho, Jacquelin Kennedy či manželku 
prezidenta USA Lyndona Johnsona. Hold naší expozici pak v návštěvní knize vzdali např.: Kirk Douglas, Marlene 
Dietrich, Sidney Poitier, Maurice Chevalier, L. Rockefeller s rodinou, Leonard Bernstein, a další. GALUŠKA, 
Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 79-87. 
247 Nabídka na odkup pavilonu od montrealského starosty byla předložena všem vystavujícím státům a naprostá 
většina z nich jí vyhověla. Náš pavilon byl darován vládě Nového Foundlandu, která zároveň odkoupila vnitřní 
zařízení a některý umělecká díla za 230.000 kanadských dolarů a z pavilonu se stalo kulturní centrum. GALUŠKA, 
Miroslav. Vavříny z Montrealu. s. 91-93. 
248 HALADA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy: od Londýna 1851 po Hannover 2000. s. 209. 
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4. Praktická část 

Cílem praktické části této práce je předložit obraz, jaký mnou sledovaná tištěná 

média předkládala svým čtenářům o československé účasti na světové výstavě 

v Montrealu. Tuto část dále dělím na sekci denního tisku a na sekci kulturních a 

společenských časopisů. Již z podstaty samotného periodika a jeho zaměření vyplývá 

tematické zaměření na určitou oblast účasti Československa na Expo 67. Na článcích a 

příspěvcích o této události pak poukáži na zájem, který dané periodikum akci věnovalo i 

jeho ideologické zatížení. Zajímat mě také bude vliv uvolňující atmosféry konce 60. let 

na samotnou účast na výstavě. Zaměřím se také na způsob referování o výstavě konané 

v kapitalistické zemi a dále pohled na informování o komunistických a kapitalistických 

pavilonech. V praktické části mě primárně zajímá způsob referování o čs. účasti, ale 

prostuduji všechny články týkajíc se Expo (kromě sportovní rubriky),249 v nichž se často 

projeví politické souvislosti, a jednoduše zájem daného periodika o tuto událost 

v prostoru, který Expo věnovalo. Na závěr poté srovnám jednotlivé noviny a časopisy a 

způsob jejich referování o čs. účasti na světové výstavě. 

Pro praktickou část využiji analýzu objektivity a jejího porušování, která staví na 

teoretickém základu, že média sehrávají důležitou roli zprostředkovatele informací o 

aktuálním dění. Mezi nečastější normativní požadavky uplatňované na mediální obsahy 

a jejich produkci v současném světě patří požadavky objektivity, nestrannosti, 

vyváženosti a informační přesnosti.250 Vzhledem k tomu, že období, které sleduji je 

zatíženo komunistickou ideologií a jejím pozvolným uvolňováním v rámci konec 60. 

let, je podle mne tato metoda nevhodnějším způsobem.  

V ideálním případě bychom měli mít možnost porovnat událost samotnou, tak 

jak probíhala, s jejím mediálním zpracováním,251 v mém případě se nebude jednat o 

osobní zkušenost, ale o porovnání s dostupnou odbornou literaturou k dané události. 

Vycházet budu z konceptu Westerståhla a jeho kolegů, který dělí objektivitu na dvě 

složky, fakticitu a nestrannost, kdy první složka pokrývá kvalitu informací daného 

sdělení a toho, co je obsaženo a co nikoli, zatímco druhá složka se zabývá formou jejich 

                                                 
249 Přestože součástí výstavního programu byla i řada sportovních soutěží, Československo se zúčastnilo jen několik 
z nich. Z důvodu zaměření mě práce kulturním směrem, mi jejich zařazení do práce přišlo jako irelevantní. 
250 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. s. 128. 
251 Tamtéž. s. 130. 
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prezentace.252 Pro posouzení relevance obsažených informací vybraným médiem 

k určitému tématu nám opět nejlépe poslouží srovnání s ostatními médií, která o 

události informovala.253 Na závěr své práce tedy srovnám mediální obrazy, které 

předložila jednotlivá periodika mezi sebou. Druhou složkou analýzy objektivity je 

vyváženost prezentace. Ta se zkoumá nejčastěji porovnáním prostoru věnovaného 

jednotlivým úhlům pohledu.254 Zde se tedy zaměřím na porovnání obsahu zatíženého 

komunistickou ideologií a naopak obsahu, který je oproti tomu neutrální či je již 

ovlivněn uvolněnou politickou atmosférou a nahlíží na danou věc z demokratičtějšího 

úhlu pohledu. 

Mým cílem není ukázat, že média informovala o československé účasti na 

světové výstavě v Montrealu neobjektivně. To není relevantní otázka v rámci daného 

historického období, jde mi spíše o zjištění, v jaké míře se hledisko objektivity u 

různých druhů periodik projeví. V potaz musíme brát nejen ideologické hledisko, ale i 

hledisko čistě nacionální, bez ohledu na to, zda média měla/musela téma zpracovat 

v rámci daného ideologického úzu.  

 

4.1  Mediální obraz ve vybraných novinách 

Jak již bylo předesláno, pro svou analýzu budu vybraná média sledovat od 27.3. 

do 29.11. 1967, tedy měsíc před zahájením výstavy a měsíc po uzavření montrealského 

EXPA. Do svého zkoumání jsem zahrnula následující periodika, která vycházela jako 

deníky. 

Ústřední tiskový orgán komunistické strany deník Rudé právo vycházel od roku 

1920, ve 20. letech byl jeho šéfredaktorem Bohumír Šmeral, jeden ze zakladatelů 

KSČ.255 V období okupace patřil deník mezí ty odbojové a po Mnichovu musel vycházet 

ilegálně.256 Po roce 1948, kdy byla uzákoněna vedoucí úloha KSČ, začala strana řídit a 

kontrolovat média. Rudé právo mělo, na rozdíl od ostatních tiskovin, výlučné postavení 

právě díky faktu, že se jednalo o stranický deník. Redakce pak byla obsazena 

prověřenými komunisty, byla obdařena mimořádnou důvěrou režimu a právem určovat 

mediální agendu.257 Vydavatelem tohoto periodika bylo vydavatelství ÚV KSČ a 

                                                 
252 Tamtéž. s. 130-131. 
253 Tamtéž. s. 132. 
254 Tamtéž. s. 132-133. 
255 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. s. 51. 
256 Tamtéž s. 103. 
257 Tamtéž. s. 140. 
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společně se Zemědělskými novinami, vycházel ve světovém formátu, na rozdíl od 

zbytku denního tisku. 

Deník Mladá fronta; historicky první vydání deníku bylo 9. května 1945. Již 

během války se v ilegální skupině Hnutí mládeže za svobodu zrodila myšlenka vydávat 

vlastní periodikum, během okupace si proto členové skupiny vyhlédli budovu redakce 

Der Neue Tag v Panské ulici v Praze, kterou obsadili hned v počátku května. Zde pak 

začali vydávat svůj deník, jehož jméno bylo reminiscencí na předválečný časopis 

studentů Mladá kultura. Po komunistickém převratu v únoru 1948 politický tlak na 

nezávislé periodikum sílil, nejvyšší politická místa rozhodla o zestátnění tiskáren a v 

roce 1953 byla Mladá fronta účelově podřízena Ústřednímu výboru Československého 

(později Socialistického) svazu mládeže (ÚV SSM).258 

Deník Svobodné slovo pak navazoval na České slovo, vycházející od roku 1907 

jako orgán Československé strany národně socialistické pod vydavatelstvím 

Melantrich.259 Během okupace České slovo vycházelo dál jako titul, který měl široký 

okruh čtenářů, a proto bylo jeho prostřednictvím možné ovlivňovat masy. Přesto i jej 

postihly v roce 1944 restrikce a přežilo válku pouze jako týdeník.260 Jakožto tiskovina 

vycházející oficiálně za protektorátu pak muselo toto periodikum změnit svůj název na 

Svobodné slovo.261 V období po únoru 1948 si Československá strana socialistická 

udržela tento svůj deník a pro její funkcionáře pak vycházel čtrnáctideník Socialistický 

směr.262  

 

4.1.1 Rudé právo 

První zpráva o Expo 67 se v rámci sledovaného období v deníku Rudé právo 

objevila 29. března a informovala čtenáře o módní přehlídce části modelů pro 

montrealské Expo.263 Krátký článek dále potvrzuje, že bude výstava dokončena včas a 

otevře své brány 28. dubna,264 následuje informace o otevření výstavy v New Yorku, 

jejímž tématem jsou světové výstavy a pokrývá jejich téma až do letošního Expo 67.265 

Rudé právo poté přináší informace o čs. restauracích, které budou na světové výstavě 

                                                 
258 KUNICKÁ, Šárka. Srpen 1968 v redakci Mladé fronty. s. 11-12. 
259 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. s. 48. 
260 Tamtéž. s. 100. 
261 Tamtéž. s. 116. 
262 Tamtéž. s. 146. 
263 NESG. Domy módního odívaní. Rudé právo. 29.3.1967, roč. 47, č. 87, s. 2. 
264 NESG. Expo 67 zahájí 28. dubna. Rudé právo. 7.4.1967, roč. 47, č. 96, s. 1. 
265 ČTK. Výstava o světových výstavách. Rudé právo. 14.4.1967, roč. 47, č. 103, s. 7. 
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k dispozici všem návštěvníkům,266 den poté otiskuje na titulní straně část expozice 

sovětského pavilonu.267 Následuje zpráva o tiskové konferenci, která proběhla v čs. 

pavilonu, v němž skočily poslední práce,268 a také o otevření obchodního střediska na 

Expo 67.269 Čtenáři se poté dozvěděli, že 1. května vystoupí v montrealské Zahradě 

hvězd Karel Gott,270 a dále je jim předložen fejeton Jiřího Fraňka.271 Následuje zpráva o 

odletu poslední části souboru Laterny magiky do Montrealu272 a poté již informace o 

zahájení světové výstavy.273 Deník informuje o slavnostním otevření čs. pavilonu a 

současně o otevření bran výstaviště prvním návštěvníkům,274 následuje reportáž 

z prvního dne fungující výstavy. Jiří Hochman v ní popisuje návštěvnost,275 demonstraci 

před americkým pavilonem,276 dopravu po výstavišti,277 upřesňuje počet vystavujících 

národních pavilonů278 a přibližuje první reakce na čs. pavilon279. List poté předkládá 

                                                 
266 Ty budou mít konkurenci dalších 30 národních restaurací a do Montrealu již odlétají její první čs. pracovníci. 
„Zájem o naši gastronomii je ve světě značný, zejména po úspěchu v Bruselu, Paříži, Moskvě i jinde“ a tak má již 
ředitelství dopředu zapsané rezervace pro různé skupiny hostů. Popsáno je rozdělní restaurací, jejich vybavení a 
zvláštnosti. „Chceme zaujmout především specialitami české a slovenské kuchyně, svéráznými jídly, jaká dovedou 
připravit jen naši kuchaři.“ Vypsány jsou také suroviny, které bude nutné dovážet (např. uzeniny se budou vyrábět na 
místě). NESG. Československá kuchyně za oceán. Rudé právo. 15.4.1967, roč. 47, č. 104, s. 2. 
267 U té je připomenuto heslo výstavy a fakt, že sovětská expozice „zdůrazňuje socialistický charakter sovětského 
státu a je podřízena myšlence Vše ve jménu člověka, vše pro blaho lidstva!“ Rudé právo. 16.4.1967, roč. 47, č. 105, s. 
1. 
268 Agentura AFP po ní ocenila kromě „vnitřního vybavení pavilonu také jeho konstrukci z kovu a skla s použitím 
československé keramiky a hodnotí jednoduchou a čistou linii pavilonu“. NESG. "Předpremiéra" čs. pavilonu v 
Montrealu. Rudé právo. 19.4.1967, roč. 47, č. 108, s. 1. 
269 Popsáno je umístění a vybavení tohoto střediska v paláci Bonaventure, které bude „sloužit obchodním schůzkám 
kanadských a zahraničních obchodníků, výměně informací, navazování kontaktů a případně uzavírání smluv a 
dohod“. ČTK. Obchodní středisko na Expo 67. Rudé právo. 20.4.1967, roč. 47, č. 109, s. 1. 
270 Vyjmenovány jsou další hudební skupiny, se kterými se bude Gott střídat („oblíbená skupina fr. Kanaďanů Les 
Classels  a bigbítovou skupinou Stitch in Time“). Pořady, ve kterých po Gottovi vystoupí dalších 48 umělců a skupin 
jsou zařazeny na nejvíc navštěvované podvečerní hodny a Zahrada hvězd má 1500 míst k sezení. NESG. Karel Gott v 
Montrealu. Rudé právo. 20.4.1967, roč. 47, č. 109, s. 2. 
271 Ten se před zahájením výstavy zamýšlí nad srovnáním umístění výstavy, do tak rozdílných míst jako je Brusel a 
Kanada, vyzdvihuje krásu kanadské přírody, osvětluje národností problémy mezi francouzskými a anglosaskými 
Kanaďany a poté již přechází k samotné výstavě. Připomíná také základní informace o čs. pavilonu. („A že ten náš 
pavilon je tentokrát větší než posledně. Nevelká země s velkým pavilonem – asi proto, že se od nás po bruselských 
úspěších něco očekává.“) FRANĚK, Jiří. Před námi Montreal. Rudé právo. 22.4.1967, roč. 47, č. 111, s. 2. 
272 Stejným letadlem odcestoval i Karel Gott. ČTK. Do Montrealu. Rudé právo. 26.4.1967, roč. 47, č. 115, s. 5. 
273 Popsán je zahajovací ceremoniál a projevy, které shlédli prominentní hosté a novináři. Pro veřejnost se výstava 
otevře následující den, a přestože se jedná o světovou výstavu, vystavuje zde málo států Střední a Jižní Ameriky a 
nejvíce vystavovatelů je z Evropy (19 zemí). Socialistické země mají 4 zástupce: ČSSR, SSSR, Jugoslávii a Kubu. 
HOCHMAN, Jiří. Expo 67 zahájeno. Rudé právo. 28.4.1967, roč. 47, č. 117, s. 1. 
274 Popsáno je otevření „pavilonu Československé socialistické republiky“, zmíněny jsou projevy a poté již reakce 
prvních návštěvníků pavilonu. „První návštěvníci dlouho postávali před vitrínami s exponáty našeho skla … a chválili 
nevídané světlené efekty. Upřímného uznání se dostalo architektonickému řešení pavilonu, které spojuje krásu 
s účelností a vtipem.“ ČTK. Čs. pavilon v Montrealu slavnostně otevřen. Rudé právo. 29.4.1967, roč. 47, č. 118, s. 7. 
275 Celková návštěva byla velmi slabá, nikoli však proti očekávání, protože první skutečná invaze se očekává až 
v sobotu a neděli.“ HOCHMAN, Jiří. Na Expo 67 první návštěvníci. Rudé právo. 1.5.1967, roč. 47, č. 119, s. 11. 
276 Před pavilonem i ve městě se „odehrála studentská demonstrace na protest proti agresi ve Vietnamu, již se 
mimochodem zúčastnili i četní mladí Američané, kteří kvůli vyhnutí se armádě, emigrovali do Kanady“. Tamtéž. 
277 „Ukazuje se, že systém vnitřní dopravy na výstavišti je i nyní, při zlomku očekávané návštěvnosti, zcela 
nedostatečný.“ Tamtéž. 
278 Národních pavilonů podle něj není 62, jak uvedl při projevu montrealský starosta, ale jenom 44. Navíc jsou zde 
pavilony amerických států, kanadských provincií a soukromých firem. Tamtéž. 
279279 „Našemu pavilonu se dostává stále větší pozornosti a stále vyššího ocenění.“ Zmíněn je nejen pavilon, ale i 
Laterna magika či kinoautomat a fakt, že autor polyvize a dipolyekranu, Josef Svoboda, patří k těm které nejvíce 
vyhledávají zahraniční novináři“. Tamtéž. 
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recenzi západoněmecké agentury DPA na čs. pavilon280 a kalkulaci celkových nákladů 

na Expo 67.281 Následně je otištěna fotografie čs. pavilonu282 a informace o recenzi 

britského listu Guardian.283 Rudé právo dále informuje o neutuchajícím zájmu o čs. 

expozici284 a faktu, že kanadská policie vyšetřuje obvinění o proniknutí mafie do 

některých obchodních organizací na světové výstavě.285 Rovněž je otištěna zpráva o 

stupňujícím se zájmu návštěvníků o Laternu magiku,286 a o zvláštní příloze kanadského 

hospodářského listu The Financial Post věnované čs. účasti.287 Deník informuje o odletu 

prezidenta Antonína Novotného na státní návštěvu Kanady288, popsány jsou ceremonie 

při odletu z ruzyňského letiště,289 i program, který prezidenta čeká na místě.290 Následuje 

popis prezidentovy prohlídky Montrealu a přesunu do Ottawy,291 čtenářům je pak 

předložena podrobně rozepsaná návštěva Ottawy, včetně prezidentova projevu.292 List 

informuje o další vzácné návštěvě čs. pavilonu293 a pak již přichází na řadu Čs. národní 

                                                 
280 Zpráva obsahuje velice pochvalná slova o čs. expozici a autor agentury „upozorňuje na jednotlivé vystavované 
výrobky a píše, že Čechoslováci s nenápadnou hrdostí ukazují svou bohatou kulturní činnost a plodný vliv dějin na 
moderní umění“. ČTK. Čs. expozice se v Montrealu líbí. Rudé právo. 3.5.1967, roč. 47, č. 121, s. 1. 
281 Podrobně jsou vypsány náklady, a kdo se na nich podílel, kromě samotné Kanady, samozřejmě také vystavující 
státy. Největší příjmy pak budou tvořit ty z přílivu návštěvníků a turistického ruchu. „Expo 67, jehož hlavním 
posláním je propagace kulturních hodnot, výměna informací a ušlechtilé zápolení v předvedení nejlepších exponátů, 
je tedy dobře vykalkulovaným obchodním podnikem.“ ČTK. Tanec milionů kolem Expo 67. Rudé právo. 3.5.1967, 
roč. 47, č. 121, s. 6. 
282 Rudé právo. 5.5.1967, roč. 47, č. 123, s. 7. 
283 Zvláštní dopisovatel tohoto listu považuje „čs. expozici z nejvíce fascinující z celé výstavy“. Dále píše, „že je 
v něm možné cítit to, co je na Expo opravdu významné: Fakt, že to nejlepší v člověku může přetrvat a také přetrvá 
ohromný vědecký a technický pokrok a změny moderního světa“. ČTK. Guardian o čs. expozici. Rudé právo. 
7.5.1967, roč. 47, č. 125, s. 1. 
284 Kdy čs. pavilon vykazuje maximální návštěvnost a list New York Times označil za „šlágr“ světové výstavy 
kinoautomat. „Československý pavilon používá filmu nejdůmyslněji a nejpodnětněji.“ Čtenáři se dále dozvěděli, že 
Laterna magika dostala pozvání na Expo 70 do Osaky. ČTK. Obrovský zájem o čs. pavilon trvá. Rudé právo. 
10.5.1967, roč. 47, č. 127, s. 3.   
285 ČTK. Mafie na Expo 67?. Rudé právo. 11.5.1967, roč. 47, č. 128, s. 1. 
286 Montrealská list pak o ní přinesl velký článek s fotografií a titulkem jedinečná Laterna magika. NESG. Zájem 
návštěvníků. Rudé právo. 12.5.1967, roč. 47, č. 129, s. 2. 
287 Ten v řadě odborných článků seznamuje kanadské podnikatelské kruhy „s novým dobrým obchodním partnerem“. 
„Československo disponuje tradičně vysokým stupněm technické zručnosti a jeho výrobky nacházejí všude ve světě 
příznivé přijetí.“ Redakce připojuje krátké informace o dění na výstavě, kdy „na představení kinoautomatu už musely 
být zavedeny místenky, na které se hodiny před začátkem programu stojí fronty“. ČTK. Československo třetím 
největším vystavovatelem: Ohlas našeho pavilonu v kanadském tisku. Rudé právo. 13.5.1967, roč. 47, č. 130, s. 7. 
288 Článek je doplněn o jeho fotografii z letiště a připomenut je fakt, že se jedná o první státní návštěvu čs. prezidenta 
v Kanadě. NESG. Prezident republiky A. Novotný přicestoval do Kanady. Rudé právo. 14.5.1967, roč. 47, č. 131, s. 
1. 
289 Vyjmenováni jsou všichni funkcionáři, kteří s prezidentem odletěli nebo se s ním přišli na letiště rozloučit, 
popsané jsou ceremonie před odletem a článek je psán velmi věcným a informativním stylem. Tamtéž. 
290 Popsáno je přistání v Montrealu, uvítání, prohlídka Montrealu a nastávající program prezidenta v Kanadě. Tamtéž. 
291 Opět je podrobně popsán program a přidána fotografie prezidenta. NESG. Prezident Antonín Novotný na návštěvě 
v Kanadě. Rudé právo. 15.5.1967, roč. 47, č. 132, s. 1. 
292 Prezident poděkoval za pozvání u příležitosti stého výročí založení kanadské federace a světové výstavy Expo 67 
a řekl, že věří „že i nadále se budou naše styky rozšiřovat k oboustrannému prospěch“ Článek je doplněn o fotografii 
prezidenta v Ottawě. NESG. Slavnostní uvítání presidenta republiky A. Novotného v Ottawě. Rudé právo. 16.5.1967, 
roč. 47, č. 133, s. 1,7. 
293 Tou se stal rakouský prezident Franz Jonas a blahopřál našim představitelům ke skvělému uspořádání expozice. O 
čs. pavilon je stále velký zájem a „v době velkých návalů musela být zorganizována zvláštní pořadatelská služba, 
která řídí přístup do pavilonu“. Do Montrealu také přiletěl Slovenský ľudový umělecký kolektiv, který mimo jiné 
vystoupil v Paláci mládeže. ČTK. Velký zájem o čs. pavilon na Expo 67. Rudé právo. 16.5.1967, roč. 47, č. 133, s. 7. 
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den. Článek velmi podrobně popisuje veškeré ceremonie294 za přítomnosti prezidenta 

republiky, jeho proslov295, prezidentovu prohlídku čs. pavilonu296, jeho návštěvu dalších 

pavilonů i rozhovor, který poskytl redaktorovi Čs. rozhlasu.297 Popsány jsou také 

všechny kulturní vystoupení v rámci národního dne298 a zmíněn je ohlas na ČSSR 

v tisku.299 Ve stejném čísle je také otištěna zpráva o návratu Karla Gotta z Montrealu.300 

Následuje informace o prezidentově opětovné návštěvě čs. pavilonu301 a prohlídce 

dalších národních expozic, detailně jsou zde přiblíženy pavilony „našich nejbližších 

přátel na výstavě“, SSSR302, Jugoslávie a Kuby.303 Další krátká zpráva je o tiskové 

konferenci, která byla uspořádána na Expo 67, a která byla zvukově přenášena do 8 

zemí světa, odkud mohli novináři klást organizátorům výstavy své otázky.304 Rudé právo 

následně přináší informaci o návratu prezidenta Novotného z Kanady, popsány jsou 

chvíle těsně před odletem s rychlým rozhovorem pro tisk,305 podrobný popis příletu 

prezidenta do Prahy a uvítací ceremonie s tím spojené.306 Následuje krátká zpráva o 

návratu slovenského folklórního souboru z Expo do Bratislavy307 a informace o recenzi 

                                                 
294 Vyjmenován je jeho doprovod, popsána je přehlídka čestné stráže, vyvěšení vlajky, hymna a proslov generálního 
komisaře světové výstavy. ČTK. Československý den na Expo 67. Rudé právo. 17.5.1967, roč. 47, č. 134, s. 1,7. 
295 Ten je v plném znění přetištěn na první straně listu. „Dnes na Světové výstavě Expo 67 je ČSSSR  vedena snahou 
ukázat na výsledcích tvořivé práce našeho lidu jak v minulosti, tak i v současnosti jeho životní zainteresovanost na 
mírové, pokrokové budoucnosti, na rozvoji mírové spolupráce mezi státy a národy.“ Tamtéž. 
296 Prezident si prošel pavilon, ve kterém se setkal se stavitelem z Toronta, čs. původu, svým bývalým spoluvězněm 
z koncentračního tábora. Tamtéž. 
297 V rozhovoru poděkoval všem, kteří se zasloužili o čs. expozici. Na závěr rozhovoru zmínil tiskovou konferenci 
v Ottawě, na které mu byly čs. emigrantem položeny provokační otázky. „Ale i to ukázalo, jak tito lidé, kteří odešli 
po Únoru z Československa, neznají náš život a co se u nás děje. Jsou stále na strnulých pozicích z let 1947 a 1948 a 
vzdáleni dnešního života, který jde dál přes všechny překážky, k mírovému dorozumění, k vytvoření světa bez válek, 
světa spokojených lidí. Myslím, že odpovědí na jejich názory je náš pavilon na Světové výstavě…“ Tamtéž. 
298 Vystoupil slovenský folkloristický soubor SLUK a Ústřední hudba čs. lidové armády. Tamtéž. 
299 Kanadský tisk věnoval velkou pozornost pobytu prezidenta v Ottawě a opět se objevují pochvalné recenze na čs. 
pavilon. Tamtéž. 
300 Ten se vrátil zpět z Montrealu a prohlásil „tento zájezd za nejúspěšnější, jaký jsem kdy v zahraničí měl.“ Kromě 
samotných vystoupení úspěšně zvládl i natáčení pro pět televizních stanic a tři rozhovory pro rozhlas. NESG. Karel 
Gott. Rudé právo. 17.5.1967, roč. 47, č. 134, s. 2. 
301 Článek je doplněn o fotografii prezidenta na výstavišti v  doprovodu generálního komisaře výstavy. Prezident při 
druhé prohlídce čs. pavilonu ocenil snahu všech, kdo se na expozici podíleli, a vyslovil přání přestěhovat po skončení 
výstavy pavilon do ČSSR. Připomněl, jaký vliv bude mít ohlas čs. účasti na zahraniční obchod, turistiku i politický 
dopad v myslích lidí. ČTK. Prezident republiky A. Novotný opět navštívil pavilon ČSSR. Rudé právo. 18.5.1967, 
roč. 47, č. 135, s. 1,7. 
302 „Mohutný a exponáty doslova nabitý sovětský pavilon“ zabral pochopitelně nejvíc času, „žádné z oddělení 
sovětské expozice neušlo prezidentově upřímné pozornosti“. Tamtéž. 
303 „Kubánský pavilon přivítal prezidenta Novotného mladistvým nadšením revolučního národa. Převážná část 
exponátů přesvědčivě demonstruje lepší život nové Kuby a porovnává jej s minulostí.“ Tamtéž. 
304 NESG. V rozhlasovém centru Světové výstavy Expo 67. Rudé právo. 19.5.1967, roč. 47, č. 136, s. 2. 
305 Za ČTK zde byl Vladimír Till, za Čs. rozhlas Miroslav Pátek a za Rudé právo Jiří Hochman, přetištěn je celý 
rozhovor, ve kterém mimo jiné řekl: „Kanaďané vysoce oceňují, jak věrně náš pavilon vyjadřuje motto výstavy 
„Člověk a jeho svět“, přičemž ukazuje náš socialistický život a vztahy mezi lidmi v socialistické společnosti. Mnoho 
lidí si po zhlédnutí našeho pavilonu uvědomuje, jak se nám podařilo jeho ideovým obsahem a duchem zdůraznit 
humanitní cíle lidstva. Humanitní cíle socialismu, v němž starost o člověka stojí na prvním místě.“ NESG.  Prezident 
republiky A. Novotný se vrátil z Kanady. Rudé právo. 20.5.1967, roč. 47, č. 137, s. 1,7. 
306 Vyjmenováni jsou opět všichni funkcionáři, kteří přijeli prezidentskou delegaci přivítat, potlesk přítomných 
občanů při vystupování prezidenta z letadla i sdělování jeho prvních dojmů. Tamtéž. 
307 Na národním dni jejich vystoupení sledovalo 10 tisíc lidí a své umění předvedli ještě v dalších městech. NESG. Ze 
zájezdu do Kanady. Rudé právo. 20.5.1967, roč. 47, č. 137, s. 2. 
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belgického pravicového listu o čs. pavilonu.308 Rudé právo otiskuje krátkou zprávu o 

daru ředitele čs. pavilonu Miroslava Galušky pro generálního komisaře Expo Pierra 

Dupuye309 a rovněž předkládá čtenářům informaci o tiskové konferenci, které se 

zúčastnili zástupci Laterny magiky310 a Karel Gott,311 kteří referovali o svém působení na 

světové výstavě. Další články přináší novinky o čs. pavilonu,312 o miliontém 

návštěvníkovi čs. expozice,313 o významných návštěvách,314 a o sedmi milionech 

návštěvníků dosud na Expo 67.315 Rudé právo dále informuje o kanadském velvyslanci 

v Praze Malcolm Bow, který předal ceny vítězům kanadské rozhlasové soutěže o 

nejlepší esej na téma „Člověk a jeho svět“. 316 Otištěny jsou další nové informace o čs. 

expozici,317 vyjmenováni jsou nejvýznamnější hosté výstavy, kteří spatřili čs. pavilon,318 

je zmíněna recenze francouzského listu319 a také výbuch u kubánského pavilonu.320 Rudé 

                                                 
308 Československá účast je „naprosto výjimečná“ list věnuje čs. expozici dlouhou reportáž na první straně. 
Vychváleny jsou jednotlivé části expozice a „publikum se nemůže od té podívané odtrhnout a vzdaluje se s lítostí“. 
„Laterna magika byla velkým objevem výstavy v Bruselu, Montrealu pak znovu dokazuje, že Čechoslováci zůstali 
v tomto oboru mistry.“ ČTK. V Belgii o našem pavilonu na Expo 67. Rudé právo. 23.5.1967, roč. 47, č. 140, s. 6. 
309 Jednalo se o dar pracovníků čs. průmyslu, kopii zlaté hvězdy, kterou si ČSSR odvezlo jako cenu z Bruselu. NESG. 
Ředitel čs. pavilonu. Rudé právo. 23.5.1967, roč. 47, č. 140, s. 7. 
310 Po několika prvních obtížných dnech již nyní Laterna slaví vítězství a hraje 12 představení denně. Získala také 
pozvánku na hostování do Las Vegas a na Expo 70 do Osaky. Přidána je recenze z kanadského tisku: „V La Ronde 
mají Laternu magiku. Nesmí se vynechat toto představení, protože by člověk neviděl bez něho Expo, protože jestli je 
na ostrovech plno novinek, Laterna magika je bez výjimky předčí.“ NESG. Vítězství našich umělců v Montrealu. 
Rudé právo. 24.5.1967, roč. 47, č. 141, s. 1. 
311 Původní zprávy o vystoupení jsou označeny za zkreslené, a nyní uvedené na pravou míru, kdy počáteční slabší 
zájem vystřídal úspěch v podobě pěti vystoupení v kanadské televizi a sám Gott řekl: „Pro mne to byl největší 
zahraniční úspěch, jaký jsem kdy na zájezdech měl.“ Redakce dodává „Uvědomíme-li si jaký pronikavý vliv má 
populární hudba zejména u mládeže a jak je schopna přibližovat a zdůvěrnit kulturu vzdálené země, pak teprve 
oceníme, co Gottova vystoupení v Montrealu znamenala.“ Tamtéž. 
312 Očekáván je miliontý návštěvník, v tisku se za poslední měsíc objevilo více ohlasů na ČSSR než za předchozích 
několik let. Fronty před pavilonem narůstají a také již „došly “ pamětní knihy, do kterých návštěvníci zapisují své 
dojmy. ČSSR se dostalo do „povinného“ programu významných návštěv z USA, kdy jim vedení amerického pavilonu 
doporučuje navštívit především čs. a sovětský pavilon. Čs. obchodní středisko pro světovou výstavu pak uspořádalo 
v paláci Bonaventure sympozium o textilním strojírenství. ČTK. V čs. pavilonu v Montrealu očekáván miliontý 
návštěvník. Rudé právo. 24.5.1967, roč. 47, č. 141, s. 6. 
313 Dodány jsou informace o tomto návštěvníkovi a dary, kterými byl zástupci čs. pavilonu obdarován. ČTK. Expo 
67: miliontý návštěvník. Rudé právo. 25.5.1967, roč. 47, č. 142, s. 7. 
314 Čs. expozici navštívil ministr pošt USA a newyorský starosta. ČTK. Čs. pavilon v Montrealu. Rudé právo. 
27.5.1967, roč. 47, č. 144, s. 7. 
315 Pokud tato návštěvnost vydrží, bude překonán původní odhad celkového počtu lidí (35 milionů návštěvníků). 
Dodány jsou další statistiky ohledně návštěvníků. ČTK. Již sedm milionů lidí na Expo 67. Rudé právo. 28.5.1967, 
roč. 47, č. 145, s. 1. 
316 Na prvním místě se ze soutěžících celého světa umístil dr. Jiří Šimsa ze Vsetína, kromě diplomu získal také dva 
cestovní lístky na světovou výstavu do Montrealu. Oceněni byli také další autoři. NESG. Vítězům soutěže. Rudé 
právo. 29.5.1967, roč. 47, č. 146, s. 2. 
317 „Na plné obrátky pokračuje práce lidí a strojů v pavilonu ČSSR na Světové výstavě.“ Podle rozhovoru 
s generálním komisařem čs. expozice Galuškou stojí za úspěchem „vysoká kulturní úroveň a účinně jednotící ideje 
naší expozice“. Tento úspěch se již začíná přenášet do ekonomické oblasti, kdy se stále častěji obracejí podnikatelé 
na čs. obchodní středisko v Montrealu. Jedinou starostí je nakonec fakt, „jak rychle a nejlépe uspokojit rostoucí 
zástupy zájemců o Československo“ na Expo. ČTK. Montreal: Fronty před čs. pavilonem. Rudé právo. 1.6.1967, roč. 
47, č. 148, s. 6. 
318  Vyjmenovány jsou všechny osobnosti, zmíněn je také fakt, že jejich účast na Expo je velmi krátká, přesto si našli 
čas na čs. pavilon. NESG. Významné osobnosti v čs. pavilonu na Expo 67. Rudé právo. 2.6.1967, roč. 47, č. 150, s. 1. 
319 Podle autorky fr. listu je čs. expozice „lekce vkusu a důvtipu, kterou Československo uděluje vystavovatelům 
z velkých zemí po všech stránkách: ať jde o obsah politický, o celkovou koncepci, o prezentaci…“ NESG. Lekce 
vkusu a důvtipu. Rudé právo. 2.6.1967, roč. 47, č. 150, s. 7. 
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právo dále otiskuje článek Jan Žlábka o zájezdu Ústřední hudby ČSLA do Kanady a 

Velké Británie, v něm jsou vyjmenovány všechny koncerty na Expo321 i následný ohlas 

u diváků.322 List přináší velký článek Jiřího Procházky věnovaný Laterně magice323, 

autor na počátku nejdříve předkládá své názory na čs. pavilon324, pak už ale osvětluje 

těžké počátky Laterny na Expo,325 ze kterých se podařilo dostat, a Laterna je již nyní 

velmi úspěšná.326 List otiskuje článek popisující problém s drogovou mafií,327 zmíněn je 

proběhlý den OSN na Expo328 a čtenáři se dozvěděli o desetimiliontém návštěvníkovi 

výstavy.329 Vydána je informace o výstavě padesáti významných sochařských děl 20. 

století, který je umístěna v parku na výstavišti Expo.330 Objevuje se první ze série článků 

Jiřího Fraňka Zápisky z Expa a okolí, první díl je doplněn o fotografie čs. pavilonu a 

předkládá čtenářům velmi podrobný popis autorovy cesty na Expo a jeho první zážitky 

z Kanady.331 Deník informuje o neutuchajícím zájmu o čs. pavilon, který je spojen 

s dlouhými frontami,332 dále je otištěna zpráva o plánech na další světovou výstavy333 a 

                                                                                                                                               
320 Je to již třetí výbuch v necelých dvou měsících zřejmě namířený proti kubánské expozici. „Soudí se, že jde o 
provokace proticastrovských emigrantů.“ Tamtéž. 
321 Kromě toho také nejčastěji hrané skladby. Autor poté připomíná, „že v agenturní práci máme ještě rezervy“, kdy 
vysoké náklady na dopravu tak velkého tělesa se mohli snížit větším zájezdem po Kanadě a USA, kde je o dechovku 
očividně zájem. ŽLÁBEK, Jan. S dechovkou na Expo 67. Rudé právo. 3.6.1967, roč. 47, č. 151, s. 5. 
322 Zmíněny jsou také menšiny Čechů a Slováků v zámoří, kteří „za námi přicházeli: starousedlíci i emigranti (po 
letech již značně zmoudřelí a vystřízlivělí) a vyprávěli nám to, jak se snaží uchovat českou i slovenskou národní 
hudbu v rodinách...“ Tamtéž. 
323 Doplněný je o dvě fotografie, budovy Laterny v La Ronde a záběru u představení. 
324 „V ětšina ostatních národů, chtěla říci o svých zemích všechno a řekla v té záplavě často dost málo. My jsme 
s velkým vkusem a přísností vybírali – a tím jsme lidem řekli o sobě nejvíc.“ PROCHÁZKA, Jiří. Laterna nad řekou 
sv. Vavřince. Rudé právo. 4.6.1967, roč. 47, č. 152, s. 4. 
325 Od počátku sály Laterny plné nebyly, oproti Bruselu není Laterna součástí čs. expozice, ale je umístěna sama za 
sebe v zábavním parku, vedle kolotočů. Kanadští partneři divadla pak podcenili investici do propagace a tak se o ní 
museli lidé z Laterny postarat improvizovaně sami. Vše je velmi podrobně pospáno až je zdárnému konci, kdy po 
týdnu našla Laterna své diváky, píše se o ní ve všech novinách. Autor na závěr dodává, „jsme šťastní, že můžeme šířit 
po boku ostatních čs. umělců z našeho pavilonu slávu našeho umění po světě.“ „Jde i o to, co napsal jeden americký 
návštěvník našeho pavilonu do pamětní knihy: Jestli takhle vypadá socialismus, pak chci být socialista!“ Tamtéž. 
326 Autor srovnává Laternu s jinými projekcemi, ta však vítězí právě svou jednoduchostí a zaměřením na děj a 
samotné divadlo. Tamtéž. 
327 Drogy se do USA dostávají přes quebecký přístav, dále Montreal a po dálnici do USA. Při současném hustém 
silničním provozu kvůli Expo, není možné tedy mafii jakkoli odhalit. Plná třetina policistu, pak podle dřívějšího 
vyšetřování dostává peníze od pašeráckých gangů. NESG. Na dálnici Montreal - New York. Rudé právo. 4.6.1967, 
roč. 47, č. 152, s. 10. 
328 Popsán je průběh dne a projevy s ním spojené. ČTK. Den OSN na Expo 67. Rudé právo. 4.6.1967, roč. 47, č. 152, 
s. 11. 
329 Navíc je zmíněn proběhlý den, věnovaný ženám „Žena a její svět“ u jehož příležitosti byla uspořádána řada akcí. 
ČTK. Desetimiliontý návštěvník na Expo 67. Rudé právo. 7.6.1967, roč. 47, č. 155, s. 7. 
330 Českým zástupcem je zde plastika V. Preclíka. NESG. Padesát.. Rudé právo. 9.6.1967, roč. 47, č. 157, s. 2. 
331 Přiblížen je let letadlem s přestupy, přistání v Montrealu a setkání se stálým zpravodajem Rudého práva v Americe 
„soudruhem Jiřím Hochmanem“. Zmíněny jsou pak peripetie, kterých se Hochmanovi dostalo, když na Expo jel 
autem s americkou poznávací značkou, protože „francouzsko-kanadské obyvatelstvo necítí žádné přehnané sympatie 
k návštěvníkům z mocného sousedního státu“, u auta mu byla po příjezdu propíchnuta kola. FRANĚK, Jiří. Zápisky z 
Expo a okolí: Cestovati budeš. Rudé právo. 9.6.1967, roč. 47, č. 157, s. 6. 
332 Čs. pavilon navštíví zhruba každý šestý návštěvník Expo. ČTK. Veliká zájem o čs. pavilon na Expo 67. Rudé 
právo. 12.6.1967, roč. 47, č. 160, s. 1. 
333 Do Montrealu přijel bostonský starosta zjistit, zda by Expo 75 Boston nemohlo přispět k 200letému výročí vzniku 
USA. NESG. Další Světová výstava na obzoru. Rudé právo. 12.6.1967, roč. 47, č. 160, s. 1. 
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informace o dvoumiliontém návštěvníkovi čs. expozice.334 Jiří Franěk poté pokračuje 

další velkou reportáží ze své série „Zápisky“. V tomto čísle přibližuje své dojmy z čs. 

pavilonu.335 Popsána je cesta na výstaviště a skrz něj k čs. expozici, procházka 

pavilonem336, podrobněji se autor zastavuje u polyvize a diapolyekranu, zmíněn je fakt, 

že čs. pavilon není jediný v obležení diváků.337 Následuje krátká zpráva o besedě na 

téma Expo 67, která proběhne v Praze,338 o dalších významných hostech, kteří shlédli čs. 

expozici.339 Rudé právo otiskuje ostatní krátké informace z Montrealu.340 Hned po sobě 

jsou vydány další dva díly ze série „Zápisky“, v prvním Jiří Franěk popisuje 

montrealské výstaviště341 a podrobně se zaměřuje na kinoautomat, přiblížen je princip a 

části děje a na závěr se autor zamýšlí nad důvody úspěchu čs. expozice.342 

V následujícím díle se autor zaměřuje na významné národní pavilony, mimo jiné je 

podrobně popsán pavilon západoněmecký, sovětský, americký a britský.343 Rudé právo 

                                                 
334  Ten byl přivítán představiteli čs. pavilonu a obdarován upomínkovými předměty. Čs. pavilon navštívil také 
předseda NS J. Laštovička a primátor hl. m. Prahy L. Černý. Montrealskému vojenskému muzeu pak byla darována 
imitace husitské „píšťaly“, výrobek brněnské Zbrojovky. ČTK. Na Expo 67: Dva miliony návštěvníků v čs. pavilonu. 
Rudé právo. 15.6.1967, roč. 47, č. 163, s. 1. 
335 Článek je doplněn o zadní část diapolyekranu s podrobným popisem a fotografií plastiky srpu a kladiva před 
sovětským pavilonem, který nese nápis „Ve jménu člověka, vše pro jeho blaho.“ A zmíněn je fakt, že i před 
sovětským pavilonem se táhnou nekonečné řady návštěvníků. FRANĚK, Jiří. Zápisky z Expa a okolí: V 
nejkouzelnějším pavilonu. Rudé právo. 15.6.1967, roč. 47, č. 163, s. 6. 
336 Autor shrnuje důvody proč je čs. expozice tak úspěšná („Je to tím, že je náš pavilon tak kumštýřský.“) a přiblíženy 
jsou jednotlivé sály a reakce diváků na ně. Tamtéž. 
337 Fronty před naším pavilonem jsou dlouhé, ale stojí se také před jinými národními stánky. „A v tomto vzdutém 
moři Expo samozřejmě tvoří náš pavilon, při veškerém svém všeobecném úspěchu, jenom jeden z ostrůvků. Ovšem 
skutečně kouzelný ostrůvek, o kterém se mnoho mluví a píše a který chce kdekdo vidět.“ Tamtéž. 
338 Besedy se zúčastní někteří z tvůrců, kteří se podíleli na čs. pavilonu a právě se vrátili z Kanady. NESG. Canada 
Montreal - Expo 67. Rudé právo. 19.6.1967, roč. 47, č. 167, s. 2. 
339 Jednalo se o západoněmecké hosty, kteří jsou na Expo v rámci národního dne NSR, dále podrobněji popsána 
prohlídka výstaviště primátorem hl. m. Prahy L. Černého. ČTK. V pavilonu ČSSR další hosté. Rudé právo. 
19.6.1967, roč. 47, č. 167, s. 3.  
340 Na Expo přiletěl čs. ministr zemědělství K. Mestek a zúčastnil se Mezinárodního dne zemědělství. Čs. pavilon 
navštívila choť quebeckého ministerského předsedy (její zápis o pavilonu do knihy: „nemírně působivý ve svém 
humanismu a uměleckém pojetí“) a poslední informace se týká 40 000 československých ohýbaných židlí, které se na 
Expo používají. ČTK. Co nového v Montrealu. Rudé právo. 20.6.1967, roč. 47, č. 168, s. 1. 
341 Výstaviště nabízí tolik vjemů, že je to „spíš podnik pro barevnou kameru“. V čs. pavilonu pak autor potkává 
holandskou královnu, která je na návštěvě inkognito a která je před případnými novináři chráněna bodyguardy. 
FRANĚK, Jiří. Zápisky z Expa a okolí: Beznaděj, královna, kinoautomat. Rudé právo. 22.6.1967, roč. 47, č. 170, s. 6. 
342 Ten stojí na nápaditosti a originalitě. Fakt, že nevystavujme výrobky je sice pozitivní, ale „pouze celkem zřídka, 
v některých pavilonech, připomíná Expo veletrh. A ve svém celku jím poctivě není. Různé snahy o sugestivní, ale i 
poetický účinek v použití projekce a výtvarného umění, to všechno je tady roztroušeno v nepřeberném množství.“ 
Tamtéž. Článek je doplněn o fotografii kinoautomatu a interiéru japonského pavilonu. 
343 Pavilon NSR má podobu ohromného, všelijak umně zprohýbaného cirkusového stanu“ a je „dokonale statický a 
málo vynalézavý“. „Je samozřejmé, že snad každý, kdo přijede na Expo, chce vidět pavilony dvou kosmických 
velmocí.“ Sovětský pavilon tvarem „svižný a elegantní skokanský můstek“, je ovšem až moc plný všemožných 
výrobků, autor tento problém vyřešil přímo cestou do kosmické části, která vystavuje přesné modely vesmírných 
strojů. Americký pavilon má tvar „ohromné třpytivé koule“, a hned na počátku výstavy byl označen za „mýdlovou 
bublinu bez obsahu“. „Je v ní vskutku dost prázdno, ale i jaksi chladno a neútulno, třebaže je zvenku hezká.“ 
Poukázáno je na kosmickou sekci, kde jsou vystavené originální stroje, které letěly do vesmíru. „I každý laik 
zaznamená menší rozměry a zcela jiný vzhled, než mají sovětská kosmická tělesa.“ „Buďme ostatně spravedliví při 
posuzování velmocenských expozic. Ona asi není legrace vytvořit působivý, sladěný celek v prostorech, které jsou 
pětkrát nebo osmkrát větší než náš pavilon.“ „Tyto těžkosti velkých“ se podařilo překonat v pavilonu Velké Británie, 
u kterého autor popisuje zajímavě koncipovanou expozici. FRANĚK, Jiří. Zápisky z Expa a okolí: Výstava výstav. 
Rudé právo. 27.6.1967, roč. 47, č. 175, s. 6. Článek je doplněn o fotografii francouzského pavilonu a interiér 
zdravotnického pavilonu. 
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poté otiskuje zprávu o přítomnosti předsedy čs. vlády Jozefa Lenárta na světové výstavě 

a informuje o jeho prvním dni na výstavišti,344 v následujícím čísle pokračuje popis jeho 

druhého dne.345 Deník otiskuje další díl ze série Jiřího Fraňka, „Zápisky“, tento díl je 

zaměřen na praktický život a ceny za různé služby v Kanadě.346 Na titulní straně je 

otištěna fotografie čs. pavilonu ze všech stran, obtočeného frontou,347 následně Jiří 

Franěk předkládá čtenářům další ze série „Zápisky“, tentokrát v nich autor přibližuje 

svůj pobyt v samotném Montrealu.348 Otištěna je zpráva o třímiliontém návštěvníkovi čs. 

expozice,349 informace o narůstajících frontách před pavilonem350 a přítomnosti 

dvacetimiliontého návštěvníka na Expo.351 Vydána je zpráva o zájezdu divadla Spejbla a 

Hurvínka na severoamerický kontinent352 a informace o recenzi amerického časopisu 

Newsweek.353 V listu se dále objevuje fotografie indiánského náčelníka Doutnajícího 

ohně, který navštívil čs. pavilon354 a krátký článek o odeslání nové expozice do 

Montrealu s názvem Úspěchy čs. filmu od Bruselu 58 po Montreal 67.355 Následují 

zprávy o čtyřmiliontém návštěvníkovi čs. pavilonu,356 a proběhlém kubánském národním 

                                                 
344 Podrobně je popsáno jeho přivítání na montrealském letišti, návštěva a chvála čs. pavilonu, diskuse Lenárta 
s generálním komisařem čs. expozice Galuškou o perspektivách expozice po skončení výstavy a Lenártova následná 
návštěva sovětského a kubánského pavilonu. ČTK. Předseda čs. vlády na Světové výstavě Expo 67. Rudé právo. 
28.6.1967, roč. 47, č. 176, s. 7. 
345 Lenárt navštívil staropražskou restauraci, pavilon Velké Británie, Francie, Quebeku, Kanady a Jugoslávie, den 
zakončil v Kolibě ve parku La Ronde. ČTK. Předseda čs. vlády J. Lenárt na Expo 67. Rudé právo. 29.6.1967, roč. 47, 
č. 177, s. 1. 
346 Vyjmenovány a porovnány jsou ceny různých věcí, od oblečení, přes jídlo, služby a kulturu. Něco je dražší, něco 
zase levnější, autor si například pochvaluje supermarkety a jejich obrovský výběr. Naopak popisuje plat, který 
dostává čs. zaměstnankyně kanadské televize (na počátku, ve výší 400 dolarů, po odečtení daně a srážky v případě 
nezaměstnanosti a zaplacení nájmu si nemůže dovolit život jako v Praze, zvláště ne po kulturní stránce). Autor 
v článku ukazuje pozitiva i negativa. FRANĚK, Jiří. Zápisky z Expo a okolí: Malé dolarové počitadlo. Rudé právo. 
30.6.1967, roč. 47, č. 178, s. 6. Článek je doplněn o dvě fotografie Habitatu, s velmi podrobným technickým 
popisem. 
347 Zájem o čs. expozici je už tak velký, že se do něj stojí mnohahodinové fronty. Rudé právo. 2.7.1967, roč. 47, č. 
180, s. 1. 
348 Popisuje město („mrakodrapy jsou skoro všechny na jednom kopci“ „p ředlouhé přímky dlouhých ulic“), 
restaurace („dvě základní možnosti jsou steak nebo kuře“), obchody, prodavačky a servírky („které i za oceánem mají 
předem chuť´ vám vynadat nebo si vás rovnou nevšímat“) výtahy („které mají jednou pozoruhodnou vlastnost: 
fungují ...“). Článek je doplněn o fotografii pavilonu „Člověk a společnost („Tři hluboce lidské a vtipné loutkové 
scény o vývoji člověka tvoří jednu z expozic, která je přínosem národního umělce Jiřího Trnky tomuto pavilonu“). 
FRANĚK, Jiří. Zápisky z Expo a okolí: Montreal jako takový. Rudé právo. 6.7.1967, roč. 47, č. 184, s. 6. 
349 Zmíněna je zatím nečekaně vysoká návštěvnost Expo, kvůli které byly upraveny prognózy na celkovou účast 
světové výstavy. ČTK. Třímiliontý návštěvník v čs. pavilonu. Rudé právo. 7.7.1967, roč. 47, č. 185, s. 1. 
350 Fronty „nejen neustávají, ale čím dál tím více houstnou a protahují se“. „V některých časových obdobích si musejí 
návštěvníci „odčekat“ 3-4 hodiny.“ Většina ostatních pavilonů je přitom volně přístupná bez front. Zmíněni jsou také 
další významní hosté čs. pavilonu (bývalý kanadský ministerský předseda, či režisér M. Antonini). ČTK. Delší fronty 
před čs. pavilonem na Expo 67. Rudé právo. 11.7.1967, roč. 47, č. 189, s. 1. 
351 NESG. Expo láme rekordy. Rudé právo. 13.7.1967, roč. 47, č. 191, s. 1. 
352 V jeho rámci divadlo vystoupilo v Pavilonu mládí na Expo a montrealská televize natáčí s divadlem šest 
půlhodinových pořadů. Divadlo také vystoupí v čs. pavilonu 16.-21.7. NESG. V pavilonu mládí na Expo 67. Rudé 
právo. 13.7.1967, roč. 47, č. 191, s. 2. 
353 K recenzi byly přidány přetištěné fotky, kinoautomatu a diapolyekranu, kterých se také týkala největší chvála 
filmového kritika z Newsweeku. NESG. Československý pavilon. Rudé právo. 18.7.1967, roč. 47, č. 196, s. 6. 
354 Rudé právo. 22.7.1967, roč. 47, č. 200, s. 3. 
355 Výstava přibližuje vývoj čs. filmu za posledních 10 let a bude otevřena při Mezinárodním filmovém festivalu 
v Montrealu. NESG. Úspěchy čs. filmu. Rudé právo. 24.7.1967, roč. 47, č. 202, s. 2. 
356 ČTK. Čtyřmiliontý návštěvník v čs. pavilonu na Expo 67. Rudé právo. 26.7.1967, roč. 47, č. 204, s. 1. 
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dni.357 světová výstava se dostává do své druhé poloviny a na jejím úspěchu má velký 

podíl čs. expozice, to potvrzuje i rozhovor Jiřího Hochmana s generálním komisařem čs. 

pavilonu Miroslavem Galuškou.358 Další zprávou je informace o zahájení mezinárodního 

filmového festivalu v Montrealu,359 otištěna je fotografie sovětského pavilonu360 a krátký 

text o příjezdu čs. filmové delegace na festival.361 Rudé právo referuje o dalších 

významných hostech čs. pavilonu a také o třicetimiliontém návštěvníkovi Expo,362 

následuje zpráva o promítnutí filmu režiséra Schroma na montrealském festivalu.363 Na 

stránkách deníku se objevuje dopis Z Montrealu od Dagmar Hoeferové, která v něm 

popisuje zážitky z Kanady,364 dále je otištěna zpráva o ukončení montrealského 

filmového festivalu promítáním filmu Karla Zemana Ukradená vzducholoď.365 

Následující článek přibližuje výstavu o čs. filmech, která je instalována v Mezinárodním 

pavilonu mládeže,366 dále vystoupení čs. zpěváků, tanečníků a hudebníků, kteří 

vystoupili v rámci kulturního festivalu Expo v pořadu Oblíbené hvězdy z Prahy.367 Ve 

speciálním vydání u příležitosti veletrhu v Brně pak byl otištěn článek Otakara 

                                                 
357 Ten se konal v den výročí útoku kubánských revolucionářů na pevnost Monacda v roce 1953. ČTK. Kubánský den 
na Expo 67. Rudé právo. 27.7.1967, roč. 47, č. 205, s. 7. 
358 Galuška popisuje „neustály stav obležení pavilonu“, vyjmenovává některé významné návštěvy („každý den máme 
v pavilonu více než 100 významných osobností, nejčastěji jde o celé skupiny a delegace“), cituje některé pochvalné 
recenze na pavilon („Nemáme k dispozici veškerý světový tisk.  Dostáváme prostřednictvím výstřižkové služby jen 
články z tisku kanadského a amerického a tam se o nás píše tak, jako se nikdy nepsalo.“). Hovoří o novém 
neoficiálním průvodci po Expo („nám dali nejvyšší počet hvězdiček a píší v něm: Každý ví, že Čechoslováci mají 
nejlepší pavilon na Expo. Je to pravda.“), o pokračujícím úspěchu čs. restaurací, kinoautomatu („z fronty před 
Kinoautomatem jsme dost nešťastní“, program chtělo vidět tisíce lidí každý den a kapacita je jen pro 250 lidí denně. 
„Lidé, kteří se dovnitř nedostanou vyvolávají scény, stěžují si, hledají protekci, …“) a dalších nabídkách pro 
kinoautomat po skončení výstavy („Mimochodem vychází články a studie o tom, že Expo se stalo dějištěm revoluce 
ve filmu, a všeobecně se konstatuje, že k ní kinoautomatem, polyvizí a diapolyekranem přispěli nejvýznamnější 
měrou.“). Zmíněn je neutuchající zájem o Laternu magiku i fakt, že se vyplatilo s částmi expozice riskovat („Nikdo 
nám nemohl dát záruku, že bude fungovat polyvize, diapolyekran či se osvědčí kinoautomat. Všechna nesmírně 
složitá zařízení se sestavovala na místě. Vsadili jsme na jednu kartu.“). Reaguje na nařčení, že v Montrealu je 
postavena potěmkinovská vesnice („Všecko, to co tu je, vymysleli a vytvořili naši lidé.“) a opravuje zkreslené údaje, 
které se objevily v čs. tisku ohledně nákladů na výstavu („Montreal stojí mnohem méně než Brusel“ a investice se 
vrátí v podobě dobré pověsti, zájmu o výjezdy kulturních souborů, rozšíření turismu i zahraničního obchodu). 
HOCHMAN, Jiří. Největší počet hvězdiček československé expozici. Rudé právo. 30.7.1967, roč. 47, č. 208, s. 10. 
Článek je doplněn o letecký pohled na výstaviště Expo. 
359 Na něm budou mimo jiné prezentovat Československo filmy Karla Zemana a Evalda Schrorma. NESG. V 
Montrealu. Rudé právo. 6.8.1967, roč. 47, č. 215, s. 2. 
360 Rudé právo. 9.8.1967, roč. 47, č. 218, s. 6. 
361 Festival bude probíhat od 4. do 18. srpna a delegaci tvoří: režiséři Schrom a Zeman, kritik F. Goldscheider a 
náměstek ředitele Filmexportu. NESG. Do Montrealu. Rudé právo. 13.8.1967, roč. 47, č. 222, s. 2. 
362 Mezi nimi byli: montrealský a quebecký starosta či předseda mezinárodního olympijského výboru. ČTK. 
Významní hosté v čs. pavilonu. Rudé právo. 15.8.1967, roč. 47, č. 224, s. 1. 
363 ČTK. Na mezinárodním filmovém festivalu. Rudé právo. 16.8.1967, roč. 47, č. 225, s. 2. 
364 Popsán je výlet do Quebeku, návštěva taverny, prohibice na alkohol v neděli v některých kanadských provinciích, 
i kanadská pláž, kde se však člověk nesmí převléknout do plavek. HOEFEROVÁ, Dagmar. Se Světovou výstavou za 
zády. Rudé právo. 16.8.1967, roč. 47, č. 225, s. 6. 
365 „I když na festivalu nejsou udělovány ceny, ohlas publika i jednoznačné hodnocení odborníků stavějí Zemanův 
film na první místo.“ ČTK. Úspěch Zemanova filmu. Rudé právo. 20.8.1967, roč. 47, č. 229, s. 2. 
366 Zatím je instalována první část, přibližující animovanou tvorbu, druhá část bude k vidění při Týdnu čs. filmu, 
který se bude v pavilonu konat v první polovině září. ČTK. Výstava o čs. filmu v Montrealu. Rudé právo. 22.8.1967, 
roč. 47, č. 231, s. 2. 
367 „Divadlo Expo 67, které má 2000 míst, bylo při premiéře zcela zaplněno.“ ČTK. Úspěch čs. umělců. Rudé právo. 
30.8.1967, roč. 47, č. 239, s. 2. 
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Koutského, ředitele Čs. obchodního střediska v Montrealu,368 a následně článek od 

Vladimíra Honomichla z Obchodního střediska čs. účasti.369 Další zprávy informují o 

připravovaném zájezdu České filharmonie do Kanady a USA,370 o mezinárodní výstavě 

výtvarného umění, která je součástí Expo,371 a o výstavě kreseb Jiřího Šlitra.372 Objevuje 

se informace o hrozící stávce zaměstnanců dopravních podniků v Montrealu.373 Zájezd 

filharmonie do Kanady a USA je podrobněji rozpracován v článku Ladislav Daneše,374 

redakce informuje o odletu375 a koncertu v Montrealu na světovém kulturním festivalu 

při Expo 67.376 Jeho recenzi a ohlasy v tisku přináší opět Ladislav Daneš,377 poté je 

otištěn článek Miroslava Klivara, ve kterém se zamýšlí nad dopadem, který bude mít čs. 

účast po skončení výstavy, v oblasti kultury.378 Následuje zpráva o vystoupení pražských 

                                                 
368 Ve svém „dopise z Montrealu“ popisuje, jak se Expo stalo nepřímo í místem setkání obchodu, v Mezinárodním 
obchodním středisku, které zřídila kanadská vláda. Československo si pak v něm zřídilo vlastní obchodní středisko, 
ve kterém navazuje obchodní kontakty, dělá studie trhu apod. Popsány jsou cíle, jak proniknou na kanadský trh, který 
je ovšem náročný a panuje v něm velká konkurence. Díky tematickým pavilonům Expo (konkrétně Člověk a výrobce, 
kde jsou dva exponáty z ČSSR), se o čs. průmyslu začalo mluvit a podařilo se uskutečnit první obchody. Další 
propagací je samozřejmě symfonie v čs. pavilonu, která prezentuje průmyslové výrobky, zájem o ní vedl 
k uspořádání sympozia o těchto výrobcích v obchodním středisku. Cílem veškeré činnosti obchodního střediska je 
vzbudit zájem, který by sem mohl vyvinout v obchodní spolupráci. KOUTSKÝ, Otakar. Dopis z Montrealu: Výstava 
připravuje půdu obchodníkům. Rudé právo. 1967, speciální vydání, s. 17. 
369 Ten přibližuje, možné způsoby prodeje předmětů na světové výstavě, které jsou velmi přísně omezeny, podrobně 
jsou přiblíženy regule a místa, kde je prodej možný. Autor informuje i přesto o velmi dobrém prodeji čs. výrobků, 
především skla, šperků, kabelek, hraček atd. (v prodeji je přes 1000 druhů zboží). Vyzdvižena je možnost prodat 
zboží přímo spotřebitelům sledovat jejich reakce i zajištění průzkumu o co je zájem, pro případné rozšíření 
sortimentu v příštích letech pro Kanadu. Připomenuto je také poučení z Expo 58 „Méně laciných upomínkových 
předmětů a více dražších kvalitních a exkluzivních výrobků“. Vyjmenovány jsou všechny velké podniky, které 
dodaly do prodejen své zboží a přání „aby se získané poznatky a zkušenosti maximálně využily pro zvyšování obratu 
na kanadském trhu i po skončení Světové výstavy“. HONOMICHL, Vladimír. Prodej našich výrobků na Expo 67 
úspěšný. Rudé právo. 5.9.1967, roč. 47, č. 245, s. 3 
370 V jehož rámci vystoupí také na Expo v Montrealu. Vyjmenován je hlavní repertoár a místa, která filharmonii na 
její cestě čekají. ČTK. Česká filharmonie. Rudé právo. 5.9.1967, roč. 47, č. 245, s. 2. 
371 Výstavu denně shlédne 9 000 lidí a Pražská národní galerie do ní zaslala plátno Oskara Kokoschky Karlův most. 
ČTK. Výstav výtvarného umění. Rudé právo. 6.9.1967, roč. 47, č. 246, s. 2. 
372 Kresby vznikly během jeho pobytu v Montrealu a výstava se později z montrealské galerie přesune do amerického 
Houstonu. ČTK. V montrealské galerii. Rudé právo. 14.9.1967, roč. 47, č. 254, s. 2. 
373 Tato stávka by pak výrazně ovlivnila dopravu na výstaviště, které je spojeno s městem pouze metrem. ČTK. 
Montrealu hrozí stávka. Rudé právo. 18.9.1967, roč. 47, č. 256, s. 7. 
374 Připomenut je podobný zájezd před dvěma lety, podrobně je přiblížen repertoár i navštívená města. Zahajovat se 
pak bude na Expo („Tam má dovršit úspěšnou kulturní reprezentaci Československa na Světové výstavě. Není 
pochyb o významu tohoto vystoupení.“). DANEŠ, Ladislav. Podruhé za velkou louží. Rudé právo. 26.9.1967, roč. 47, 
č. 266, s. 5.   
375 NESG. Česká filharmonie. Rudé právo. 30.9.1967, roč. 47, č. 270, s. 3. 
376 „Po každé symfonické básni Smetanova díla Má vlast pod taktovkou K. Ančerla se stupňoval potlesk, který 
vyvrcholil v bouřlivé ovace po přidaných dvou Slovanských tancích A. Dvořáka.“ NESG. Česká filharmonie. Rudé 
právo. 3.10.1967, roč. 47, č. 273, s. 5. 
377 Podrobně je popsána ohromná konkurence jiných světových orchestrů, které na Expo vystupují v rámci kulturního 
festivalu, i přes takto vysoko nastavenou laťku, dokázala filharmonie strhnout diváky. „Lidé křičeli, tleskali, a byli by 
vyvolávali Karla Ančerla snad donekonečna.“ Vyjmenovány jsou zahrané skladby i následné recenze z tamního tisku. 
„Je-li na světě lepší orchestr, pak jsem ho neslyšel.“ The Gazette. DANEŠ, Ladislav. Bouře potlesku na Expo. Rudé 
právo. 11.10.1967, roč. 47, č. 281, s. 5. 
378 „Kulturně politický význam našeho umění na Světové výstavě a v širším kontextu vidíme zejména v tom, že se 
zde představila bohatost a rozmanitost našeho socialistického umění, šíře estetických názorů vysoké kvality.“ 
„Výstava skutečně přesvědčila prostého člověka, že kulturní politika komunistické strany vytváří v oblasti výtvarné 
kultury, divadla, filmu, atd. široký prostor pro vážnou tvůrčí práci umělců i pro experimenty, které jsou dotovány 
obrovskými prostředky.“ „Umělecké hodnoty čs. pavilonu byly ojedinělým činem, připravovaným snad jen pro tuto 
výstavu, nýbrž celá mnohostrannost kulturních hodnot byla skutečně výběrovou ukázkou naší socialistické umělecké 
kultury, množství tvůrčího rozpětí, které se opírá o velkou důvěru strany a státu.“ „Manifestovala se tu velká 
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komorních sólistů379 a článek oceňující čs. fotografii na Mezinárodní výstavě fotografií 

při Expo.380 Rudé právo dále informuje, že Laternu magiku navštívila miliontá 

návštěvnice,381 a o zájmu washingtonské muzejní společnosti vystavovat ve vánočním 

období třebechovický betlém.382 Těsně před ukončením výstavy je otištěna informace o 

faktu, že Expo 67 skončí s deficitem,383 dále zpráva o posledních hodinách před 

uzavřením bran výstaviště384 a rozhovor s Miroslavem Galuškou, generálním komisařem 

čs. účasti. Ten mluví celkově o výstavě385, úspěchu čs. expozice386, nákladech na čs. 

účast387, a o možnosti zúročení čs. úspěchu.388 Následuje článek o skončení výstavy389 a 

text od Bronislava Žemličky z ministerstva zahraničního obchodu, ve kterém popisuje 

dopady světové výstavy na obchod.390 Deník poté otiskuje informaci o příletu posledních 

čs. občanů, kteří se stali návštěvníky Expo, a také o postupném návratu čs. umělců a 

                                                                                                                                               
myšlenka, že socialistická kultura je dědicem nejlepších, všech pokrokových hodnot v historii národa, že je tvořivě 
rozvíjí.“ Již vcelku normálním jazykem je vyzdviženo české sklo, diapolyekran, polyvize a Laterna magika, které si 
ve světě vydobyly renomé. Zmíněna je také účast na mezinárodní sochařské a fotografické výstavě a na závěr autor 
dodává, „Na Světové výstavě se s naším uměním počítalo a bylo plně uznáváno jako umění světově významné. Nyní 
jde o to, abychom nepromarnili možnosti kulturních vztahů a styků, aby se neopakoval situace po Bruselu 1958. Už 
dnes dělejme všechno, aby to bylo jiné po Montrealu 1967.“ KLIVAR, Miroslav. Montreal zavazuje. Rudé právo. 
15.10.1967, roč. 47, č. 285, s. 4. 
379 Ti vystoupili také na světovém festivalu při Expo společně s mexickým houslistou. Opět jsou připsány pochvalné 
recenze „za jedinečný zážitek“. ČTK. Jednou z největších kulturních událostí. Rudé právo. 16.10.1967, roč. 47, č. 
286, s. 2. 
380 Miroslav Klivar v článku přibližuje koncepci celé výstavy s názvem „Pohledy na zemi lidí“, zmíněni jsou čs. 
zástupci, fotograf Voželnílek (snímek ze spartakiádního cyklu) a Martinček (fotografie zemědělců). Vyjmenování 
jsou nejzajímavější fotografové a hlavní tematická zaměření. Na závět autor dodává: „Mezinárodní výstav 
v Montrealu přispívá ke sblížení pokrokových umělců, protože ukazuje zápas o humanistický svět. Umění fotografie 
promlouvá ke všem lidem řečí obrazu a myšlenky.“ KLIVAR, Miroslav. Ocenění naší fotografie. Rudé právo. 
17.10.1967, roč. 47, č. 287, s. 5. Článek je doplněn o Voženílkovu fotografii. 
381 ČTK. Již miliontá návštěvnice. Rudé právo. 23.10.1967, roč. 47, č. 293, s. 2. 
382 Ten se „stal jedním z nejobdivovanějších exponátů čs. pavilonu“. ČTK. Třebechovický Betlém do Washingtonu. 
Rudé právo. 26.10.1967, roč. 47, č. 296, s. 2. 
383 Jedná se o schodek vy výši 250 milionů. ČTK. Expo 67 skončí s deficitem. Rudé právo. 27.10.1967, roč. 47, č. 
297, s. 1. 
384 Před čs. pavilonem se již nečekají 3 hodinové, ale 6 hodinové fronty a zmíněn je také očekávaný 50 miliontý 
návštěvník. NESG. Poslední hodiny Expo 67. Rudé právo. 28.10.1967, roč. 47, č. 298, s. 1. 
385 „Výstava poskytla socialistickým účastnickým zemím jedinečnou možnost pravdivě o sobě informovat miliony 
občanů severoamerického kontinentu, kteří o nás dosud měli pod vlivem nepřátelské propagandy představy mnohdy 
falešné.“ NESG. Úspěch v Montrealu - a co dál. Rudé právo. 28.10.1967, roč. 47, č. 298, s. 11. 
386 Kromě neutuchajících front, přinesla čs. expozice již řadu odborných studií, pozvánky na přednášky na americké 
univerzity a samozřejmě pozvánky pro umělce (Laternu, kinoautomat) na další vystupování. Tamtéž. 
387 Zde jsou zopakovány informace již z předchozího rozvoru s Galuškou z 30.7. 
388 Investice se vrátí v podobě dobré pověsti, zájmu o výjezdy kulturních souborů, rozšíření turismu i zahraničního 
obchodu, je však nutné obchod a turistické zázemí na takový zájem připravit, kvůli vysokým nárokům a konkurenci, 
které v těchto oblastech panují. Tamtéž. 
389 Ta shrnuje dobu trvání, ukončovací ceremoniál i fakt, že výstava se den před uzavřením dočkala 50 miliontého 
diváka. ČTK. Světová výstav Expo 67 skončila: Zhlédlo ji 50 milionů lidí. Rudé právo. 30.10.1967, roč. 47, č. 299, s. 
1. 
390 Článek odkazuje na text Miroslava Klivara z 15.10 se stejným názvem, který se věnoval dopadům Expo v oblasti 
kultury, Žemlička se zaměřuje na oblast dopadů na obchod. Čtenářům je přiblížen kanadský trh, konkurence a 
možnosti, jak do něj proniknout, dosavadní obchodní vztahy, které Československo s Kanadou navázalo. Na rozšíření 
obchodních vztahů se začalo pracovat již rok před zahájením výstavy a tento krok se vyplatil. Vyčíslen je také 
celkový zisk z prodeje upomínkových předmětů na výstavě, a zisk restauračních zařízení na Expo. Podrobně jsou 
popsány akce čs. obchodního střediska, které sídlilo v paláci Bonaventure, a zmíněn je také kredit, který si čs. 
výrobky vydobyly díky světové výstavě. Nyní je na podnicích, aby dodržely kvalitu, lhůty, pružnost a rychlost 
v přizpůsobení výrobků požadavkům tohoto trhu. ŽEMLIČKA, Bronislav. "Montreal zavazuje" podruhé. Rudé právo. 
31.10.1967, roč. 47, č. 300, s. 3. 
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pracovníků, kteří na výstavě působili.391 Objevuje se informace o předání medaile 

generálnímu komisaři světové výstavy Pierre Dupuymu, kterou obdržel od čs. 

zástupců.392 Poslední zpráva ohledně výstavy se týká návratu České filharmonie ze 

zámoří, kde sklidila mimořádný úspěch především na koncertu v Montrealu v rámci 

festivalu EXPO.393 

 

4.1.2 Mladá fronta 

První zmínka o světové výstavě se v rámci sledovaného období, v deníku Mladá 

fronta objevila 2. dubna. Čtenáři díky ní spatřili sérii známek, které byly vydány při 

příležitosti hesla světové výstavy roku 1967 Člověk a jeho svět.394 Další článek popisuje 

kolekci pro prezentaci československé módy na Expo 67395 a následuje zpráva o uvedení 

filmu Pavla Procházky396 na západoněmeckém festivalu krátkých filmů. Mladá fronta 

dále informuje, jakým způsobem se dostanou do Montrealu ti Čechoslováci, kteří měli 

to štěstí a dostali se do jednoho z devíti zájezdů do Montrealu.397 Přináší také rozhovor 

s vítězem mezinárodní soutěže o nejlepší esej na téma „Člověk a jeho svět“ s doktorem 

Jiřím Šimsou.398 Následuje článek přibližující jídla, která budou moci návštěvníci 

ochutnat v různých čs. restauracích na výstavišti.399 Autor dalšího článku přináší své 

názory na nový program Laterny magiky400, ve stejném čísle se také objevují další 

fotografie z kolekce ÚBOK pro Montreal.401 Mladá fronta dále informuje o vystoupení 

                                                 
391 Vrátila se tak skupina nejlepších pracovníků z různých odvětví čs. hospodářství, kteří dostali zájezd jako odměnu 
za svou práci. Z Montrealu je již zpět také soubor Laterny magiky, který měl na Expo „mimořádný úspěch, největší 
z uměleckých souborů“. Zmíněny jsou také nabídky na další vystupování, které již Laterna obdržela. NESG. Z 
Montrealu domů. Rudé právo. 1.11.1967, roč. 47, č. 301, s. 3. 
392 Jednalo se o zlatou medaili Čs. společnosti pro mezinárodní styky za zásluhy o rozvoj přátelství a spolupráce 
s ČSSR. ČTK. Expo 67: Čs. medaile generálnímu komisaři. Rudé právo. 2.11.1967, roč. 47, č. 302, s. 1. 
393 ČTK. Více než 80 000 posluchačů. Rudé právo. 2.11.1967, roč. 47, č. 302, s. 2. 
394 NESG. "Člověk a jeho svět". Mladá fronta. 2.4.1967, roč. 23, č. 91, s. 1. 
395 Článek je doplněn o fotografii jednoho z modelů s názvem Diana, který získal ocenění novinářů. Kolekce je dílem 
návrhářů ÚBOK a skládá se ze tří částí, modely pro volný čas, denní oblečení a malé odpolední a velké večerní 
toalety. NESG. Hlas pro Dianu. Mladá fronta. 4.4.1967, roč. 23, č. 93, s. 1. 
396 Jednalo se o padesáti vteřinový film na téma „Člověk a jeho svět“, se kterým v této kategorii zvítězil v soutěži 
pořádné Expo 67. ČTK. Nejdelší potlesk nejkratšímu filmu. Mladá fronta. 6.4.1967, roč. 23, č. 95, s. 1. 
397 Doprava bude zajištěna letounem Bristol-Britania, který je schopen přeletět oceán a ĆSSR ho má v pronájmu od 
kubánské letecké společnosti. NESG. Čím na Expo 67?. Mladá fronta. 11.4.1967, roč. 23, č. 100, s. 1. 
398 Ten popisuje své přípravy na cestu do zámoří, mezi které patří oprášení francouzštiny. TILL, Josef. Montreal 
kontra Interna. Mladá fronta. 11.4.1967, roč. 23, č. 100, s. 1. 
399 NESG. Zájem o naši kuchyni. Mladá fronta. 15.4.1967, roč. 23, č. 104, s. 7. 
400 Ten se oproti původním plánům, které s ním měl Alfred Radok, kdy v ní měly být inscenovány velké dramatické 
hry, opět vrací do estrádních kolejí, které použil již na bruselském Expo. Pro současnou montrealskou výstavu je to 
jistě vhodný materiál, ale pro další použití by se tvůrci měli zamyslet nad novým obsahem. NESG. Kolem 
montrealského programu. Mladá fronta. 16.4.1967, roč. 23, č. 105, s. 3. 
401 Mladá fronta. 16.4.1967, roč. 23, č. 105, s. 5. 
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Karla Gotta, který zahájí program v „Zahradě hvězd“ na světové výstavě,402 a přináší 

zprávu o možnosti ochutnat jídla z čs. restaurací na Expo 67.403 V listu se dále objevuje 

fotografie z výstaviště, na které je pavilon USA a SSSR404, fotografie hostesky před čs. 

pavilonem405, a poté již následuje rozhovor s Karlem Gottem před odletem do 

Montrealu.406  V den zahájení výstavy o tom informuje Vlasta Pánková, dopisovatelka 

MF z Montrealu.407 Následuje zpráva o samotném slavnostním zahájení Expo doplněná 

o fotografii408 a ve stejný den vyšla také informace o nově vydané publikaci o 

Třebechovickém betlému.409 Deník následně informuje o vystoupení Karla Gotta410 a 

první zahraniční recenzi na čs. pavilon411. Československý pavilon poté navštívila jako 

první ze socialistických republik, estonská delegace.412 Následuje půl stránkový rozbor 

Gottova neúspěšného vystoupení v „Zahradě hvězd“ od Vladimíra Tilla413 a poté opět 

fotografie přinášející pohled ze sovětského pavilonu.414 Dopisovatelka listu Vlasta 

Pánková přibližuje fungování obchodního střediska na Place Bonavenure415 a informuje 

                                                 
402 „Pořady na nichž vystoupí Karel Gott a po něm až do konce výstavy dalších 48 umělců a skupin, byly nazvány 
Action Time.“ ČTK-MF. K. Gott zahájí "Action Time". Mladá fronta. 19.4.1967, roč. 23, č. 108, s. 1. 
403 Ta bude možné okusit v restaurantu Praha na Letné, který získal uznání na minulé světové výstavě v Bruselu. 
NESG. Montreal na Letné. Mladá fronta. 19.4.1967, roč. 23, č. 108, s. 5. 
404 Mladá fronta. 23.4.1967, roč. 23, č. 112, s. 6. 
405 Doplněná o informaci, že brány výstavy se otevřou již za dva dny. Mladá fronta. 26.4.1967, roč. 23, č. 115, s. 4. 
406 Ten odletěl do Montrealu společně se souborem Laterny Magiky, těsně před odletem sdělil čtenářům svůj 
naplánovaný repertoár, v jakém prostoru bude zpívat i jak dlouho se plánuje zdržet v zámoří. Redakce ještě přidala 
informace o veškerých zahraničních angažmá, která ho letos čekají, mezi nimi ještě jednou vystoupení v rámci Expo 
v pořadu Hvězdy z Prahy na přelomu srpna a září. BARTÍK, Pavel. Karel Gott odletěl. Mladá fronta. 26.4.1967, roč. 
23, č. 115, s. 2. 
407 V den vytištění tohoto čísla, samozřejmě autorka nemohla popsat průběh zahájení, svým čtenářům tak alespoň 
shrnula základní informace o výstavě: Neobvyklý a nápadný svým tvarem je pavilon Spojených států, jeden 
z největších pavilonů patří Sovětskému svazu, dominantou Expo je pak podrobně popsaný Habitat. Většina pavilonů 
před zahájením uspořádala tiskové konference a samotná Kanada Expem „žije“. Článek byl doplněn o fotografii 
z výstaviště, v pozadí s francouzským pavilonem. PÁNKOVÁ, Vlasta. Na EXPO 67 dnes slavnostní zahájení. Mladá 
fronta. 27.4.1967, roč. 23, č. 116, s. 1. 
408 Čtenářům byly popsány základní ceremonie při zahajovacím aktu a kromě pozvaných významných hostů a 
novinářů, jej sledovaly milion lidí ze 70 zemí světa pomocí televizorů. Článek byl doplněn o fotografii, jednalo se o 
pohled ze sovětského pavilonu na plastiku kladiva a srpu, stojící před ním. ČTK-MF. EXPO 67 zahájeno: 650 
milionů lidí u televizorů. Mladá fronta. 28.4.1967, roč. 23, č. 117, s. 1. 
409 Kniha byla vydána v těchto dnech a část prvního výtisku putuje ihned do Kanady na světovou výstavu. NESG. 
Betlém v knize: publikace pro Expo. Mladá fronta. 28.4.1967, roč. 23, č. 117, s. 5. 
410 Při kterém se „pořadatelé příliš nevyznamenali“, „vinou nevhodného začátku a umístění představení v Lunaparku 
EXPO se prodalo jen 16 vstupenek do hlediště pro 1450 diváků. Navíc ještě jeho vystoupení doprovázely 
„podprůměrné tanečnice“. Gott se „přesto nedal deprimovat“, „zpíval výborně“ a přímo na místě byl pozván do 
kanadské televize. ČTK-MF. 3 x z Montrealu. Mladá fronta. 3.5.1967, roč. 23, č. 121, s. 4. 
411 Mladá fronta cituje z článku západoněmecké agentury DPA „Československý zázrak“: „Československo přineslo 
Světové výstavě jeden z nejoriginálnějších příspěvků plný bohatých nápadů.“ Tamtéž. 
412 NESG. Československý pavilon. Mladá fronta. 5.5.1967, roč. 23, č. 123, s. 4. 
413 Podrobně je popsáno prostředí, kde Gott zpíval, nutnost změn na poslední chvíli v repertoáru pro tancechtivé 
publikum, amatérské go go tanečnice jako doprovod, nulová publicita a vystoupení prokládané amatérskou 
bigbítovou kapelou. Přes všechny tyto nesnáze Gott zpíval „znamenitě“, je pozván do kanadské televize a při dalších 
vystoupení je již návštěva lepší. TILL, Vladimír. Utajený Karel Gott: k vystoupení našeho zpěváka na Expo 67. 
Mladá fronta. 6.5.1967, roč. 23, č. 124, s. 2. 
414 Mladá fronta. 7.5.1967, roč. 23, č. 125, s. 1. 
415 Obchodní středisko bylo postaveno jako centrum kanadského zahraničního obchodu a Československo je první 
zemí, která včera zahájila činnost svého obchodního střediska a otevřela zde svou výstavní síň. Došlo již také na 
první obchodní kontrakt, kdy závod Škoda Plzeň dodá do Kanady zařízení pro slévárnu v hodnotě 10 mil. dolarů. 
PÁNKOVÁ, Vlasta. Fronty u našeho pavilonu. Mladá fronta. 12.5.1967, roč. 23, č. 129, s. 4. 
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o frontách před čs. pavilonem. List posléze referuje o odletu prezidenta Novotného na 

státní návštěvu do Kanady416 dále o jeho prohlídce města Montreal a přesunu do 

Ottawy.417 Z Ottawy je poté otištěna podrobná reportáž, doplněná o přetištěný proslov 

prezidenta Novotného.418 Mladá fronta rovněž přináší dva články z československého 

národního dne na Expo; první z pohledu dopisovatele Miroslava Jelínka419 a druhý 

 popisující oficiální ceremonie za přítomnosti prezidenta Novotného.420 Následuje článek 

popisující rekordní návštěvu výstavy v době konání národního dne Československa a 

názory prezidenta na čs. pavilon421 a podrobná zpráva o prezidentově zastávce 

v Quebeku.422 Pak přichází článek shrnující poslední chvíle prezidentské návštěvy 

v Kanadě423 a přílet domů s přivítáním na ruzyňském letišti.424 Objevuje se první ze série 

                                                 
416 Tato zpráva je psána věcným stylem, vyjmenováni jsou sice všichni komunističtí funkcionáři, kteří se přišli 
s prezidentem rozloučit, či s ním do Kanady odletěli (zmíněni jsou také pionýři), avšak neobjevují se v ní žádná 
proklamativní hesla. Poukázáno je na fakt, že se jedná o první návštěvu hlavy státu v Kanadě a podrobně je popsán 
průběh návštěvy, včetně zastávky na montrealské výstavě, kdy bude prezident zahajovat Ćs. národní den. Článek je 
doplněn o fotografii Novotného na ruzyňském letišti. NESG. Antonín Novotný na Expo 67. Mladá fronta. 14.5.1967, 
roč. 23, č. 131, s. 1,6. 
417 NESG. Prezident republiky přijel do Ottawy. Mladá fronta. 15.5.1967, roč. 23, č. 132, s. 1. 
418 Prezident poděkoval za pozvání v rámci stého výročí kanadské federace a světové výstavy Expo. „Věříme, že i 
nadále se budou naše styky rozšiřovat, k oboustrannému prospěchu. Přáli bychom si, aby i naše návštěva v Kanadě a 
československá účast na Světové výstavě EXPO 67 k tomu přispěly.“ Následná tisková konference pak byla narušena 
„provokativním vystoupením uprchlíka z Československa, vystupujícího jako zpravodaj kanadského listu, kdy tento 
„žurnalista“ položil sérii agresivních otázek, vyloženě protičeskoslovensky zaměřenými. Prezident však zodpověděl i 
tyto otázky, uvedl je na správnou míru a vysvětlil klidn ě a věrohodně současno situaci v Československu.“ ČTK. 
Srdečné přijetí v Ottawě. Mladá fronta. 16.5.1967, roč. 23, č. 133, s. 1,4. 
419 Ten popisuje nadšené zápisy z knihy návštěv čs. pavilonu, ať už od běžných lidí či významných osobností. 
Zmíněna je kritika v New York Times, která poukázala na chybějící popisky u exponátů, které první den malíři 
nestačili dokončit. Úspěchy slaví také všechny čs. restaurace, které „překračují plán“, generální komisař Miroslav 
Galuška je pak neustále bombardován žádostmi o lístek do „toho fantastického podniku nazývaného Kinoautomat“. 
Poté je již popsán průběh samotného čs. národního dne, kdy byl zahajovací projev „soudruha Novotného přijat 
sympatickým potleskem.“ JELÍNEK, Miroslav. Úterý patřilo nám. Mladá fronta. 17.5.1967, roč. 23, č. 134, s. 1,4. 
420 Článek přináší velmi podrobný popis celého dne, od přesunu prezidenta na výstaviště, vyjmenování všech 
funkcionářů při úvodních ceremonií, vyvěšení vlajky, projevy generálního komisaře výstavy i prezidenta republiky, 
vystoupení hudby čs. armády. Poté přesun prezidenta do čs. pavilonu, slavnostní oběd a rozhovor pro Čs. rozhlas, ve 
kterém mimo jiné poděkoval všem „kteří se zasloužili o naši expozici a jimž se podařilo tak dobrým způsobem ukázat 
život nového Československa“. Článek byl doplněn o fotografii Novotného a kanadského ministra zahraničí. ČTK. 
Československý den na EXPO 67. Mladá fronta. 17.5.1967, roč. 23, č. 134, s. 1,4. 
421 Ten navštívil znovu čs. pavilon a „byl velmi spokojen s tím, co uviděl, a s vysokým otevřeným uznáním ocenil 
snahu všech, kdo se na naší expozici podíleli svou aktivní tvůrčí prací, svými smělými tvůrčími myšlenkami a 
původními návrhy a kdo obětovali jejich uskutečnění měsíce a roky vypjatého úsilí.“ Prezident poté projevil přání, 
aby se po skončení výstavy celá expozice v plném montrealském rozsahu přesunula do ČSSR „pro potěšení i poučení 
pracujících“ prezident dále zdůraznil „jak mimořádný význam má a ještě bude mít příznivý ohlas naší vzorové účasti 
v Montrealu pro zahraniční obchod, turistiku a v neposlední řadě i pro politický dosah v myslích a představách 
milionů lidí“. Prezident si ještě stihl prohlédnout další pavilony, mezi nimi sovětský, jugoslávský a kubánský. NESG. 
Prezident nešetří chválou: rekordní návštěva na našem dnu v Montrealu. Mladá fronta. 18.5.1967, roč. 23, č. 135, s. 
1,4. 
422 Článek je doplněn o fotografii prezidenta a jeho ženy při prohlídce sovětského pavilonu. ČTK. Prezident Antonín 
Novotný čestným hostem starosty: návštěvou v Quebeku. Mladá fronta. 19.5.1967, roč. 23, č. 136, s. 1,4. 
423 Opět je jmenovitě shrnut doprovod, který s sebou prezident na návštěvě měl, těsně před odletem pak prezident 
poskytl některým novinářům (za ČTK zde byl Vladimír Till, za Čs. rozhlas Miroslav Pátek a za Rudé právo Jiří 
Hochman) rozhovor, ve kterém mimo jiné řekl: „Kanaďané vysoce oceňují, jak věrně náš pavilon vyjadřuje motto 
výstavy „Člověk a jeho svět“, přičemž ukazuje náš socialistický život a vztahy mezi lidmi v socialistické společnosti. 
Mnoho lidí si po zhlédnutí našeho pavilonu uvědomuje, jak se nám podařilo jeho ideovým obsahem a duchem 
zdůraznit humanitní cíle lidstva. Humanitní cíle socialismu, v němž starost o člověka stojí na prvním místě.“ NESG. 
Byli jsme nadšeni: prezident republiky Antonín Novotný se vrátil z Kanady. Mladá fronta. 20.5.1967, roč. 23, č. 137, 
s. 1,6. 
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reportáží o výstavě pod názvem „Svět pod spirálou“ od Miroslava Jelínka, která je 

doplněná o dvě fotografie (části výstaviště a čs. pavilonu). V úvodním díle autor 

připomíná stoleté výročí kanadské konfederace, popisuje Kanadu, její národnostní 

složení a Montreal.425 Ve stejném čísle je otištěn rozhovor s režisérem Jiřím Lehovcem, 

který natočil film o Jiřím Trnkovi a který bude promítán v čs. pavilonu.426 Následuje 

dlouhý článek upřesňující nelehké začátky Karla Gotta427 a Laterny magiky428 na světové 

výstavě. Informace v něm uvedené vzešly z tiskové konference, které se zúčastnil 

ředitel Státního divadelního studia, umělecký vedoucí Laterny magiky, její režisér a 

samotný Karel Gott. Deník dále informuje o předání odměny Juraji Šimsovi od 

kanadského velvyslance za nejlepší essay v soutěži kanadského rozhlasu na téma 

„Člověk a jeho svět“ 429 Další krátká zpráva se týká požáru  tchajwanského pavilonu430 a 

následuje pokračování série článků Svět pod spirálou.431 V něm jeho autor Vladimír 

Jelínek popisuje Montreal, život v něm,432 jeho občany433 a velmi podrobně se zaobírá 

popisem výstavby a fungování nového metra.434 List otiskuje vzápětí další díl, který 

zabírá spolu s fotografiemi435 takřka celou třetí stranu čísla. Věnuje se pouze čs. 

pavilonu, a shrnuje jednotlivé části expozice, zamýšlí se nad důvody úspěchu, který zde 

                                                                                                                                               
424 Podrobně je popsáno přivítání s funkcionáři, květy od pionýrek, přehlídka čestné stráže a sdělování úvodních 
dojmů z Kanady a samotného Expo. Tamtéž. 
425 Autor také vysvětluje název článku, kdy je podle něj jedinou opravdovou dominantou výstaviště spirálová 
rozhledna, který stojí v parku La Ronde hned vedle Koliby. JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou. Mladá fronta. 
21.5.1967, roč. 23, č. 138, s. 1,6. 
426 Ten mimo jiné zmiňuje, že film bude dále také v kanadské televizi, která jej zakoupila. ADAMEC, Oldřich. Přes 
Montreal na Pražský hrad. Mladá fronta. 21.5.1967, roč. 23, č. 138, s. 3. 
427 Původní zprávy o vystoupení jsou označeny za zkreslené a nyní uvedené na pravou míru, kdy počáteční slabší 
zájem vystřídal úspěch v podobě pěti vystoupení v kanadské televizi a sám Gott řekl: „Pro mne to byl největší 
zahraniční úspěch, jaký jsem kdy na zájezdech měl.“ Vše je doplněno o pochvalnou recenzi z kanadského tisku. 
428 Také Laterna se od počátku musela potýkat s problémy, nulová propagace ze strany kanadských partnerů zavinila 
počáteční takřka nulovou návštěvnost. Poté, co si samotní lidé z Laterny vytvořili improvizované plakáty a poutače, 
nahráli znělku do tlampače, návštěvnost se zvedla a nyní již Laterna slaví vítězství a hraje 12 představení denně. 
Získala také pozvánku na hostování do Las Vegas a na Expo 70 do Osaky. Přidána je recenze z kanadského tisku: „V 
La Ronde mají Laternu magiku. Nesmí se vynechat toto představení, protože by bez něho člověk neviděl Expo, 
protože jestli je na ostrovech plno novinek, Laterna magika je bez výjimky předčí.“ NESG. K. Gott, Laterna a Expo 
67. Mladá fronta. 24.5.1967, roč. 23, č. 141, s. 2. 
429 Odměnou se stal diplom a dva cestovní lístky na samotnou světovou výstavu pro doktora Šimsu a další dva vítěze 
v národních kategoriích. Redakce připomíná, že vítězný esej byl na stránkách MF otištěn již v lednu tohoto roku. 
NESG. Za essay do Montrealu. Mladá fronta. 29.5.1967, roč. 23, č. 146, s. 1. 
430 Kdy bylo zničeno 80% cenných uměleckých exponátů, příčina dosud nebyla známa. ČTK. Oheň na Expo 67. 
Mladá fronta. 31.5.1967, roč. 23, č. 148, s. 1. 
431 Ten je doplněn o tři fotografie, první (na titulní straně) ukazuje montrealské mrakodrapy, další (uvnitř listu) 
montrealské metro. JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: O Montrealu z lepší stránky. Mladá fronta. 1.6.1967, roč. 
23, č. 149, s. 3. 
432 Popsány jsou obchodní domy: „Pro zákazníka je tu všechno co hledá – a v širokém sortimentu a přímo báječném 
balení.“ Tamtéž. 
433 „Chodí oblékaní v kvalitních materiálech a v pestré paletě barev, ale nedovedou části svého šatníku sladit 
dohromady. Vkus to je prostě velká neznámá.“ Tamtéž 
434 Zemina, která byla při stavbě vhloubena, byla použita na stavbu umělých ostrovů výstaviště a pokud vyjdou 
odhady počtu návštěvníků Expo, díky prodeji jízdenek by se také velmi drahá stavba měla zaplatit. Tamtéž. 
435 Zde jsou vyobrazeny části čs. pavilonu: terasa, expozice skla a módní přehlídka. JELÍNEK, Miroslav. Svět pod 
spirálou: Tentokrát doma. Mladá fronta. 2.6.1967, roč. 23, č. 150, s. 3. 
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má436. Patří mezi ně spjatost minulosti437 se současností, překonání bruselského 

polyekranu nástupem polyvize a diapolyekranu438, humor439, zaměření expozice na 

rodinu440 a potlačením tendence předvádět výrobu a výrobky.441 Další den se objevuje 

opět rubrika Svět pod spirálou442, v níž si čtenáři přečetli rozhovor s generálním 

komisařem čs. účasti na Expo Miroslavem Galuškou. Ten opět shrnuje důvody úspěchu 

čs. expozice, popisuje úvodní peripetie Laterny magiky, úspěch národního dne443 i 

ekonomickou stránku čs. účasti.444 Upravuje také počet očekávaných návštěvníků445 a 

zmiňuje nekulturní chování některých návštěvníků, kteří působí škody na exponátech.446 

Následuje krátká zpráva o dni OSN konaném v rámci světové výstavy447 a neoficiální 

návštěvě předsedy NS na Expo v Montrealu.448 V Mladé frontě se také objevuje 

rozhovor s náčelníkem Ústřední hudby ČSLA Miroslavem Holým, který s tímto tělesem 

odehrál řadu koncertů na světové výstavě a později na několika místech v Anglii.449 

Následuje další díl ze Světa pod spirálou; Miroslav Jelínek v něm tentokrát popisuje 

tematické pavilony450, začíná odbočkou do mezinárodní galerie umění451 a dále se 

podrobně věnuje pavilonům Člověk tvůrce a Člověk výrobce452. Deník rovněž informuje 

                                                 
436 Na počátku připouští, že „Čechoslovák v cizině je víc náchylný fandit své zemi, než doma“ přesto „musím stejně 
říci, že náš pavilon je tu jeden z nejlepších“. Tamtéž. 
437 „Nebudu vám líčit obdiv lidí, kteří znají jen stylizovanou starobylost, vždyť se setkávají poprvé v životě se 
starobylostí opravdovou.“ Tamtéž. 
438 „Když projdete expozicemi Montrealu, najdete tu polyekranů ne jen desítky, ale stovky. A v našem pavilonu už 
žádný. Diapolyekranem a polyvizí jsme zase o krok napřed.“ Tamtéž. 
439 „Je to možná smutné zjištění pro celou výstavu, ale jedině v našem pavilonu je kus legrace, humoru.“ Tamtéž. 
440 „Je to právě americká nebo kanadská rodina, která jako základní buňka sem přijíždí.“ Tamtéž. 
441 „V Kanadě totiž byly otázky výroby v podstatě vyřešeny.“ Takže výrobky vystavené v jiných pavilonech, nejsou 
pro návštěvníky zajímavé. „Snad svou funkci to má ještě v pavilonu sovětském. Zjištění běžného návštěvníka, že 
v zemi, o níž mu po léta bylo tvrzeno, že technicky zaostala, se vyrábějí také televizory, …“ Tamtéž. 
442 Článek je doplněn o dvě fotografie: samotného M. Galušky a mladých Američanů v čs. pavilonu (na titulní 
straně). JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: O nás s Miroslavem Galuškou. Mladá fronta. 3.6.1967, roč. 23, č. 
151, s. 2. 
443 Který se projevil nejen v den konání národního dne, ale také dodatečně v médiích. Tamtéž. 
444 Galuška uznává, že i přes nárůst v počtu diváků, není možné, aby se náklady na čs. účast zaplatily, přesto je bere 
jako výbornou investici do státní propagace, turismu a posílení obchodních styků. Tamtéž. 
445 Oficiální odhad byl 37 milionů, Galuška jej nyní upravuje na 60 milionů. Tamtéž. 
446 „V našem pavilonu byly naštěstí škody nepatrné, byly postiženy jen keramické objekty Pravoslava Rady, ale to 
jsme dali rychle do pořádku. Děláme ale stále opatření, aby naše exponáty byly řádně chráněny.“ Tamtéž. 
447 NESG. Den OSN na EXPO 67. Mladá fronta. 4.6.1967, roč. 23, č. 152, s. 6. 
448 ČTK. Předseda NS v Montrealu. Mladá fronta. 13.6.1967, roč. 23, č. 161, s. 1. 
449 Vyjmenovány jsou nejoblíbenější skladby, které v Montrealu zazněly i počet diváků, který si přišel hudbu 
poslechnout na čs. národní den. Na otázku redaktora, jaký největší dojem si přivezl z cest, pak odpověděl: „Hlavně 
náš pavilon. Člověk teprve uviděl alespoň část toho, co dokážeme.“ NESG. O Expo 67, Anglii a muzice. Mladá 
fronta. 13.6.1967, roč. 23, č. 161, s. 2. 
450 Tematické pavilony se odvíjí od hesla „Člověk a jeho svět“ a autor připomíná, že „z národních pavilonů je 
ztělesňuje hlavně ten československý“. JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: Kam jde člověk?. Mladá fronta. 
14.6.1967, roč. 23, č. 162, s. 2. 
451 „Vznikla obrazárna fantastické hodnoty, stánek, který nemá na světě obdoby.“ Tamtéž. 
452 V rámci důkladného vylíčení všech exponátů v jejich útrobách autor zmiňuje také výrobky československého 
průmyslu, které jsou v nich vystaveny. Článek je doplněn o tři fotografie (Expo hostesky na titulní straně a uvnitř 
listu je vyobrazen již zmíněný pavilon a jeho interiér). Tamtéž. 
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o dvoumiliontém návštěvníkovi čs. pavilonu453 a přináší fotografii amerického herce 

Kirka Douglase při návštěvě čs. pavilonu. Den poté se objevuje zpráva o 12 miliontém 

návštěvníkovi světové výstavy,454 téma Expo doplňují dvě fotografie z výstavy na titulní 

straně.455 Mladá fronta poté představuje čtenářům jednu z vitrín pavilonu Sovětského 

svazu s kamerami a jejich podrobným popisem.456 Následuje další článek z pravidelné 

série Svět pod spirálou. Miroslav Jelínek vněm tentokrát přináší čtenářům velmi 

podrobný popis dalších dvou tematických pavilonů, Člověk a společnost a Labyrintu.457 

Na titulní straně je otištěna zpráva o návštěvě předsedy vlády Jozefa Lenárta 

v Montrealu na světové výstavě doplněná jeho fotografií.458 Ve stejném čísle je opět 

článek z pravidelné série, tentokrát celý věnovaný komplexu bytových jednotek 

Habitat459 a na rodinné vilce, která vznikla dle vítězného návrhu časopisu Chatelaine. 

Následuje upozornění pro čtenáře, že ve výstavní síni na Národní třídě je možné 

shlédnout fotografickou výstavu Montreal 67 od fotografů ČTK.460 Miroslav Jelínek pak 

ve své pravidelné sérii přibližuje kinoautomat,461 na titulní straně tohoto čísla mohli 

čtenáři listu spatřit tři fotografie z Expo přibližující způsoby dopravy po výstavišti.462 

V dalším vydání deníku Miroslav Jelínek v sérii Svět pod spirálou pojednává o čtyřech 

největších národních pavilonech, tedy USA,463 SSSR,464 Francie465 a Velké Británie.466 Na 

                                                 
453 Montrealská Američanka tak byla přivítána náměstkem generálního komisaře a obdarována upomínkovými dary. 
NESG. Československý pavilon na EXPO 67: Dva miliony návštěvníků. Mladá fronta. 15.6.1967, roč. 23, č. 163, s. 
4. Další den se objevuje její fotografie se stejnými informacemi na titulní straně. Mladá fronta. 16.6.1967, roč. 23, č. 
164, s. 1. 
454 ČTK. Jubileum v Montrealu. Mladá fronta. 16.6.1967, roč. 23, č. 164, s. 1. 
455 Na nich čtenáři spatřili: pavilon Člověk tvůrce a pohled z terasy čs. pavilonu na rodinný domek, jehož návrh 
zvítězil v soutěži montrealského magazínu Chatelaine. Mladá fronta. 20.6.1967, roč. 23, č. 168, s. 1. 
456 NESG. Sovětské kamery na Expo 67. Mladá fronta. 21.6.1967, roč. 23, č. 169, s. 2. 
457 Opět důkladně přibližuje jednotlivé sály a exponáty pavilonu a neopomene zmínit československého zástupce 
v něm, Jiřího Trnku a jeho loutkový výjev. Článek je doplněn o čtyři fotografie: již zmíněný pavilon, sochu v jeho 
interiéru, Trnkovy loutky a Labyrint JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: místo odpovědi další otázky. Mladá 
fronta. 25.6.1967, roč. 23, č. 173, s. 2. 
458 Kromě čs. pavilonu navštívil také expozice Velké Británie, Francie, Quebeku a Kanady. ČTK. Soudruh Lenárt v 
Montrealu. Mladá fronta. 29.6.1967, roč. 23, č. 177, s. 2. O den později pak referuje o jeho návratu do Prahy. ČTK. 
Návrat z Montrealu. Mladá fronta. 30.6.1967, roč. 23, č. 178, s. 1. 
459 Miroslav Jelínek velice pečlivě přibližuje veškeré detaily celé budovy i jednotlivých bytových jednotek a interiéru, 
lituje, že stavba nebyla dokončena celá a osobně by dal přednost před obrovitým Habitatem, právě vilce časopisu 
Chatelaine, která stojí naproti čs. pavilonu. Článek je doplněn o fotografie těchto dvou zmiňovaných budov a 
interiéru Habitatu. JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: člověk a jeho byt. Mladá fronta. 29.6.1967, roč. 23, č. 
177, s. 3. 
460 NESG. Montrealu ve fotografii. Mladá fronta. 1.7.1967, roč. 23, č. 179, s. 7. 
461 Článek je doplněn o pět fotografií: na titulní straně listu je vyobrazen R. Činčera a M. Horníček, uvnitř listu čs. 
pavilon a opět tvůrci kinoautomatu. JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: Senzace se jmenuje kinoautomat. Mladá 
fronta. 2.7.1967, roč. 23, č. 180, s. 2. Článek je přetištěn ve stejném znění ještě v rámci speciálního čísla MF a MS, 
jeho popis se tedy objeví v rozboru tohoto speciálu. 
462 Jednalo se o miniaril, Pedi Cab (neboli šlapací rikšu) a výstavní dětský kočárek. Mladá fronta. 6.7.1967, roč. 23, č. 
184, s. 1. 
463 U pavilonu USA je podrobně popsána a vychválena jeho architektura, vnitřek expozice je však „zaplněn kupou 
hloupostí“. Autor však vyzdvihuje jednu výjimku, a tou je sekce věnována kosmickému prostoru, zaplněná 
originálními autentickými stroji NASA. JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: O čtyřech velikánech. Mladá fronta. 
9.7.1967, roč. 23, č. 187, s. 2. 
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titulní straně se objevuje chvála od francouzského spisovatele Foucheta,467 ve stejném 

čísle je otištěna fotografie třímiliontého návštěvníka čs. expozice.468 V dalším vydání se 

objevuje zpráva o dvacetimiliontém návštěvníkovi Expo469 a také pokračování ze série 

reportáží Miroslava Jelínka, tentokrát o pavilonu NSR.470 Následuje informace o 

návštěvě indiánského náčelníka Doutnajícího Ohně v čs. pavilonu,471 ve stejném čísle je 

rovněž otištěna pravidelná série Miroslava Jelínka, tentokrát pojednávající o ostatních 

zajímavých národních pavilonech.472 Další číslo přináší na titulní straně fotografie 

italského pavilonu a instalace Fiatu v něm, spolu s krátkým článkem o pravidelném 

programu v zábavním parku La Ronde.473 Mladá fronta také informuje o odeslání další 

expozice do Montrealu, s názvem „Úspěchy čs. filmu od Bruselu 58 do Montrealu 67“, 

která bude vystavena při příležitosti VIII. Mezinárodního filmového festivalu.474 

Objevuje se informace čtyřmiliontém návštěvníkovi čs. expozice475 a deník následně 

informuje o blížícím se zahájení filmového festivalu v Montrealu a upřesňuje, které 

                                                                                                                                               
464 „Léta studené války a její doznívání vytvářejí v zemi Expo 67 prudkou vlnu zvědavosti ke všem, co pochází 
z první socialistické země světa. A tak právě pro sovětský pavilon vůbec neplatí závěr, že zdejší publikum v podstatě 
ignoruje vystavovatele, kteří mu předvádějí jen své průmyslové výrobky. Výjimku zde tvoří právě sovětská expozice, 
která je nacpaná k prasknutí, tady to návštěvníkům nevadí.“ Z výstavnického hlediska ale autor expozici vytýká, že tu 
je pohromadě příliš věcí a že tvůrci nerozlišovali v důležitosti předmětů. Druhá výtka je směrem k sekci 
kosmonautiky, která je plná maket a vůči tomu autentickému americkému méně věrohodná. Tamtéž. 
465 Francouzský pavilon je pochválen za možnost volného pohybu bez pevně daného směru prohlídky, vnitřek 
expozice je však lehce chaotický. Přesto autor popisuje zajímavosti, které je v něm možné spatřit. Tamtéž. 
466 Británie je pochválena za obrovský posun ve způsobu vystavování od dob Bruselu a dle autora je právem spolu 
s ČSSR považována za nejlepší na výstavě. Popsána je, jak architektura pavilonu i její vnitřní expozice. Celý článek 
je pak doplněn o fotografie všech výše zmíněných pavilonů. Tamtéž. 
467 Ten do pamětní knihy po prohlídce čs. pavilonu napsal: „Tato účast ukazuje, že se socialismus jako příslib 
budoucnosti může a musí přirozeně zakládat na bohatství staletí.“ ČTK. Chvála z Expo. Mladá fronta. 10.7.1967, roč. 
23, č. 188, s. 1. 
468 Americký pár byl opět „vřele přivítán a obdarován.“ Přidána je zajímavost, že „čs. pavilonem prošel dosud každý 
šestý návštěvník výstavy“. Mladá fronta. 10.7.1967, roč. 23, č. 188, s. 2. 
469 ČTK. Dvacet milionů na Expo 67. Mladá fronta. 13.7.1967, roč. 23, č. 191, s. 1. 
470 Na článek upozorňuje fotografie na titulní straně, samotná reportáž je uvnitř listu. Autor chválí architekturu stanu 
a nepotvrzuje, že by tvar pavilonu seshora připomínal předválečné Německa. To ovšem neznamená, že by se 
nevyjádřil k jiným „poltickým místům“ v západoněmeckém pavilonu. Kritizuje samotný nápis na pavilonu Germany, 
neodpovídá faktu, že jde jen o pavilon NSR a ne Německa celého. Architektonicky se sice pavilon autorovi líbí, ale 
interiér je jako „cirkusový stan“, nezvládnutý prostor stejně jako u Američanů. Poukázáno je na všechny „špatně 
zpracované“ historické informace, v pavilonu jsou pochváleny jen některé výrobky, stroje a exponáty, které se však 
„jen těžko hledají.“ Na závěr autor shrnuje své dojmy: „NSR si postavilo na EXPO cirkusový stan, je to přiléhavá 
forma pro jeho zdejší účast.“ JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: O jednom cirkusu. Mladá fronta. 13.7.1967, 
roč. 23, č. 191, s. 3. 
471 Náčelník navštívil na Expo pouze čs. pavilon. ČTK. Doutnající oheň na EXPO 67. Mladá fronta. 15.7.1967, roč. 
23, č. 193, s. 1. 
472 Podrobně přiblížen je tak pavilon skandinávský, který je pochválen za společnou prezentaci pěti států („Příklad 
společného řešení, který má jistě i nám co říci.“) švýcarský, rakouský a japonský a zmíněny jsou další pavilony 
soukromých firem. Článek je doplněn o fotografie výše zmíněných národních pavilonů.  JELÍNEK, Miroslav. Svět 
pod spirálou: Mají nám co říci. Mladá fronta. 15.7.1967, roč. 23, č. 193, s. 4. 
473 ČTK. Delfíni na Expo 67. Mladá fronta. 23.7.1967, roč. 23, č. 201, s. 1. 
474 Festivalu se pak zúčastní film režiséra Zemana Ukradená vzducholoď, Cvrčkův snímek Táňa a dva pistolníci a 
několika krátkými snímky. ČTK. Náš film do Kanady. Mladá fronta. 24.7.1967, roč. 23, č. 202, s. 1. 
475 NESG. Čtyřmiliontý návštěvník čs. pavilonu na Expo. Mladá fronta. 26.7.1967, roč. 23, č. 204, s. 1. Další den je 
následovaná fotografiemi (celého výstaviště a části čs. pavilonu) na titulní straně, kde je tato informace připomenuta. 
Mladá fronta. 27.7.1967, roč. 23, č. 205, s. 1. 
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filmy z Československa se ho zúčastní.476 V dalších dnech pak informuje o národních 

dnech ostatních vystavovatelů na Expo (den Ontaria a Mládeže) a potvrzuje 

proběhnuvší zahájení filmového festivalu.477 Na titulní straně se objevuje série fotografií 

z výstaviště478 následovaná informací o právě vycházející knize pojednávající o čs. 

tradici ve výstavnictví.479 Další číslo MF přináší zprávu o úspěchu filmu Karla Zemana 

na montrealském festivalu, jehož promítání festival také ukončilo.480 Následuje 

informace o šestimiliontém návštěvníkovi čs. pavilonu481, čtyřicetimiliontém 

návštěvníkovi celého Expo482 a fotografie sovětského pavilonu na titulní straně.483 Deník 

informuje o dalších významných návštěvách světové výstavy a zároveň čs. expozice, 

jednalo se o generálního tajemníka OSN484 a Jacquelin Kennedyovou.485 Následují 

články o odjezdu Talichova kvartetu na turné po Kanadě, v jehož rámci zahrají také na 

kulturním festivalu Expo 67,486 a o přípravě instalace kinoautomatu v Praze po skončení 

výstavy.487 Z Montrealu přišla zpráva, že československé restaurace na výstavě zatím 

                                                 
476 Karel Zeman (Ukradená vzducholoď), Evald Schorm (Návrat ztraceného syna), Radim Cvrček (Táňa a dva 
pistolníci). Dále animované snímky: Vladimír Lehký (Chlupatý ptáček), Břetislav Pojar (Držte si klobouky). Součástí 
festivalu bude i retrospektiva animovaného filmu, kde bude ČSSR zastupovat Jiří Trnka a kolekce dalších 21 filmů. 
Osobně se festivalu zúčastní režiséři Zeman a Schrom. NESG. S filmy do Montrealu. Mladá fronta. 4.8.1967, roč. 23, 
č. 213, s. 1. 
477 ČTK. Den Mládeže: čs. filmy na Expo 67. Mladá fronta. 6.8.1967, roč. 23, č. 215, s. 1. 
478 Na nich jsou k vidění: Expo hostesky, typický návštěvník – kanadská rodina, hosteska při razítkování Expo pasu a 
dvě fotografie mládeže, která tvoří většinu návštěvníků. NESG. Expo objektivem kamery. Mladá fronta. 11.8.1967, 
roč. 23, č. 220, s. 1. 
479 Kniha nese název „Výstavy a jejich tvůrci“ a pokrývá tuto tradici už od 18. století a připomíná i bruselské a 
montrealské Expo. „Několikajazyčné mutace poslouží k dobré propagaci v zahraničí.“ NESG. Od Klementina k 
Expo. Mladá fronta. 14.8.1967, roč. 23, č. 223, s. 1. 
480 Film sklidil bouřlivé ovace a „osobní gratulace po skončení filmu nebraly konce.“ Festival sice nebyl přehlídkou 
soutěžní, ale „ohlas publika i jednoznačné hodnocení odborníků, včetně ředidle festivalu Demerese, staví Zemanův 
film „Ukradená vzducholoď“ na první místo.“ Sám Zeman pak řekl, že má v plánu natočit další verneovku, protože 
„zájem filmového obecenstva o tento žánr je stále větší“. ČTK. Úspěch Zemanova filmu: Montreal tleská Ukradené 
vzducholodi. Mladá fronta. 20.8.1967, roč. 23, č. 229, s. 1. 
481 ČTK. Přivítali šestimiliontého. Mladá fronta. 7.9.1967, roč. 23, č. 247, s. 1. 
482 ČTK. Čtyřicetimiliontý návštěvník: na Expo 67. Mladá fronta. 15.9.1967, roč. 23, č. 255, s. 1. 
483 Sovětský pavilon pak patří na výstavě k nejnavštěvovanějším. Mladá fronta. 24.9.1967, roč. 23, č. 264, s. 1. 
484 Kvůli němu pak byla nastražena dynamitová nálož na Africkém náměstí na výstavišti, které měl v plánu navštívit, 
další nálož pak byla objevena u Habitatu. Nálože byly zneškodněny. U Thant stihl ještě navštívit čs. pavilon 
v doprovodu Miroslava Galušky a v zápisu pamětní knihy označil čs. pavilon za „nejpůsobivější přehlídku tvůrčí 
činnosti člověka“. ČTK. U Thant na Expo 67. Mladá fronta. 26.9.1967, roč. 23, č. 266, s. 1. 
485 Té je vyhrazena fotka na titulní straně. Kennedyová strávila prohlídkou asi hodinu v doprovodu M. Galušky. „Paní 
Kennedyová byla nadšena diapolyekranem i symfonií a prohlásila, že tvůrce obou děl je skutečný génius.“ Společně 
s dětmi byla obdarována upomínkovými dárky a povečeřela v zámecké restauraci. „Tím znovu potvrdila, že čs. 
pohostinské podniky se v Montrealu staly místem dostaveníček nejvýznamnějších hostí EXPO 67.“ NESG. Jacquelin 
Kennedyová. Mladá fronta. 8.10.1967, roč. 23, č. 278, s. 1. 
486 V Montrealu zahrají dvakrát, v koncertním sále a na výstavišti a zájezd zorganizoval Pragokoncert. BUDIŠ, 
Ratibor. Kanadské turné Talichova kvartetu. Mladá fronta. 9.10.1967, roč. 23, č. 279, s. 2 
487 Z Montrealu se vrátil ústřední ředitel Čs. televize, který zde jednal o dalším využití kinoautomatu a Laterny 
magiky. „Obdiv návštěvníků i kanadského a amerického tisku, který uveřejňuje o Laterně a kinoautomatu desítky 
podrobných studií a zasvěcených recenzí se projevil v konkrétním zájmu je dále instalovat.“ Zmíněno je San Antonio 
a další místa možné instalace, která jsou v jednání. Současně se připravuje urychlená instalace v Praze pro čs. diváky. 
ČTK. Mimořádný úspěch kinoautomatu: V Praze se připravuje urychlené instalování. Mladá fronta. 10.10.1967, roč. 
23, č. 280, s. 1. 
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utržily již tři miliony dolarů, což je víc než počítal plán na celou dobu výstavy.488 Na 

titulní straně pak list inzeruje vydání speciálního sešitu věnovaného Expo 67, který 

vyjde na počátku listopadu ve spolupráci s Mladým světem,489 následuje krátká zpráva o 

počtu ztracených věcí v průběhu výstavy.490 Do Laterny magiky přišla miliontá 

návštěvnice491 a v Montrealu byla ukončena měsíční stávka zaměstnanců hromadné 

dopravy.492 28. října MF informuje, že brány Expo už se pomalu zavírají,493 dochází 

k rekapitulaci dosažných úspěchů494, ale i dopadů, které bude výstava pro 

Československo mít.495 Následující den se objevuje zpráva o posledních návštěvnících, 

kteří navštívili světovou výstavu Expo 67, a o uzavření jejích bran,496 kterou doplňuje 

článek o přesných statistikách ohledně výstavy. Nejvíce návštěvníků nakonec vidělo 

sovětský pavilon, přestože podle front před to vypadalo na ten československý. List poté 

přináší výsledek ankety uspořádanou montrealským týdeníkem, který udělil čs. pavilonu 

druhé místo po francouzské expozici.497 Posledním článkem týkajícím se výstavy; 

ve mnou sledovaném období, se stal Dopis z Montrealu od hostesky čs. pavilonu.498 

 

 

                                                 
488 Předpokládá, se že do konce výstavy restaurace vydělají ještě dalších 300 00 dolarů. NESG. Montrealské miliony. 
Mladá fronta. 13.10.1967, roč. 23, č. 283, s. 1. 
489 Vše je doplněno o informaci, že zbývají jen dva týdny do skončení výstavy a přiloženy jsou dvě fotografie 
z výstaviště. NESG. Už jen poslední dva týdny. Mladá fronta. 17.10.1967, roč. 23, č. 287, s. 1. 
490 ČTK. Zapomnětliví na EXPO 67. Mladá fronta. 18.10.1967, roč. 23, č. 288, s. 1. 
491 „Zástupci televize v Miami v USA ji pozvali na týdenní pobyt do Miami, kde zahájí představení Laterny magiky.“ 
Zároveň se objevuje informace, že Laterna sehrála od konce dubna 2200 představení. NESG. Laterna magika v 
Montrealu: Miliontá návštěvnice. Mladá fronta. 23.10.1967, roč. 23, č. 293, s. 1. 
492 Která silně komplikovala dopravu na výstaviště. NESG. Konec stávky v Montrealu. Mladá fronta. 24.10.1967, 
roč. 23, č. 294, s. 1. 
493 Kdy výstava „ poskytla socialistickým zemím, které se jí zúčastnily, jedinečnou možnost pravdivě o sobě 
informovat miliony občanů severoamerického kontinentu, kteří měli dosud pod vlivem nepřátelské propagandy 
falešné představy o socialismu“. Výstavu nakonec navštívilo skoro 50 milionů lidí, místo původně předpokládaných 
35 milionů, ten československý pak vidělo 8 milionů lidí. Takřka polovina návštěvníků byla z USA. NESG. Expo 67 
končí. Mladá fronta. 28.10.1967, roč. 23, č. 298, s. 1,6. 
494 Přestože se v Montrealu nerozdávaly medaile, podle tisku, reakcí publika i jeho zájmu, byl dle generálního 
komisaře Miroslava Galušky nejúspěšnější právě čs. pavilon. O pavilonu vyšla již řada odborných studií, čs. 
restaurace utržily tři a čtvrt milionu dolarů a Laterna s kinouatomatem získali již další angažmá v zahraničí. Náklady 
na účast se podařilo výrazně snížit, díky prodeji pavilonu a velké části exponátů, kromě těch zapůjčených z muzeí. 
Tamtéž. 
495 Tímto úspěchem se „otevírají značené možnosti. Bude záviset na tom, aby náš zahraniční obchod měl dostatek 
zboží, které by odpovídalo světovým parametrům, a mohl s ním na tomto trhu soutěžit. Také je možné očekávat 
zvýšený turistický zájem o ČSSR, který ovšem rovněž musí být zajištěn odpovídajícími službami a nabídkou u nás 
doma.“ Tamtéž. Článek je na titulní straně doplněn o šest fotografií: M. Horníčka, čs. manekýnek, indiánského 
pavilonu, dvou pohledů na výstaviště a na samotný Montreal. 
496 Expo ještě stihlo přivítat 50 miliontého návštěvníka než proběhla oficiální slavnost k uzavření výstavy. Přes 
obrovskou návštěvnost, výstava skončí s deficitem 250 milionů dolarů. ČTK. Poslední hosté odešli: Ještě 50miliontý 
návštěvník Expo 67. Mladá fronta. 30.10.1967, roč. 23, č. 299, s. 1. 
497 „Při zjevně profrancouzském charakteru listu je umístění československého pavilonu v anketě výrazným 
úspěchem.“ NESG. Anketa o Expo 67. Mladá fronta. 1.11.1967, roč. 23, č. 301, s. 5. 
498 Ta v něm poukazuje na problémy montrealského metra, kterých se mají stavitelé toho pražského vyvarovat. „Vím 
kolik zkušených odborníků od nás i ze SSSR se na výstavbě podílí, proto jsem si zpočátku netroufala vyslovit svoji 
laickou zkušenost.“ MULLEROVÁ, Blanka. Dopis z Montrealu. Mladá fronta. 3.11.1967, roč. 23, č. 303, s. 3. 
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EXPO 67: Aktuality Mladého světa a Mladé fronty - Světová výstava Montreal 67 
 

Společný výtisk Aktualit Mladého světa a Mladé fronty (dále jen Aktuality), 

přinesl v listopadu 1967 československému čtenáři nejobsáhlejší nabídku článků i 

fotografií, které k tématu Expo Montreal 67 v sledovaném období vyšly. Na 63 stranách 

se objevil souhrn nesignovaných článku o Expu samotném, montrealských i kanadských 

reálií, československé účasti, ale i krátkých zajímavostí z průběhu výstavy nebo 

rozhovory s organizátory a protagonisty československé účasti. 

Aktuality jsou uvedeny dvoustranou s přetištěným výsekem  mapy areálu Expa. 

Jak praví popisek, v zobrazené oblasti jsou významné pavilony, československý pavilon 

je na mapě zvýrazněn. Ihned po předmluvě pak následuje přetištěné poděkování 

Antonína Novotného autorům a organizátorům čs. účasti na výstavě a výčet již 

proběhnuvších světových výstav. Následuje článek popisující cestu redaktora do 

Montrealu a další způsoby jakými se lze na Expo 67 vydat.499 Po samotném popisu cesty 

na místo konání výstavy, tedy do Montrealu, následuje opět nesignovaný článek o 

výstavbě a provozu montrealského metra, které bylo v době otevření nejmodernější na 

světě a bylo budované právě pro potřeby světové výstavy. 500 Na osmé straně následují 

první článek přímo související s Expo, a to o dopravě po samotném areálu obsahující i  

zevrubný popis výstaviště a pavilonů. 501 Všechny uvedené články jsou bez autentické 

fotografické přílohy, obrazový materiál reprezentují jen fotomontáže zcela poplatné 

estetice a stylu šedesátých let. Pomineme-li mapu v úvodu Aktualit, je prvním 

obrazovým-fotografickým znázorněním Expo detail Habitatu, který doprovází článek 

popisující motto výstavy a témata jím inspirovaná.502 V tomto článku je také první přímá 

zmínka o československé účasti. Je zdůrazněno, že Československu se na rozdíl od 

mnoha jiných státu podařilo připravit expozici, která se drží myšlenky výstavy (Člověk 

a jeho svět) a s úspěchem a vkusem reprezentuje i ve vedlejších žánrových 

expozicích.503 Obrazovým Expo materiálem jsou doplněny i následující články 

                                                 
499 Autor zde podrobně líčí dojmy z Montrealského letiště, provozu a letového parku Air Canada a recesistické 
způsoby přepravy dalších návštěvníků Expo 67. 
NESG. Via Canada. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstava Montreal 67. 1967, s. 5,6.  
500 Metro i jeho výstavba jsou zde důkladně popsány a je kladen důraz na rychlost jeho zbudování, odvahu magistrátu 
při realizaci projektu a hlavně na ziskovost celého projektu. NESG. Pohádka o montrealském metru. EXPO 67 : 
Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 7, 8. 
501 NESG. Expoexpresem křížem krážem Expem. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 
67. 1967, s. 8,9. 
502 NESG. Člověk a jeho svět. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty -  Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 9,11. 
503 „…může nás těšit, že celou jednu část (expozice Člověk a společnost) zaplnil svou vtipnou, humornou ironii náš 
národní umělec Jiří Trnka. NESG.“ Člověk a jeho svět. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty-  Světová výstav 
Montreal 67. 1967, s. 9,11. 
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popisující pavilony USA a SSSR504, expozice Velké Británie a Francie505 i ostatních 

zajímavých či významných vystavovatelů.506 Nejedná se však o fotografie, články jsou 

doplněny skicami venkovních pohledů na zahraniční pavilóny. Vnímání a mentalitu 

návštěvníků Expo 67 se čtenáři snaží popsat, opět nesignovaný, článek popisující 

naturel a kulturu obyvatel severní Ameriky v kontrastu s tou evropskou 

(československou).507 Je zde pochvalně zmíněna čs. a britská expozice, která na rozdíl 

od jiných vystavovatelů přináší návštěvníkům Expo to, co je opravdu zaujme a co sami 

z vlastního okolí neznají. Článek je doplněn celostránkovou fotografií exteriéru 

československého pavilonu. Naznačená výjimečnost a kvalita čs. expozice je rozvedena 

v následujících článcích.508 Opět se píše o výjimečně vkusném provedení a kvalitních 

exponátech.509 Jsou zde popsány jednotlivé místnosti pavilonu, vystavované předměty a 

samozřejmě diapolyekran, následovník polyekranu známého ze světové výstavy 

v Bruselu. Redaktor neopomněl připomenout, že čs. polyekran z Bruselu zkopírovalo 

mnoho států, ale nikdo do Montrealu nepřinesl nic tak nového jako Československo. Po 

krátkém rozhovoru s generálním komisařem čs. účasti na Expo 67510 následuje ucelený 

popis kinoautomatu.511 Jednalo se o přetisk článku, který již vyšel v Mladé frontě dne 

 2.7. 1967.512 V ostatních periodicích a článcích výše uvedených časopisů a novin byl 

sice kinoautomat zmiňován, došlo i na dílčí popis, ale teprve zde je detailně vylíčeno, co 

a jak funguje, jak kinoautomat vznikal a jak probíhá samotné představení. Na popisnou 

část článku přímo navazuje rozhovor s tvůrci kinoautomatu. S kinoautomatem souvisí i 

krátký rozhovor s M. Horníčkem.513 Na posledních čtyřech stranách textu se Aktuality 

opět věnují zahraniční účasti na výstavě, anebo popisu života v Kanadě.514  Poslední 

                                                 
504 NESG. Koule s akrylátem a sklo s hliníkem. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty -  Světová výstav Montreal 
67. 1967, s. 12,13. 
505 NESG. Bez GB a FR nelze. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty -  Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 13. 
506 NESG. O různém a jen tak. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 14,15. 
507 NESG. Výlet do duše Expo návštěvník. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 
1967, s. 16-17. 
508 NESG. Co o nás píší. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 18. NESG.  
Je opravdu takový? EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 19-22. 
509 „Zaprvé asi proto, že jeho (pavilonu) celková koncepce je vyvážená a promyšlená. Moudří lidé, kteří ji (expozici) 
sestavili, znali bezesporu dobře mentalitu zdejšího diváka. A ten se nedá unést nějakým běžnými komerčními 
výrobky a triky.“ Tamtéž. 
510 NESG. Léto na výstavě, malý rozhovor s generálním komisařem Miroslavem Galuškou.  EXPO 67 : Aktuality MS 
a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 26. 
511 NESG. Senzace se jmenuje. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 28-31. 
512 JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: Senzace se jmenuje kinoautomat. Mladá fronta. 2.7.1967, roč. 23, č. 180, 
s. 2. 
513 NESG. Malá Horníčkova Expovědna. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 
1967, s. 31. 
514 NESG. Expo koktail. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 32-33. 
NESG. Život je příliš krátký. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 34-35. 
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z těchto článků je pak pozměněná verze článku se stejným názvem, který vyšel v 32. 

čísle Mladého světa.515  

 

 

4.1.3 Svobodné slovo 

Také v deníku Svobodné slovo se první zmínka o světové výstavě v rámci 

sledovaného období objevila 2. dubna. Informovala čtenáře o výšivkách z kraslického 

podniku Krajka, které budou moci spatřit návštěvníci Expo 67 v sekci „Fantazie“.516 

Další krátký článek se poté objevil k tématu oblečení, které budou mít číšníci čs. 

restaurací.517 Následuje zpráva o tom, že montrealské Expo bude dokončeno včas a 

otevře své brány 28. dubna518 a je také otištěná fotografie ze sovětského pavilonu.519 

Objevuje se také informace, že šperky, které budou prezentovány na Expo, budou 

k vidění na prodejní výstavě v Galerii Platýz.520 Další zpráva referuje restauraci o Praha 

– Expo 58, na pražské Letné, která bude v průběhu světové výstavy vařit nejlepší a 

nejzajímavější recepty z čs. restaurací na Expo 67.521 Den poté je prezentována 

informace o „nejdražším exponátu“ na Expo, což jsou dle Svobodného slova, dva malí 

krokodýlci z ugandského pavilonu.522 Svobodné slovo dále informuje o doprovodném 

programu Expo 67, tedy o světovém festivalu zábavy i vážného umění.523 28. dubna je 

na titulní straně otištěna zpráva o tom, že Expo 67 zahajuje, zpráva je doplněna 

fotografií Montrealu. Popsány jsou poslední dokončovací práce i samotné zahájení 

výstavy, při němž se brány otevřely pro zvané čestné hosty a novináře, a kdy samotné 

zahájení sledovali také televizní diváci v sedmi desítkách zemí světa. Zmíněn je i počet 

                                                 
515 CÍTEK, Ctibor. Život je příliš krátký: mládež na Expo a kolem Expo. Mladý svět. 11.8.1967, roč. 9, č. 32, s. 3-5. 
516 NESG. Výšivky světové úrovně. Svobodné slovo. 2.4.1967, roč. 23, č. 91, s. 1. 
517 Popsáno tedy bylo oblečení veškerého personálu ze všech restaurací, které mělo Českoslovesnko na výstavě 
k dispozici. „Už na těchto detailech je vidět, s jakou péčí vypravuje Československo na světovou výstavu pracovníky 
svých restauračních podniků, které se tak stávají součástí celkové reprezentace čs. expozice v Montrealu.“ NESG.  I 
šaty dělají číšníka. Svobodné slovo. 5.4.1967, roč. 23, č. 94, s. 3. 
518 NESG. Expo zahájí 28. dubna. Svobodné slovo. 7.4.1967, roč. 23, č. 96, s. 1. 
519 Který nese ústřední myšlenku: „Vše ve jménu člověka, vše pro blaho lidstva!“ NESG. Svobodné slovo. 15.4.1967, 
roč. 23, č. 104, s. 3.   
520 „Už dnes se (o tuto kolekci) zajímají konkurenti Diora – ale kampak na nás. Dříve než Bardotová a Cardinalová 
mohou tyto ojedinělé šperky nosit naše ženy.“ NESG. V Montrealu. Svobodné. 18.4.1967, roč. 23, č. 107, s. 4. 
521 „Za několik dní začíná Světová výstava, tentokráte V Montrealu, a pracovníci Interhotelu udělali všechno, 
abychom si uhájili vavříny, jež si naše kuchyně dobyla v Bruselu.“ NESG. Kuchyně Expo 67. Svobodné slov. 
19.4.1967, roč. 23, č. 108, s. 3. 
522 NESG. Nejdražší exponát. Svobodné slovo. 20.4.1967, roč. 23, č. 109, s. 1. 
523 „Českoslovenští herci, zpěváci a hudebníci budou, jak známo, významnou složkou této „největší podívané na 
světě“. NESG. Expo 67 - Montreal: největší show světa. Svobodné slovo. 22.4.1967, roč. 23, č. 111, s. 3. 
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zúčastněných států i blahopřání kanadské vládě od generálního tajemníka OSN.524 Ve 

stejném vydání se také čtenáři dozvěděli, proč Čs. televize nevysílala přímý přenos ze 

slavnostního zahájení výstavy.525 Následuje zpráva o faktu, že na závěr inauguračního 

dne byl slavnostně otevřen také zcela dokončený čs. pavilon. Tento ceremoniál je 

popsán a je také zmíněno, že ne všechny pavilony byly v tento den dokončené. První 

návštěvníky naší expozice zatím nejvíce nadchla expozice skla a velké fronty se začaly 

tvořit před „hlavními atrakcemi výstavy“, pavilony SSSR a USA.526 Na druhé straně 

čísla se objevuje podrobněji popsaný první den na Expo, odpočítání posledních minut 

před otevřením pro návštěvníky ve švýcarském pavilonu a další úvodní ceremonie.527 

V dalším čísle deník informuje, že návštěvnost na výstavě předčila všechny odhady a že 

čs. pavilon vidělo jen během prvního dne až dvacet tisíc návštěvníků.528 V pátek měl 

také premiéru kinoautomat, při níž diváci dvakrát zcela zaplnili malý sál, a u vchodu do 

restaurace Praha se utvořila fronta. Největší návštěvnost pak zaznamenal sovětský 

pavilon.529 Následující den se objevuje jen fotografie ze sovětské módní kolekce pro 

Montreal s názvem „Do lesa na houby“.530 Svobodné slovo poté přináší recenzi 

západoněmecké agentury DPA na československý pavilon, podle níž jeho pouhá 

prohlídka, stojí za cestu do Montrealu.531 Následující den je otištěn článek, ve kterém se 

Svobodné slovo pozastavuje nad faktem, že na prvním vystoupení Karla Gotta 

v „Zahradě hvězd“ přišlo jen sedmnáct platících diváků.532 Čtenářům je o dva dny 

                                                 
524 Autor si na závěr článku přeje: „Nechť se splní ideály mírumilovných národů jako důkaz možnosti i nutnosti 
mezinárodní spolupráce a nechť nezklame ani naše naděje na úspěch československé expozice, při jejímž vytváření se 
spojily nejlepší mozky a ruce po celém území republiky.“ NESG. Expo 67 zahájeno. Svobodné slovo. 28.4.1967, roč. 
23, č. 117, s. 1. 
525 „Přímý přenos nevysílal žádná ze zemí Intervize. Naše televize byla nicméně na jeho přenos napojena a 
z materiálů připraví 30 minutový pořad, který uvidíte v neděli večer.“ NESG. Proč jsme neviděli přímý přenos z 
Expo 67 . Svobodné slovo. 28.4.1967, roč. 23, č. 117, s. 3. 
526 NESG. Čs. slavnost v Montrealu. Svobodné slovo. 29.4.1967, roč. 23, č. 118, s. 1. 
527 NESG. První den na Expo 67. Svobodné slovo. 29.4.1967, roč. 23, č. 118, s. 2. 
528 „Zápisy z knihy hostí mluví o jejich upřímném obdivu k uspořádání expozice a o nadšení nad jednotlivými 
ukázkami českého a slovenského výtvarného umění, zejména v části, věnované staré i nové lidové tvorbě a sklu.“ 
ČTK. Dvacet tisíc "u nás" na EXPO 67. Svobodné slovo. 1.5.1967, roč. 23, č. 119, s. 2. 
529 „V odpoledních hodinách bylo oddělení sovětské kosmonautiky tak obleženo, že byl znemožněn průchod celým 
prvním poschodím.“ Tamtéž. 
530 Svobodné slovo. 2.5.1967, roč. 23, č. 120, s. 2. 
531 „ČSSR přineslo … jeden z nejoriginálnějších příspěvků plný bohatých nápadů.“ „Za skleněnými zdmi prostého 
pravoúhlého pavilonu se skrývají umělecké poklady českého baroka a mistrovská díla z foukaného skla.“ 
„Československo, které bylo již při poslední světové výstavě v Bruselu doslova zaplaveno zlatými medailemi, svým 
příspěvkem předvádí harmonické soužití tradice a pokroku.“ NESG. Československý "zázrak" na světové výstavě. 
Svobodné slovo. 3.5.1967, roč. 23, č. 121, s. 1. 
532 Dle ČTK Gott vystupuje v jednom programu „s průměrnou bigbeatovou kapelou“ a za doprovodu 
„podprůměrných tanečnic“. „Při této konkurenci není jistě zvláštním uznáním, že Gotta pozvala k vystoupení 
kanadská televize.“ ČTK zdůvodňuje směšnou návštěvnost „nedostatečnou péčí pořadatelů o publicitu, nevhodným 
začátkem i umístěním představení v Lunaparku Expo.“ Za tento neúspěch činí redakce odpovědný Pragokoncert, 
monopolní agenturu v této oblasti kultury. „Do jaké konkurence, a komu jsme to vůbec našeho zpěváka prodali?“ „Za 
každou cenu přece naši umělci ven jezdit nemusejí.“ NESG. Podivná "zahrada hvězd". Svobodné slovo. 4.5.1967, roč. 
23, č. 122, s. 1. 



   

 

62

  

později předložena fotografie z oddílu Tradice, který budí díky své náplni českým 

sklem pozornost na světové výstavě,533 spolu se zprávou o recenzi na Expo v listu New 

York Times.534 Na druhé straně tohoto čísla se objevuje zpráva o činnosti Laterny 

magiky, která má dle telefonického rozhovoru s ředitelem Státního divadelního studia 

M. Hercíkem a dramaturgem Laterny J. Procházkou, živý ohlas.535 Den poté jsou 

otištěny dva snímky od fotografa ČTK J. Findy536 a také krátká informace o mezinárodní 

výstavě fotografií při Expo 67, na které je ČSSR zastoupena dvěma fotografy, 

Martinčekem a Voženílkem.537 Následující číslo přináší první rozsáhlejší článek o 

světové výstavě, doplněný o dvě fotografie ze sovětského pavilonu a jeho sekce 

věnované kosmu. Na počátku je zmíněna stávka, kterou hrozili výstavní pořadatelé 

těsně před počátkem výstavy, která však byla očividně zažehnána. Poté již autor článku 

popisuje jednotlivé atrakce, které nabízejí různé národní pavilony, od detektoru lži, 

havajské tanečnice až po velmi časté užití principu Laterny v mnoha pavilonech. Popsán 

je rozdíl mezi kanadským a americkým typickým návštěvníkem538 a zmíněn je také fakt, 

že zprávy z Montrealu jsou dosud skoupé.539 Následuje zpráva o třech milionech 

návštěvníků, kteří již viděli Expo,540 a článek ohlašující pozvání Laterny magiky na 

Expo 70 do japonské Osaky spolu s údaji o její současné návštěvnosti v parku La 

Ronde.541 Svobodné slovo poté přináší krátké informace z Expo pod názvem Javorové 

lístky z Expo, o československém pavilonu542, provozu výstavních restaurací543 a 

                                                 
533 Svobodné slovo. 6.5.1967, roč. 23, č. 124, s. 1. 
534 „Sovětský pavilon je ohromující, československý obrazotvorný“, píše zpravodaj New York Times při srovnání 
těchto dvou socialistických expozic. „SSSR se stále snaží ohromit návštěvníka ohromnými exponáty, zaplňujícími 
pavilon do posledního místečka. Na druhé straně je čs. pavilon klenotem představivosti a současné výstavní 
techniky.“ „Není proto divu, že již od prvních dnů montrealské výstavy každý hovoří o čs. pavilonu.“ „Navzdory 
všem vyjmenovaným úspěchům sdílí čs. pavilon společnou chybu s pavilonem americkým, exponáty nejsou 
označeny informačními texty.“ NESG. Dva miliony návštěvníků na světové výstavě. Svobodné slovo. 6.5.1967, roč. 
23, č. 124, s. 1. 
535 Večerní představení posledních dnů jsou téměř vyprodaná a odpolední programy mají velmi dobrou návštěvu. 
Především „Revue z bedny“, jede ze dvou programů, má často potlesky i na otevřené scéně.“ NESG. Laterna v 
Montrealu. Svobodné slovo. 6.5.1967, roč. 23, č. 124, s. 4. 
536 První přináší pohled na restaurační terasu čs. pavilonu s pozadím sovětského pavilonu a druhá ukazuje údiv 
jeptišky nad sovětskými exponáty. NESG. Světová výstava Expo 67. Svobodné slovo. 7.5.1967, roč. 23, č. 125, s. 2. 
537 NESG. Fotografický svět na Expo. Svobodné slovo. 7.5.1967, roč. 23, č. 125, s. 2. 
538 „Američané touží po senzaci, Kanaďané jsou střídmější a mají více smyslu pro klasické umění.“ NESG. Přivezli 
všechna svá NEJ-. Svobodné slovo. 8.5.1967, roč. 23, č. 126, s. 5. 
539 „ Slyšeli jsme o pochvalných kritikách našeho pavilonu v místním tisku, ale konkurence je větší než v Bruselu a je 
nutno vyčkat dalších zpráv.“ Tamtéž. 
540   Zpráva je doplněna informace o nových partnerech Karla Gotta při jeho vystoupeních, zvýšení návštěvnosti a 
pozváních do televize. NESG. Tři miliony za deset dní. Svobodné slovo. 10.5.1967, roč. 23, č. 127, s. 1. 
541 Za minulou sobotu a neděli ji shlédlo 11 000 diváků. NESG. Pražská Laterna. Svobodné slovo. 10.5.1967, roč. 23, 
č. 127, s. 4. 
542 Československý pavilon již zhlédlo 250 000 návštěvníků, zájem dále stoupá, chvílemi se musí brány pavilonu 
kvůli velkému návalu dokonce zavírat. Na kinoautomat se tvoří několikahodinové fronty a knihy návštěvníků jsou již 
hustě zaplněny. NESG. Javorové lístky z Expo 67. Svobodné slovo. 11.5.1967, roč. 23, č. 128, s. 1. 
543 Světová výstava již uvítala třímiliontého návštěvníka, pořadatelé hned na jejím počátku požádali restaurace, aby 
zahájili provoz o den dříve. Výsledkem byl v čs. pavilonu již trojnásobně překročený výnos a mezi první významné 
návštěvníky této restaurace patří herec Lawrence Olivier. Tamtéž. 
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obvinění z proniknutí mafie do některých výstavních obchodních společností. 

V následujícím článku se redakce vrací k vystoupení Karla Gotta v „zahradě hvězd“, ve 

kterém kritizovala především pořadatele této akce, kteří mimo jiné nezajistili 

dostatečnou propagaci. Nyní přináší vyjádření od Pragokoncertu544 a Státního 

divadelního studia.545 Následuje informace o recenzi na čs. pavilon v kanadském listu 

Financial Times.546 14. května Svobodné slovo informuje o odletu prezidenta Novotného 

na státní návštěvu do Kanady a přináší jeho fotografii s manželkou z ruzyňského 

letiště.547 Na stejné titulní straně je otištěno zamyšlení Jindřicha Liona o čs. účasti na 

světové výstavě.548 Následuje zpráva o příletu Novotného, prohlídce města Montreal a 

shrnuty jsou další body jeho oficiální návštěvy v Kanadě, během níž se zúčastní mimo 

jiné Čs. národního dne na Expo.549 Následující den Svobodné slovo přináší zprávy o 

prezidentově přesunu do Ottawy a je připomenuto, že byl na státní návštěvu pozván do 

kanady při příležitosti Expo 67.550 Na třetí straně se pak objevují opět Javorové lístky 

                                                 
544 Pragokoncert, přestože se jedná o monopolní agenturu v této oblasti, se od organizace koncertu distancuje a 
odkazuje na Státní divadelní studio. KUBÍK, Č. Montreal - Karel Gott: a slova od pramene. Svobodné slovo. 
12.5.1967, roč. 23, č. 129, s. 4. 
545 V rozhovoru s agenturním vedoucím oddělení Vladimírem Cabalkou se čtenáři nejprve dozvědí o faktu, že Státní 
divadelní studio v Montrealu primárně zastupuje Laternu magiku, kterou za první týden vidělo 8000 diváků, a která 
dostala již řadu nabídek na další vystoupení v zahraničí. Poté je již osvětlen problém s vystoupením Karla Gotta, 
který ač tak úspěšný u nás, „kamkoli přijde za hranice, musí si své obecenstvo získávat“. V Montrealu pak chtělo své 
hvězdy uvádět šedesát zemí a vzhledem k tomu, že se jedná o v Kanadě neznámého zpěváka, nemohl si příliš vybírat, 
v jakém programu bude vystupovat. Přesto si Gott zazpíval na 6. anglickém kanálu, návštěvy na jeho vystoupení jsou 
již slušnější, takže Cabalka chce nechat definitivní verdikt o Gottově účasti na něm samém, po návratu do 
Československa. KUBÍK, Č. Montreal - Karel Gott: a slova od pramene. Svobodné slovo. 12.5.1967, roč. 23, č. 129, 
s. 4. 
546  Jedná se o hospodářský list, který věnoval dvacet stran své přílohy československé účasti na Expo 67. „V řadě 
článků seznamuje obchodní kruhy s novým dobrým obchodním partnerem – Československem.“  „Expo je výkladní 
skříní čs. prodejní kampaně. Československo je připraveno se střetnout a případně porazit mezinárodní konkurenci 
jakostí výrobků a schopností soutěže.“ Rozebrány jsou dosavadní obchodní styky Kanady a ČSSR, „přesto ještě 
zbývá mnoho oblastí, kde by bylo pro obě země výhodně rozvíjet vzájemný obchod“. Zbývající obsah zabírá reportáž 
o čs. průmyslu, články o čs. zahraničním obchodu, turistice atd.  NESG. 20 stran o čs. expozici. Svobodné slovo. 
13.5.1967, roč. 23, č. 130, s. 2. 
547 Silně ideologicky zatížený článek o odletu prezidenta z ruzyňského letiště, byl prokládaný formulacemi typu: 
„Členové vlády a zástupci generality jako kdyby setřásli alespoň na chvilku tíhu svých starostí, snad i tulipány 
v rukou pionýrů začaly vonět.“ „Antonín Novotný se rozloučil snad stonásobným stiskem ruky s těmi, kteří ochotně a 
rádi nechali nařídit své diplomatické budíčky na časnou hodinu.“ „President republiky Antonín Novotný odletěl 
k přehlídce našeho velkého vítězství. Vítězství vtipu, vynalézavosti, vkusu a dobré vůle. Vlastností, které zdobí lid 
našeho socialistického státu, tvůrce naší expozice na světové výstavě, která nemá v historii obdoby. Odletěl, aby se na 
vlastní oči přesvědčil, že ohlas, který vzbuzuje naše expozice ve světovém tisku, není nijak přehnaný, ba právě 
naopak.“ NESG. Směr Montreal: naše a kanadská hymna na letišti v Ruzyni. Svobodné slovo. 14.5.1967, roč. 23, č. 
131, s. 1. 
548  Autor se zamýšlí nad faktem, že jsme do Montrealu přivezli „to nejlepší, co v současné době v jednotlivých 
oborech můžeme ukázat“. Nic z toho není doma k dispozici, v případě úspěchu se ale počítá, že „budou kinoautomaty 
zřízeny i v některých našich domácích biografech, vystavené sklo a ostatní průmyslové výrobky se začnou u nás 
běžně vyrábět a prodávat.“ Autor také ospravedlňuje vysoké náklady na čs. účast, které se vrátí v budoucích 
obchodních investicích a samozřejmě v nehmotných výsledcích v „prestiži národa“. Expo teprve začalo, ale již 
v prvních dnech přineslo čs. účasti uznání a pochvalné kritiky. To vše je dle autora nutné mít na paměti „abychom 
správně hodnotili, nepodceňovali se, ale také nepřeceňovali“. LION, Jindřich. O Montrealu trochu jinak. Svobodné 
slovo. 14.5.1967, roč. 23, č. 131, s. 1. 
549 Článek je doplněn o fotografii Novotného a generálního komisaře kanadské vlády. NESG. Zítra Čs. den na Expo: 
prezident republiky A. Novotný přivítán v Kanadě. Svobodné slovo. 15.5.1967, roč. 23, č. 132, s. 1. 
550 NESG. Nad Ottawou vlála čs. prezidentská vlajka. Svobodné slovo. 16.5.1967, roč. 23, č. 133, s. 1. 
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z Expo 67.551 17. května přináší Svobodné slovo informace Čs. národním dni,552 podrobně 

jsou popsány veškeré ceremoniály,553 vystoupení a proslovy.554 Prezident pak později 

během dne navštívil čs. a některé další555 pavilony a poskytl rozhovor pro Čs. rozhlas.556 

Prezident navštívil čs. pavilon ještě jednou a znovu se pochvalně vyjádřil k čs. 

expozici.557 Noviny další den informují o návštěvě prezidenta v Quebecu a přináší také 

krátký rozhovor s Karlem Gottem o Expo.558 Dále přináší informaci o návratu prezidenta 

Novotného do ČSSR,559 doplněnou o rozhovor s ním.560 O tři dny později je otištěn 

článek od zpravodaje ČTK Vladimíra Tilla, který přináší podrobný popis sovětského 

pavilonu561, jeho jednotlivých částí562, i účasti SSSR na světovém kulturním festivalu.563 

Ve stejném čísle vychází také Javorové lístky z Expo 67, které mimo jiné upozorňují na 

velkou reportáž v americkém týdeníku Newsweek o Československu na Expo.564 

V dalším vydání se objevuje informace, že čs. pavilon očekává miliontého 

                                                 
551 Popsány jsou služby na výstavišti pro tělesně postižené, pro děti, zmíněna je konstrukce německého pavilonu, 
který je „jako skládací stavebnice“ a zmíněny jsou také čs. módní přehlídky. „Největší zájem je o to, zda předváděné 
modely představují skutečnou čs. módu, anebo je to pouze ukázka haute couture.“ „ A středem pozornosti je 
v Montrealu Miss Československo, Dagmar Silvínová, která funguje v našem pavilonu jako manekýnka.“  NESG. 
Javorové lístky z Expo 67. Svobodné slovo. 16.5.1967, roč. 23, č. 133, s. 3. 
552 Doplněný o fotografii Habitat – symbol Expo 67. ČTK. Montreal ve znamení ČSSR: Čs. národní den na Expo 67 
za přítomnosti prezidenta republiky A. Novotného. Svobodné slovo. 17.5.1967, roč. 23, č. 134, s. 1. 
553 Vyvěšení státní vlajky a hymna, zahraná královskou kanadskou armádou. Tamtéž. 
554 Prezident Novotný mimo jiné řekl, že „naše expozice je prodchnuta snahou ukázat na výsledcích tvořivé práce 
našeho lidu jeho životní zájem na mírové pokrokové budoucnosti, na rozvoji mírové spolupráce mezi státy a národy.“ 
Tamtéž. 
555 Pořadí bylo tedy následující: SSSR, Kanada, USA, Francie, Československo, Británie. V článku jsou pak otištěny 
další statistiky ohledně národnosti návštěvníků, počtu novinářů či počtu zaměstnanců výstavy. NESG. Největší zájem 
o pavilon SSSR: 50306 648 návštěvníků EXPO 67. Mladá fronta. 31.10.1967, roč. 23, č. 300, s. 1,4. 
556 V něm „pochválil způsob, jak jsme v naší expozici ukázali naši minulost, ale i náš současný život. Řekl, že to co 
zde naši dělníci, technici, kulturní pracovníci a výtvarníci vytvořili je skutečně působivé“. Tamtéž. 
557 Zde jsou přetištěny stejné formulace jeho výroků jako u Mladé fronty, tedy „pochvaly za aktivní tvůrčí práci“, 
poděkování i přání prezidenta, aby se pavilon po skončení výstavy přesunul do ČSSR. NESG. Na prohlídce výstavy: 
Z návštěvy presidenta republiky v Montrealu. Svobodné slovo. 18.5.1967, roč. 23, č. 135, s. 1.   
558 Ten je ještě po návratu stále rozčarovaný z úrovně tamní produkce. Poté již popisuje svoje názory na jednotlivé 
pavilony, sovětský, americký, britský a k nim do kontrastu staví ten československý. Chválí myšlenku „dát lidem, 
kteří jsou už na kdejaký zázrak techniky zvyklí, možnost odpočinout si v klidu a kráse“. NESG. Montrealský úspěch 
očima Karla Gotta. Svobodné slovo. 19.5.1967, roč. 23, č. 136, s. 1. 
559 Detailně je opět popsán přílet prezidenta, uvítací ceremonie i „radostný potlesk občanů“ při jeho výstupu z letadla. 
NESG. Návrat z Montrealu: Vítali jsme prezidenta republiky. Svobodné slovo. 20.5.1967, roč. 23, č. 137, s. 1. 
560 Přetištěny je stejný rozhovor, který byl toho dne k přečtení také v Mladé frontě, redakce zde předkládá stejné 
informace o názorech prezidenta na čs. účast. 
561 „Přirozenou dominantou EXPO 67 v Montrealu je stříbrošedý pavilon Sovětského svazu. Jeho pozoruhodná 
konstrukce se tyčí uprostřed výstaviště, přitahuje pozornost svým odvážným a moderním řešením.“ „… je pavilon 
SSSR výstavou jedné šestiny této planety a především názorným dokumentem úspěchů, kterých dosáhl sovětský lid 
za padesát let své existence socialistické vlády.“ „Obrovitá plastika srpu a kladiva před hlavním vchodem je snad 
nejčastěji fotografovaným námětem na EXPO a současně oblíbeným místem schůzek.“ TILL, Vladimír. SSSR na 
EXPO. Svobodné slovo. 23.5.1967, roč. 23, č. 140, s. 2. 
562 „Výběr exponátů plní svůj účel speciálně na montrealském Expo, kde nejméně 90 procent návštěvníků budou 
tvořit Kanaďané a Američané. Industriálně orientovaná část k nim hovoří pro ně velmi srozumitelným jazykem a 
nenásilně je přesvědčuje, že Sovětský svaz je již dnes prvořadou technickou mocností.“ Tamtéž. 
563 Přidána je také citace z montrealského listu The Gazette, kde upozorňují návštěvníky nejen na kosmické exponáty, 
ale také na výtvarné umění, především plastiky. Tamtéž. 
564 Ten zařazuje na Expo „Československo do „velké pětky“ společně s Kanadou, SSSR, USA a V. Británií.“ 
Připomíná počet medailí, které získalo v Bruselu a ze současné expozice oceňuje především „vynikající filmové 
efekty, Jiřího Trnku a jeho loutky, Černé divadlo, pastvu pro oči, kterou poskytuje skvělé české sklo, a příjemné 
posezení v restauraci Koliba.“ NESG. Javorové lístky z Expo 67. Svobodné slovo. 23.5.1967, roč. 23, č. 140, s. 3. 
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návštěvníka,565 následující den je tato informace potvrzena.566 Objevuje se také krátká 

zpráva o návštěvě prezidenta Johnsona na Národním dni USA při Expo567 a také 

informace, že Expo dosud navštívilo 7 milionů návštěvníků.568 Svobodné slovo poté 

informuje o kanadském velvyslanci v Praze, který předal ceny vítězům kanadské 

rozhlasové soutěže o nejlepší esej na téma „Člověk a jeho svět.“ 569 V následujícím 

článku je popsán problém s drogovou mafií, jejíž obchod v průběhu Expo jen kvete.570 

Svobodné slovo dále přináší článek o významných návštěvách, které zatím navštívily čs. 

pavilon.571 O deset dní později je otištěna informace o jedenáctimiliontém návštěvníkovi 

Expo572 a reportáž Jindřicha Liona, tentokrát podrobně popisující čs. expozici. V první 

části autor ještě přibližuje svůj život v Montrealu,573 v druhé již přináší pohled do útrob 

čs. pavilonu.574 Později se v listu objevuje také fotografie čs. pavilonu s frontou 

návštěvníků v pozadí s pavilonem USA.575 V dalším čísle je publikován rozhovor 

s československou hosteskou, která v Montrealu mimo jiné provádí návštěvníky po 

studiích kanadské televize a rozhlasu, jež jsou v blízkosti výstaviště.576 Následuje 

                                                 
565 Pracovníci zastupitelských úřadů pak informují o faktu, že „za poslední měsíce se o ČSSR napsalo více, než za 
několik předchozích let dohromady.“ Všem významným delegacím z USA je vedením amerického pavilonu 
doporučováno „prohlédnout si především československý a sovětský pavilon a Galerii umění, jako nejpozoruhodnější 
místa Expo 67.“ NESG. Návštěva čs. pavilonu povinná: naše expozice v Montrealu očekává miliontého návštěvník. 
Svobodné slovo. 24.5.1967, roč. 23, č. 141, s. 1. 
566 Miliontý návštěvníkem se stal Alan Turpie, byl uvítán generálním komisaře, obdržel „náruč darů“ a prohlásil, že 
expozice předčila jeh očekávání. NESG. Čs. pavilon hlásí miliontého návštěvníka. Svobodné slovo. 25.5.1967, roč. 
23, č. 142, s. 1. 
567 „Ani mimořádně silná bezpečností opatření nezabránila ostrým protestům, jež se na presidentovu adresu ozývaly 
z obecenstva. Proti demonstrantům zasáhla řízná kanadská policie.“ NESG. Johnson v Montrealu. Svobodné slovo. 
26.5.1967, roč. 23, č. 143, s. 2. 
568 NESG. První měsíc na EXPO 67: přes 7 milionů návštěvníků. Svobodné slovo. 28.5.1967, roč. 23, č. 145, s. 1. 
569 Na prvním místě se ze soutěžících celého světa umístil dr. Jiří Šimsa ze Vsetína, kromě diplomu získal také dva 
cestovní lístky na světovou výstavu do Montrealu. Oceněná byli také další autoři esejí. NESG. Kanadský velvyslanec 
přijal vítěze soutěže. Svobodné slovo. 29.5.1967, roč. 23, č. 146, s. 1. 
570 Drogy se do USA dostávají přes quebecký přístav, dále Montreal a po dálnici do USA. Při současném hustém 
silničním provozu kvůli Expo, není možné tedy mafii jakkoli odhalit. NESG. I Mafie má radost z Expo 67. Svobodné 
slovo. 30.5.1967, roč. 23, č. 147, s. 2. 
571 Vyjmenováni jsou prezidenti, císaři, králové, princové, starostové či ministři z různých zemí světa, kteří se stali 
jedněmi z 1,5 milionů lidí, kteří dosud viděli čs. pavilon. NESG. V našem pavilonu jsou dveře na roztrhání. Svobodné 
slovo. 2.6.1967, roč. 23, č. 150, s. 1. 
572Zmíněna je také návštěva předsedy NS B. Laštovičky na světové výstavě. ČTK. Už jedenáct milionů návštěvníků 
Expo 67. Svobodné slovo. 13.6.1967, roč. 23, č. 161, s. 1. 
573 Autor popisuje svoji návštěvu supermarketu, které mu přijdou „nepraktické“. „Putuji jen podél sýrových přepážek 
dobrých pět minut.“ Podrobně popisuje ubytování v čs. ubikacích, kde kromě něj žije dalších 300 osob. „Vládne zde 
pospolitý duch.“ LION, Jindřich. Ve frontě na pavilon. Svobodné slovo. 13.6.1967, roč. 23, č. 175, s. 2. 
574 „Dojem se dá jen těžko vylíčit.“ Autor popisuje komentáře ostatních návštěvníků i ty z pamětní knihy, které jsou 
plné superlativů. Za úspěchem dle něj stojí „celkové uspořádání, nápaditost a vkus skloubený v jeden celek. Podrobně 
jsou popsány jednotlivé části expozice a reakce návštěvníků na ně. Jediná výtka jde směrem k oddílu Konflikty a 
Klub krajanů, která neplní svůj účel, ale prodávají se zde knihy. Pamětní knihy jsou již zaplněny velkým počtem 
slavných jmen a „kanadští činitelé projevili vděčnost za to, že náš pavilon zvyšuje prestiž celé výstavy“. „Kromě 
státně propagačního efektu, který ciframi nelze vyčíslit, vytváří i příznivé podmínky pro rozšíření obchodních styků.“ 
Tamtéž. 
575 „Neohromuje jedinečností a monstr rozměry svých tvarů a vystavených exponátů, ale ukazuje, jaký půvab v sobě 
skrývá střízlivá účelnost spojená s dokonalou elegancí.“ Svobodné slovo. 16.6.1967, roč. 23, č. 164, s. 1. 
576 Ta nejdříve popisuje, jak se k nezvyklé práci dostala, jak zde mimo jiné také komentovala přímý přenos ze 
zahájení Expo pro Čs. rozhlas či vytvářela komentář pro kanadskou televizi o čs. národním dni. V rámci práce 
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rozhovor s ředitelem Laterny magiky na Expo Vladimírem Pietrasem, který popisuje její 

nelehké začátky až po její současnou situaci.577 Následně se objevuje další rozhovor, 

tentokrát s generálním komisařem čs. pavilonu Miroslavem Galuškou.578 Jindřich Lion 

přináší další ze svých reportáží o Expo, tentokrát o národních pavilonech.579 Následuje 

zpráva o kanadském studentovi, který dojel na montrealskou výstavu na kolečkových 

bruslích až z Vancouveru.580 Svobodné slovo poté otiskuje tři fotografie ze světové 

výstavy581 jako ilustraci k článku Jindřicha Liona, který přibližuje život na světové 

výstavě.582 Svobodné slovo dále přináší informaci o dalších významných návštěvách 

v čs. pavilonu,583 ve stejném čísle uvádí další reportáž Jindřicha Liona, tentokrát o 

samotném Montrealu a Kanadě.584 O číslo později se objevuje výčet úspěchů čs. 

kuchyně na světové výstavě585 následovaný zprávou, že po výstavišti se množí vodní 

                                                                                                                                               
průvodkyně po kanadských studiích, pak nejčastěji musí zodpovídat otázky týkající se samotného Československa. 
LION, Jindřich. Nečekané interview. Svobodné slovo. 17.6.1967, roč. 23, č. 165, s. 1. 
577 Nejprve museli půjčit své pracovníky na dokončení čs. pavilonu, filmové a hudební přístroje přišly jen několik 
hodin před zahájením prvního představení a pak zde byla nedostatečná propagace ze strany kanadských partnerů, 
kteří neměli s kulturním pořadem žádnou zkušenost. V prvním období tedy byla návštěvnost slabá, ale po 14 dnech se 
situace obrátila, kdy se sami pustili do reklamy, namalovali poutače a namluvili relace pro tlampače. Za jediný měsíc 
pak již měli 125 000 návštěvníků a předpokládaný zisk je počítán na 300 000 dolarů. V současné době pak již mají 
dlouhodobé plány na zájezdy po skončení výstavy. LION, Jindřich. Laterna skutečně magická. Svobodné slovo. 
18.6.1967, roč. 23, č. 166, s. 4. 
578 „ Je to neočekávaný, fantastický úspěch. Ale když to říkám já, může to vyznít jako propaganda. Stačí si však 
vyslechnout zahraniční návštěvníky, kteří neskrblí nadšením.“ Komisař uvádí na pravou míru informace, které 
proběhly čs. tiskem ohledně nákladů na účast, a vyzdvihuje, že tato investice do státní propagace je k nezaplacení. 
Otevírají se nám díky ní možnosti v turistickém ruchu, možnosti v dopadu na zahraniční obchod. Osvětlen je také 
výrok prezidenta Novotného o přenesení pavilonu po skončení výstavy do Československa, které není možný, přesun 
pavilonu by byl neúnosně drahý. Přenesení samotné výstavy by však ulehčilo likvidaci pavilonu a navíc by se stalo 
velkou turistickou atrakcí. O tom všem však „musí s konečnou platností rozhodnout Praha“. LION, Jindřich. Uvidí 
Praha náš pavilon?. Svobodné slovo. 19.6.1967, roč. 23, č. 167, s. 1. 
579 Autor dělí národní pavilony na tři skupiny, první typ, veletržní, ukazuje především své výrobky, druhý, muzejní, 
prezentuje své kulturní bohatství a třetí typ, chce diváky zaujmout nějakou zvláštností. K jednotlivým typům přidává 
typické zástupce a poté se pouští do krátkých popisů největších národních pavilonů, britského, sovětského, 
amerického. U všech vyzdvihuje je pozitivní stránky a vyhýbá se jakémukoli ideologickému podtónu. Zmiňuje se 
také o fenoménu front, které nemají přílišnou logiku, zaleží čistě na dni, kdy se do určité ho pavilonu dostanete 
snadno a kdy budete čekat, standardní fronty za jakékoli počasí, jsou jen u čs. pavilonu. LION, Jindřich. Montreal: 
Taháky a unikáty. Svobodné slovo. 20.6.1967, roč. 23, č. 168, s. 2. 
580 NESG. Na Expo kolečkovými bruslemi. Svobodné slovo. 21.6.1967, roč. 23, č. 169, s. 1. 
581 Ty přinášejí pohled na: výstavní telefonní automat, arabský pavilon a minirail. Svobodné slovo. 28.6.1967, roč. 23, 
č. 176, s. 2. 
582 Podrobně je popsána cesta na výstaviště, doprava a orientace po jeho areálu, krásné hostesky v národních 
pavilonech a již ne tolik pěkná místní děvčata. Pochválen je princip vstupenky/pasů, kdy při návštěvě pavilonu 
dostanete do něj razítko. Zmíněna je také volně dostupná zábava v areálu výstaviště jeho popis večer. LION, Jindřich. 
Letem světem za 2,5 dolaru. Svobodné slovo. 28.6.1967, roč. 23, č. 175, s. 2. 
583 Navštívili jej ministři zahraničí Iránu, Turecka, Pákistánu, kanadský ministr obchodu a předseda vlády kanadské 
provincie Ontario. NESG. Pavilón ČSSR uvítal další hosty. Svobodné slovo. 4.7.1967, roč. 23, č. 182, s. 1. 
584 Autor popisuje město, možnosti ubytování, které skýtá v době konání Expo, „mnozí lidé totiž u příležitosti Expo 
investovali peníze do koupě či pronajmutí domů a nyní je pronajímají dále hostům výstav“. (Samozřejmě dráž, než je 
jindy obvyklé). Autor přibližuje také dvě formy počasí, které v Montrealu panují (tropické vedro nebo týden prší). 
Informuje také o neobvyklých způsobech, kterými se lidé dostávají na světovou výstavu (kolečkové brusle, atd.). 
LION, Jindřich. Montrealské tropy a pro změnu tatoo. Svobodné slovo. 4.7.1967, roč. 23, č. 182, s. 2. 
585 Celkový tržba čs. restauračních podniků překročila za 2 měsíce 1 milion korun. „Tak se k výtečné pověsti a oblibě 
našeho pavilonu a restaurací připojuje i významný ekonomický výsledek.“ „Velmi dobře se osvědčilo bohaté členění 
restaurací podle gastronomické náplně, interiéru, servírování, cen i umístění.“ Ředitel restauračních zařízení na Expo 
67 M. Hříbek, dále vyjmenovává nejoblíbenější jídla a připomíná, že o úspěchu svědčí nejen „pochvalné články 
v kanadském a americkém tisku, ale i snaha zřídit v kanadských podnicích systém čs. obsluhy a napodobit náš 
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mušky z přilehlých vodních ploch a hrozí jejich nárůst.586 Jindřich Lion poté přináší 

velkou reportáž o užití filmové techniky na Expo 67, které se stalo hlavním námětem 

takřka všech pavilonů, v níž autor přináší zevrubný popis různých užití filmu.587 

Svobodné slovo dále otiskuje dvě fotografie ze světové výstavy,588 které doprovází opět 

reportáž Jindřicha Liona; v tomto dílu popisuje svoje další zážitky z výstavy i 

samotného Montrealu.589 Poté následuje článek o neutuchajícím zájmu o čs. pavilon.590 

Další rozhovor se objevuje na titulní straně listu, tentokrát s ředitelem čs. restaurací na 

Expo 67 M. Hříbkem.591 Následují tři reportáže Jindřicha Liona, první o Expo a 

Kanadě,592 následovaná jeho dalším článkem, tentokrát o výletech mimo Montreal,593 a 

nakonec opět o dění na světové výstavě.594 Poté přichází krátká zpráva o návštěvě Emila 

                                                                                                                                               
jídelníček.“ NESG. Milión dolarů za naše jídlo: Úspěch československé kuchyně na Expo 67. Svobodné slovo. 
5.7.1967, roč. 23, č. 183, s. 1. 
586 „ Všechny noviny se rozepsaly o problému, který ohrožuje Expo, a pořadatelé s napětím očekávají další události.“ 
LION, Jindřich. Mušky hrozbou Expo. Svobodné slovo. 8.7.1967, roč. 23, č. 186, s. 1. 
587 Popsán je pavilon Air Canada, pavilon kanadské telefonní společnosti, pavilon Canada pacific (s filmem čs. tvůrce 
Alexnadra Hammida), pavilon kanadského papírového průmyslu, pavilon Člověk a tvůrce a Člověk objevitel, Člověk 
a zdraví, pavilon firma Kodak, pavilon Labyrint a další, využívají právě filmovou techniku pro přiblížení daného 
tématu co nejlépe svým návštěvníkům. LION, Jindřich. Ve znamení filmových zázraků. Svobodné slovo. 9.7.1967, 
roč. 23, č. 187, s. 4. Článek je poté doplněn fotografií „nekrásnější hosteskou EXPO 67, v civilu Miss Skandinávie“. 
588 Na nich je zvěčněn Habitat a folklorní vstoupení před venezuelským pavilonem. Svobodné slovo. 11.7.1967, roč. 
23, č. 189, s. 2 
589  Popisuje obrovskou rozlohu a obsah výstavy, kterou není možné stihnout projít, příjezd Hell Angles do Montrealu 
(„projíždějí městem s hákovými kříži na svých vozidlech, s německými helmami na hlavách a chtějí – provokovat“). 
Zmíněna je Laterna magika, která přivítala čtvrtmiliontého návštěvníka a hrnou se jí nabídky na hostování po 
skončení výstavy.  Na závěr autor popisuje oslavu největšího svátku francouzské části Kanady, při které místní dali 
jasně najevo svou touhu po svébytnosti. LION, Jindřich. Za tři neděle jen z povrchu. Svobodné slovo. 11.7.1967, roč. 
23, č. 189, s. 2. 
590 Vyjmenovány jsou další významné osobnosti, které navštívily čs. pavilon, kromě princů a prezidentů např. i 
indiánský náčelník „Doutnající oheň“. Do Montrealu přiletěl také vítěz soutěže „Desetkrát odpověz“ a zmíněn je také 
článek z časopisu Life, který uvedl fotografie z představení kinoautomatu, polyvize, Laterny magiky a diapolyekranu. 
Popisuje jejich fungování a dodává, že „mnohé z této nové filmové revoluce se stane součástí americké kultury, kdy 
nastiňuje jejich možné budoucí využití. NESG. Naše expozice přitahuje. Svobodné slovo. 15.7.1967, roč. 23, č. 193, 
s. 1. 
591 Popsány jsou opět nejoblíbenější jídla, kdy návštěvníci nevyžadují mezinárodní pokrmy, ale naopak ty ryze české. 
Zmíněné jsou rekordní tržby, možnosti ponechání Koliby v parku La Ronde po skončení výstavy, i způsob platby 
bezpeněžním systémem, pouze na podpis. LION, Jindřich. Kanaďanky ohroženy. Svobodné slovo. 17.7.1967, roč. 23, 
č. 195, s. 1. 
592 Stejně jako minule, i nyní se jedná o popis více témat okolo výstavy a života v Kanadě. Kanada již schválila 
vítězný návrh na svůj pavilon na příští Expo, v novinách je strhla diskuse a kritika okolo komerčně zaměřených 
národních pavilonů („V této kritické kampani jsme mimochodem obstáli velmi dobře, náš pavilon má scénář 
postavený přesné na podmínkách pořadatelů.“) Popsána je oslava státního svátku Kanady, provázená pochodem 
mládeže proti válce ve Vietnamu. Československý pavilon pak tento svátek oslavil 3miliontým hostem a i přes 
vysokou celkovou návštěvnost Expo, nedosahují příjmy pořadatelů dostatečné výše. Na výstavě i v parku La Ronde 
je příliš zábavy zdarma. Připomenuta je pomoc skautů, kteří vozí tělesně postižené po výstavišti i problém chudoby 
v Kanadě, spojený s drahým soukromým zdravotním pojištěním a nízkými jednotnými důchody. LION, Jindřich. 
Život nemá jen výstavní stránky. Mladá fronta. 18.7.1967, roč. 23, č. 196, s. 2. 
593 Autor také navštívil stavbu největší obloukové přehrady světa, obdivoval krásy kanadské přírody a navštívil 
Toronto a Niagarské vodopády. Jen na něj se snesla kritika. „Je to gigantická továrna na turistiku, 
zkomercionalizované turistické středisko, skládající se ze změti hotelů, motelů, penzionů, vyhlídkových věží, 
suvenýrových prodejen, restaurací a muzeí.“ „Není se co divit, že Kanaďané využívají Niagarských vodopádů 
maximálně. Dělal by to každý jiný stát, obdařený takovým přírodním úkazem.“ LION, Jindřich. U indiánského 
pramene a v turistické továrně. Mladá fronta. 25.7.1967, roč. 23, č. 203, s. 2. 
594 Čtenáři se dozvěděli o přivítání dvacetimiliontého návštěvníka Expo, dalších neobvyklých způsobech dopravy na 
výstavu, japonském národním dnu, příjezdu prince Rainera a jeho choti Grace Kelly (kteří si se zájmem prohlédli čs. 
pavilonu a zapsali se do Zlaté knihy). Popsány jsou další drobné události na výstavě a poté již autor představuje 
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Zátopka na Expo 67,595 další článek Jindřicha Liona, v tomto případě o zápisech ve Zlaté 

knize návštěv. Autor přepisuje některé z mnoha pochvalných zápisů z pamětní knihy 

významných hostů čs. pavilonu a na závěr opět poukazuje na rozpor mezi výrobou pro 

Expo a doma v ČSSR.596 Ve stejném čísle je také otištěn rozhovor s Jiřím Šlitrem597 a 

informace o návratu divadla Spejbla a Hurvínka z Kanady a USA.598 Svobodné slovo 

poté přináší zprávu o nejmenším pavilonu na Expo599 a o návštěvě kanadského 

generálního guvernéra v čs. pavilonu.600 Jindřich Lion ve stejném čísle předkládá 

čtenářům svou další reportáž, tentkrát z Ottawy.601 Stejný autor následně přinesl 

podrobný popis návštěvy rodiny senátora Roberta Kennedyho v čs. pavilonu602 doplněný 

o rozhovor s jedním ze senátorových synů, Michaelem.603 Další článek je opět od 

Jindřicha Liona; jde o zamyšlení nad více tématy: počtem návštěvníků v čs. pavilonu604, 

návštěvou monackého knížete Raienra a jeho ženy na Expo605, popis průměrného přijmu 

v Kanadě a náklady na život606, kanadskou mládeží607 i samotným životem v Kanadě608. 

                                                                                                                                               
čtenářům kanadský národní sport lakros. LION, Jindřich. O výnosné fontáně i o lakrosové lize. Mladá fronta. 
1.8.1967, roč. 23, č. 210, s. 2. 
595 Ten přijel na pozvání čs. pavilonu a uspořádal v Olympijském pavilonu setkání s novináři. NESG. E. Zátopek na 
Expo 67. Svobodné slovo. 5.8.1967, roč. 23, č. 214, s. 1. 
596 „Neměli bychom se zamyslet nad veškerou tou chválou, proč to dokážeme pro světovou výstavu a proč svůj um, 
svou nápaditost, svou inteligenci a dovednost neumíme uplatnit běžně v každodenním životě?“ LION, Jindřich. Zlatá 
kniha jako svěděk. Mladá fronta. 5.8.1967, roč. 23, č. 214, s. 2. 
597 Ten vede v kinoautomatu dětská odpolední představení a neprávem se na něj zapomíná, kvůli obrovskému 
úspěchu Horníčkova představení. Jiří Ślitr tak čtenářům přibližuje svou úlohu v dětském představení, popisuje reakce 
kanadských dětí, ale i nastiňuje další plány, které má se Semaforem po skončení Expo 67. LION, Jindřich. Po 
kinoautomatu nový Semafor. Svobodné slovo. 5.8.1967, roč. 23, č. 214, s. 4. 
598 Divadlo vystupovalo na Expo 67 na loutkářském festivalu. „Jeho umění se dostalo vysokého ocenění americké 
kritiky, zájezd byl o řadu dní prodloužen a v posledních dnech hraje soubor třikrát denně ve Washingtonu.“ Soubor 
také dostal nabídku na filmovou spolupráci od Paramounth Film v Montrealu. NESG. Divadlo S+H po zájezdu. 
Svobodné slovo. 5.8.1967, roč. 23, č. 214, s. 4. 
599 Ten patřil jednomu ze západoindických ostrovních států a tvořil jej slunečník a královna krásy tohoto ostrova, 
„pavilon“ fungoval jen jeden den. NESG. Montrealský kolibřík. Svobodné slovo. 6.8.1967, roč. 23, č. 215, s. 2. 
600 Ten si se zájmem prohlédl exponáty, vyslovil o pavilonu velké uznání a dostal od generálního komisaře Galušky 
skleněnou plastiku. NESG. Čs. pavilon: vzácný host. Svobodné slovo. 8.8.1967, roč. 23, č. 217, s. 1. 
601 Autor popisuje město, obchodní domy, nesmírný nepoměr mezi cenou zboží a služby („A pokud je výprodej 
chytnete masově vyráběné zboží za babku.“) a opravdu drahé zdravotnické služby. „Zdravotní a sociální zabezpečení 
zde tedy moc nefunguje.“ LION, Jindřich. O metropoli maloměstě a o různé pohotovosti. Mladá fronta. 8.8.1967, 
roč. 23, č. 217, s. 2. Článek je doplněn o fotografie: kanadský parlament a člena kanadské jízdní policie. 
602 Kennedyovi se na prohlídku čs. pavilonu opozdili, naobědvali se v zámecké restauraci, jídlo velmi chválili a poté 
se již celá rodina se všemi dětmi vydala na prohlídku pavilonu. Celá rodina poté navštívila kinoautomat a samotný 
senátor Robert Kennedy hlasoval vždy, co nejseriózněji. LION, Jindřich. Intreview s Kennedym. Svobodné slovo. 
12.8.1967, roč. 23, č. 221, s. 3. 
603 Malý Michael (9 let) redaktorovi popsal, jak byl s otcem na kolotočích v La Ronde, řekl také „že máte moc 
krásnou zemi“, podle toho co viděl v expozici. Článek by l také doplněn o fotografii rodiny Kennedyů. Tamtéž. 
604 Ten zatím navštívilo 4 miliony návštěvníků a číslo by bylo mnohem vyšší, kdyby mohli návštěvníci procházet 
pavilonem rychleji. LION, Jindřich. Od svatého Vavřince pomalu zase domů. Svobodné slovo. 15.8.1967, roč. 23, č. 
224, s. 2. 
605 Ti uspořádali ples, který měl být ukázkou plesů, které se konají jednou ročně v Monaku na vyvrcholení sezony, 
pozváno bylo mimo jiné také množství novinářů a autor si neodpustil kritiku, za malé občerstvení pro novináře 
opulentní hostinu pro zvané hosty. Tamtéž. 
606 Nejvíce si v Kanadě vydělají lékaři, poté inženýři, architekti, nejméně pak důchodci. Co se týče výdajů, jídlo je 
zde levné, zdravotní péče drahá a velmi drahé je také studium. Tamtéž. 
607 Zmíněno je chování mládeže, která na jednu stranu nepouští nikoho sednout v dopravních prostředcích, na druhou 
stranu však na Expo vozí v invalidních vozících tělesné postižené po výstavišti. Tamtéž. 
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Další zpráva informuje o pětimiliontém návštěvníkovi čs. expozice609 ve stejném čísle je 

také článek o filmovém festivalu, který se konal v Montrealu.610 Následuje zpráva o 

rekordní návštěvnosti Expo 67611 a o umístění výstavy Úspěchy československého filmu 

od Bruselu po Montreal do Mezinárodního pavilonu mládeže na Expo.612 O den později 

je v listu otištěna fotografie z Laterny magiky.613 Jindřich Lion přispívá dalším 

rozsáhlejším článkem, tentokrát o nejúspěšnějším exponátu v rámci sovětského 

pavilonu,614 následuje ho zpráva o úspěchu našich zpěváků, hudebníků a tanečníků 

v pořadu „Oblíbené hvězdy z Prahy“ v rámci kulturního festivalu Expo.615 František 

Goldscheider poté přináší informace z filmového festivalu v Montrealu616 a na stránkách 

Svobodného slova je otištěna poslední reportáž617 Jindřicha Liona z Montrealu.618 List 

                                                                                                                                               
608 Autor si během svého pobytu velmi oblíbil ochotu a pohostinství Kanaďanů, překrásnou přírodu, plynulou 
dopravu. Po návratu domu, pak bude „čas srovnávat a snažit se napodobit to, co poznal venku lepšího.“ Tamtéž. 
609 NESG. Pětimiliontý návštěvník čs. pavilonu na Expo. Svobodné slovo. 16.8.1967, roč. 23, č. 225, s. 1. Fotografie 
tohoto návštěvníka je otištěna o dva dny později Svobodné slovo. 18.8.1967, roč. 23, č. 227, s. 2. 
610 Festivalové filmy jsou promítané v Expo Theatre u hlavního vchodu do výstaviště a navštěvují jej převážně 
návštěvníci Expo. Autor se pohoršuje nad jejich oblečením, které je neformální, tedy ne jako na typických 
mezinárodních festivalech. Československo je zastoupeno dvěma tvůrci Karlem Zemanem (Ukradená vzducholoď) a 
Evaldem Schormem (Návrat ztraceného syna), které budou promítány v závěru festivalu. Festival byl naopak zahájen 
vítězným padesáti vteřinovým filmem na téma „Člověk a jeho svět“ čs. režiséra Procházky, který byl zakončen 
dlouhotrvajícím potleskem. Soutěžní filmy této kategorie jsou pak promítány jednou denně a z CSSR pochází největší 
počet soutěžících, a větší část účastníků tvořily, dle autora, socialistické státy. LION, Jindřich. Montreal - tentokrát 
filmový. Svobodné slovo. 16.8.1967, roč. 23, č. 225, s. 4. 
611 Podle posledních odhadů by celková návštěvnost měla dosáhnout 45 mil. lidí, denní návštěvnost je poté srovnána 
s bruselskou výstavou, přidána je také statistika v o národech, které výstavu navštěvují nejčastěji. Zmíněn je také 
návštěva manželky prezidenta USA Johnsona v čs. pavilonu. ČTK. Expo 67 očekává rekordní návštěvu. Svobodné 
slovo. 22.8.1967, roč. 23, č. 231, s. 1. 
612 NESG. Krátce z kultury. Svobodné slovo. 22.8.1967, roč. 23, č. 231, s. 4. 
613 Je na ní vyobrazena venezuelská královna krásy po zhlédnutí představení s ředitelem divadla V. Pietrasem. Mladá 
fronta. 23.8.1967, roč. 23, č. 217, s. 3. 
614 Jedná se o pravidelnou přednášku mladého sovětského profesora na neurčité téma, která se koná v divadelním sále 
sovětského pavilonu. „Přednáší bez frází, ničemu se nevyhýbá, mluví sice o úspěších, ale nezakrývá ani problémy, 
s nimiž se v Sovětském svazu potýkají – zkrátka mluví lidsky, věrohodně a získává si posluchače přednesem, který 
nepostrádá ani humor.“ Po přednášce nastávají otázky, a především američtí návštěvníci kladou ty nejzákladnější, 
oproti Kanaďanům, kteří jsou přece jen lépe informovaní. Autor pro ilustraci popisuje soutěž mezi americkými a 
kanadskými universitami, co ví o svých zemích navzájem, ve které Američané absolutně propadli. Dále jsou 
vyjmenovány, některé z těchto triviálních dotazu, které Američané pokládají, tak např. zjišťují, že pionýr je něco jako 
skauting i že v SSSR existují svobodné matky. LION, Jindřich. Nejúspěšnější exponát. Svobodné slovo. 26.8.1967, 
roč. 23, č. 235, s. 3. 
615 Vystoupili: H. Hegerová, J. Čeřovská, K. Gott, J. Laufer, J. Šlitr, Baletní studio Praha a cimbálový orchestr 
Farkašovci. NESG. Další úspěch na Expo 67. Svobodné slovo. 30.8.1967, roč. 23, č. 239, s. 1. 
616 Přestože festival nebyl přímou součástí výstavy, konal se v Expo Theatre a promítány na něm byly padesáti 
vteřinové soutěžní filmy „Člověk a jeho svět“ a jeho návštěvníky tvořily především ti z výstavy. Celá delegace 
z ČSSR, přijela na pozvání ředitele festivalu a byly jim uhrazeny letenky a hotel. Festival nebyl (na rozdíl od 
bruselské výstavy) soutěžní, a tak přestože byl Zemanův film Ukradená vzducholoď přijat nejvřeleji z celého 
programu, žádná cena mu nebyla udělena. Autor dále popisuje celou skladbu programu festivalu a u animované sekce 
zmiňuje účast z Československa: Břetislav Pojar, který má v Kanadě nejen dobré jméno, ale na účtu i kanadský film, 
Pavel Procházka a Zdeněk Seydl. GOLDSCHEIDER, František. To byl filmový Montreal. Svobodné slovo. 3.9.1967, 
roč. 23, č. 243, s. 4. 
617 Autor popsuje průběh množství národních dnů, které se nyní konají, a mezi nimi je vyzdvižen ten sovětský, který 
na něj přivezl zatím nejvíce umělců (250) a sklidil veliký úspěch. Předložen je také obraz dalších národních dní, např. 
toho indiánského. Ještě jednou je připomenut mini stánek jednoho ze západoindických ostrovních států. Autor dále 
popisuje svůj zážitek ze sešrotování aut a jejich následného uložení na autohřbitovy, kterých je mnoho, z důvodu 
drahých oprav aut. Na závěr se autor z Montrealu se čtenáři loučí a doufá, že „se mi podařilo vzbudit ve vás 
představu o události, která nemá co do rozsahu a obsahu ve světě obdobu“. LION, Jindřich. Loučení s Expo, Kanadou 
a celým kontinentem. Svobodné slovo. 5.9.1967, roč. 23, č. 245, s. 2. 
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dále přináší fotografii a pozvání na recepty z čs. restaurací v Montrealu, které budou 

k dostání v interhotelu Park na Letné.619 Objevuje se zpráva o pumách nastražených na 

Expo620 i o ocenění pro čs. pavilon za nejlepší využití fotografie.621 Článek P. Záruby 

přináší další zajímavosti z Expo,622 po něm následuje zpráva o mimořádném zájmu o 

kinoautomat po skončení výstavy.623 Tři dny před ukončením výstavy se čtenáři 

dozvěděli o prodeji čs. pavilonu Kanadě,624 poté jim byly předloženy souhrnné výsledky 

čs. účasti na Expo.625 Jindřich Lion pak ve stejném čísle přináší všechna „nej“, kterých 

montrealské Expo dosáhlo,626 vlastní shrnutí čs. účasti627 a zamýšlí se nad velkým 

úspěchem, kterého Československo dosáhlo628 a jeho možného využití.629 30. října pak 

                                                                                                                                               
618 Jsou k ní připojeny dvě fotografie ze světové výstavy: indiáni z kanadské rezervace a skupina mladých 
návštěvníků. Svobodné slovo. 5.9.1967, roč. 23, č. 245, s. 2. 
619 Svobodné slovo. 15.9.1967, roč. 23, č. 255, s. 1. 
620 První byla nastražena na Africkém náměstí před příchodem generálního tajemníka OSN, druhá puma byla u 
Habitatu. Obě se podařilo bezpečně zneškodnit. Připomenut je fakt, že generální tajemník navštívil i čs. pavilon a 
označil jej za „nejpůsobivější přehlídku tvůrčí činnosti člověka.“ NESG. Pumy na Expo 67. Svobodné slovo. 
26.9.1967, roč. 23, č. 266, s. 1. 
621 Křišťálovou vázu od amerického fotografického časopisu Popular Photography převzal generální komisař 
Miroslav Galuška. Čs. pavilon se vyznačuje „vynikajícím výtvarným podáním, vynalézavostí a nejmodernější 
technikou, kombinace výtvarných prvků je odvážná, uchvacující a velice vtipná“. Obrazová mozaika diapolyekran 
„znamená revoluci v projekci diapozitivu“ a kinoautomat je podle tohoto hodnocení „zcela novým zážitkem pro 
filmového diváka.“ NESG. Další triumf na Expo. Svobodné slovo. 30.9.1967, roč. 23, č. 270, s. 1. 
622 Popsána je rivalita montrealského Expo torontské národní výstavy, které kvůli Expo 67 ubyli jak vystavovatelé, 
tak návštěvníci. Autor dále předkládá seznam neobvyklých způsobů, jakými se různí návštěvníci dostali na světovou 
výstavu. V neposlední řadě jsou zmíněny hostesky, které mají „nejtvrdší službu“ právě čs. pavilonu, vzhledem 
k tomu, že je nejnavštěvovanějším objektem Expo. ZÁRUBA, P. Expo v cílové rovince. Svobodné slovo. 16.10.1967, 
roč. 23, č. 286, s. 1. 
623 Zatím bylo potvrzeno hostování v New Yorku a příští rok v San Antoniu. S vedením kinoautomatu pak jednají 
zástupci filmové společnosti United Pictures a majitelé sítě newyorských kin. NESG. Zájem o šlágr EXPO-67. 
Svobodné slovo. 24.10.1967, roč. 23, č. 294, s. 2. 
624 Po dlouhých jednáních byl prodán československý pavilon provinční vládě New Foundlandu a Labradoru, která v 
něm vytvoří  kulturní centrum. Samotný pavilón bude z důvodu daní darem a cenu 99 000 dolarů zaplatí zástupci 
místní vlády za součásti stavby a některé exponáty. Původně chtěl starosta Montrealu získat čs. pavilon darem. 
NESG. Československý pavilon prodán Kanadě. Svobodné slovo. 26.10.1967, roč. 23, č. 295, s. 1. 
625 Ty předložil novinářům generální komisař čs. pavilonu M. Galuška: „Československo nemělo záviděníhodnou 
pozici. Vědělo se, že jsme v Bruselu zvítězili, a přirozeně se očekávalo velice mnoho. Proto je nutno vážit si tím více 
toho, že jsme nezklamali očekávání. Odborníci dokonce tvrdí, že se Československo dostalo v Montrealu ještě výše 
než v Bruselu.“ Pavilon navštívilo za 6 měsíců přes 8 milionů lidí, mezi nimi stovky významných osobností. Náklady 
na pavilon byly pak nižší než v Bruselu a komerční činnost (restaurace, Laterna magika) přinesla skvělé výsledky. 
Podařilo se také prodat pavilon, takže se ušetří za jeho demolici, a mnoho dalších exponátů za vysoké ceny. Na závěr 
Galuška nabádá, aby se tohoto úspěchu využilo dále ve státní propagaci i v kulturním exportu. NESG. 
Československo v Montrealu na Expo 67 nezklamalo. Svobodné slovo. 28.10.1967, roč. 23, č. 298, s. 2. 
626 „Výstava byla dosud nejúspěšnější, nejnavštěvovanější, nejkulturnějším, nejlépe organizovanou, nejvšestrannější, 
…“ LION, Jindřich. Expo zavírá své brány. Svobodné slovo. 28.10.1967, roč. 23, č. 298, s. 3. 
627 Autor na citacích z různých zdrojů ukazuje, co bylo důvodem čs. úspěchu: Průvodce po výstavišti má u čs. 
pavilonu 5 hvězdiček a říká „ Je to pohádková přehlídka historie a umění této země … Je to pravda. Čechoslováci 
mají nejlepší pavilon!“ Týdeník Times píše, že Čechoslováci zaznamenali triumf ve snaze dobýt světovou výstavu 
brilancí… Dokazují, že nemusíte být supervelmocí, abyste produkovali supershow.“ Tamtéž. 
628 Autor si pokládá otázku: „Proč dovedeme na jedné straně „dobýt svět svou brilancí“, zatím co doma často nejsme 
schopni vykonat samozřejmou, běžnou práci alespoň k naší spokojenosti?“ Autor dále kvituje, že mezi 8 miliony 
návštěvníků, kteří viděli čs. pavilon, bylo dva tisíce Čechoslováků, „neboť získané podněty a poznatky budou jistě 
zdrojem úvah, srovnání a pobídky.“ Tamtéž. 
629 Připomenuta je obrovská publicita, které se Československu na americkém kontinentu dostalo, díky které je nyní 
Československo pojmem. Projeví se to větší obchodní poptávkou i turistikou. Případní návštěvníci pak „budou u nás 
hledat ekvivalent ve všech sférách našeho života.“ „Montrealský úspěch je závazkem. Dojem kulturnosti, vyspělosti a 
dovednosti, vzbuzené Expem, jsou osobní konfrontací ohroženy. Protože kulturní, vyspělí a dovední musíme umět 
být nejen na výstavách, ale i ve všedním každodenním životě.“ Tamtéž. Článek je doplněn o fotografii minirailu 
jedoucího nad výstavištěm. 
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Svobodné slovo přináší informaci o ukončení světové výstavy a také rozhovor 

s ředitelem pavilonu a náměstkem generálního komisaře Z. Koudelkou.630 Ve stejném 

vydání jsou čtenáři informování o slavnostním ukončení výstavy, které se konalo na 

Náměstí národů, a faktu, že přes svou úspěšnost, bude výstava nakonec prodělečná.631 

Již po skončení výstavy se objevuje článek o návratu podstatné části souboru Laterny do 

Československa a jejím budoucím fungování.632 Poslední zpráva o Expo se objevuje při 

příležitosti návratu České filharmonie ze zájezdu z Kanady a USA.633 

 

4.1.4 Shrnutí 

Jako deník se Mladá fronta věnovala Expo 67 a československé účasti často a 

s ohledem na denní formát se redakce nemusela omezovat co do počtu témat a množství 

zpráv. Listu pomohl i fakt, že měl na místě stálého zpravodaje Miroslava Jelínka, který 

ve své pravidelné rubrice mohl popisovat dění na výstavišti obšírně, nad rámec krátkých 

novinových zpráv. Způsob informování MF nijak nevybočoval z průměru tehdejší 

mediální scény v Československu, středem zájmu byl čs. pavilón, jehož kvalitu deník 

bezvýhradně chválil, nicméně uznával i vysokou úroveň ostatních vystavovatelů.  

Některé články a fotografické přílohy používala Mladá fronta společné s časopisem 

Mladý svět, respektive se objevily i v jejich společném speciálu Aktuality z Expo 67.634 

Některé informace se tak  čs. čtenářům dostávali v identické formě dvěma teoreticky 

konkurenčními kanály. V prvních reportážích o československé účasti na Expo 67 se 

MF věnuje hlavně účasti Karla Gotta a ostatní osoby účastnící se této události jsou 

upozaděny. Karel Gott, který na počátku výstavy odjížděl do Kanady na vystoupení, byl 

jako Zlatý slavík jistě mediálně zajímavý a tak je pochopitelné, že čtenář MF byl o jeho 

osobě informován z počátku více jak o samotné výstavě nebo Kanadě. Velké množství 

detailních zpráv o pobytu prezidenta a jeho doprovodu v Kanadě, popřípadě dalších 

                                                 
630 Rozhovor se týkal především vyložených nákladů na pavilon, kdy je po přihlédnutí k dalšímu využití 
kinoauotmatu a Laterny, velkých zisků restaurací, prodanému pavilonu a prohloubení obchodních styků s americkým 
kontinentem, jasné že pavilon je již zaplacen. Vyjmenovány jsou pak další nabídky, jak využít dále diapolyekran a 
polyvizi. Redakce na závěr prozrazuje čtenářům, že už je vypracovaný návrh na eventuální účast Československa na 
příští světové výstavě v Osace. NESG. Tečka za Expo. Svobodné slovo. 30.10.1967, roč. 23, č. 299, s. 1. 
631 NESG. Poslední den na Expo. Svobodné slovo. 30.10.1967, roč. 23, č. 299, s. 2. 
632 Vypsaná jsou místa budoucího hostování a utržená částka z Montrealu, Laterně však stále chybí část prostředků na 
nový program, se kterým by vystupovala doma i v zahraničí (montrealský program je pro tyto účely příliš krátký). 
Hledá „tedy pochopení tam, kde je našla před montrealskou investicí – a my se teď za ní přimlouváme. Právě tento 
druh „exportu“ přece potřebujeme nejvíc.“ NESG. Půjčíme Laterně magice?. Svobodné slovo. 1.11.1967, roč. 23, č. 
301, s. 1. 
633 Právě v Montrealu byli jedněmi z umělců, kteří nás reprezentovali na kulturním festivalu při Expo a na ostatních 
koncertech po americkém kontinentu je předcházela „výborná pověst naší kultury prezentované na Expo 67“. NESG. 
Z Ameriky zase doma. Svobodné slovo. 17.11.1967, roč. 23, č. 317, s. 1. 
634 EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967. 
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státních činitelů je zcela v souladu s novinovým formátem Mladé fronty a nelze to 

považovat za propagandu, byť přetištění samotných proslovů těchto činitelů a uvádění 

detailů o jejich chování by se takto dalo označit. To však není předmětem této práce a 

samotný způsob jakým MF psala o daných událostech je zcela informativní, bez 

stranického či kapitalismu nepřejícímu zabarvení. 

Aktuality Mladého světa a Mladé fronty přinesly československým čtenářům 

ucelenou reportáž z Expo 67, která, ač se nesla v populárním a všeobecném duchu, 

přinesla mnoho jinde nepublikovaných informací. Celkově byl obsah Aktualit vyvážený 

a množství témat široké, redaktoři nijak výrazně nekritizovali odlišnosti kapitalistické 

Ameriky, mnohdy se je spíš snažili pochopit a čtenářům přiblížit jako důsledek života 

v odlišné kultuře. Sešit Aktualit byl doplněn 24 stranami s fotografiemi pavilonů, 

Montrealu i návštěvníků Expo, takto bohatá obrazová příloha neměla v sledovaném 

období u ostatních periodik konkurenci. Zahraniční účastnící výstavy byli hodnoceni a 

popisováni bez příkras a bez ideologického zabarvení, ať jde o velké ikony studené 

války jako USA či SSSR anebo o jiné státy ČSSR nakloněné či nikoliv. Autoři článku 

se zaměřili na kvalitu jednotlivých prezentací i jejich rozdílné působení na evropského a 

severoamerického návštěvníka. O československém pavilonu psaly Aktuality nadšeně, 

ale nadšení z expozice se automaticky nepřenášelo na zmínky o všední československé 

realitě. Čtenář se tak mohl zamyslet, proč nejsou ČSA stejně výkonné jako Air Canada, 

co brání výstavbě moderního metra či letiště v Praze, anebo zda má běžné zboží v čs. 

obchodech stejnou kvalitu jako to vystavované v Montrealu.  

Svobodné slovo ve sledovaném období věnovalo světové výstavě mnoho článků, 

předmětem jeho zájmu byla i Kanada jako taková, stejně tak věnovalo široký prostor 

popisu činnosti československých elit v rámci jejich pobytu za mořem. V listu se také 

častěji než v ostatních mediích objevovaly rozhovory s protagonisty čs. účasti na Expo a 

také přepisy či citace ze zahraničních médií. Spíše než autoři, umělci a lidé tvůrčí, jsou 

předmětem zájmu listu vedoucí pracovníci, politici a známé osobnosti z oblasti masové 

kultury.635 Obsah a forma podávaných informací měla kolísající úroveň. Na stránkách 

Svobodného slova se objevily věcné komentáře ze zahraničních tiskovin, popis nesnází 

během realizace československého programu, ale i vzletné a budovatelské komentáře o 

prezidentské návštěvě Kanady či výdobytcích socialistického Československa. 

Svobodné slovo na rozdíl od jiných denních periodik vytklo kanadskému způsobu života 

                                                 
635 Tedy členové významných šlechtických rodin, populární zpěváci, hvězdy Hollywoodu a populární osobnosti 
společenského života.  
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nejeden nešvar, který je v socialistickém Československu již vyřešen, a zjevné 

nedostatky na straně Československa bagatelizovalo, anebo v rámci aplikace doktríny 

marxismu leninismu ani za nedostatky nepovažovalo. Jinými slovy, dle Svobodného 

slova bylo možné pochybovat o dostatečné kvalitě a množství běžné čs. produkce oproti 

té vystavované, avšak kanadský model obchodů plně zásobených dokonalými výrobky 

byl spíše ukázkou kapitalistické nadprodukce, kterou by socialistické čs. a jeho lid 

nebyly sto ani využít.  

Rudé právo, z pohledu komunistické strany jako důvěryhodný a prověřený 

deník, mělo oproti svým konkurentům z řad novin i časopisů výhodnou pozici. Na 

severoamerickém kontinentu mělo stálého a prostředí znalého zpravodaje Jiřího 

Hochmana, ke kterému přibyl dočasný zpravodaj po dobu trvání Expo Jiří Franěk. Na 

samotnou redakci byl vyvíjen menší politický tlak. Redaktoři pak měli přednostní 

přístup k československým elitám i důležitým událostem, což jim nepochybně usnadnilo 

práci. To vše je dobře patrné ve způsobu referování Rudého práva o Expo 67. Informací 

je mnoho a redaktoři měli čas, kontakty i prostředky poznat a popsat širší okruh témat. 

Rudé právo bylo mnohdy zdrojem původních informací jiným deníkům jako je MF a 

Svobodné slovo, byť ty ho jako zdroj neuvádějí. Nicméně jejich texty mnohdy obsahují 

zcela identické pasáže článků Rudého práva. Poněkud nečekaně je Rudé právo méně 

marxisticko-leninsky uvědomělé a propagandistické než Svobodné slovo. Přinášelo 

svým čtenářům věcné informace a jeho redaktoři se dokázali oprostit od oslňujícího 

úspěchu čs. pavilónu a referovali i o zajímavosti jiných vystavovatelů, například o tom, 

že fronty nejsou jen před českým pavilónem a že na straně Československa existují i 

nedostatky. Zejména se zaměřovalo na nedostatky v ekonomickém plánování 

výjezdových akcí československých umělců a nad rizikem, že na Expo dosažené 

úspěchy nebudou díky nepružnosti domácích podniků patřičně využity. Způsob, jakým 

byly popsány výstavní pavilony kapitalistických konkurentů, byl věcný, jejich případná 

kritika je založena spíše na vkusu daného redaktora než na jeho politickém přesvědčení. 

Nicméně přispěvovatelé Rudého práva si nenechali ujít příležitost informovat své 

čtenáře o problémech kanadské společnosti, jako byly drogy, mafie, drahá zdravotní 

péče a vzdělání. Ovšem i tyto články jsou psány objektivně a bez revolučních emocí tak 

běžných v letech padesátých i později během normalizace. Ideologicky zabarvených 

článků nebylo tedy mnoho. Neměnné pravidlo podrobného popisu průběhu vládní 

delegace, i se jmenovitým výčtem účastníků, zůstalo zachováno, ale platilo pro všechny 

deníky a jednalo se spíše o znamení doby než přímou propagandou. Na druhou stranu 
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článek M. Klivara „Montreal zavazuje“636 velebí československé socialistické zřízení a 

rozhodující úlohu strany pro vznik kvalitních uměleckých a kulturních děl. Realita, 

mnohdy i opatrně popsána v jiných československých periodicích, však byla taková, že 

většina v zahraniční úspěšných filmařů stejně tak i autorů Laterny magiky, 

kinoautomatu i členů vystupujících souboru byla komunistickou stranou spíše z nouze 

tolerována než podporována. Byli totiž pro stát významným zdrojem nedostatkových 

valut a prestiž, kterou pro Československo získali svými schopnostmi, byla až na 

druhém místě. Situace po Expo 67 a hlavně po příchodu sovětských okupačních vojsk to 

jen potvrdila. Přínosy a úspěchy československé kultury a umu byly spíše důkazem 

invence a tvořivosti autorů, kteří v nelehkých podmínkách uvolňujícího se, ale stále 

totalitního zřízení, dokázali vytvořit díla světové úrovně. V tomto smyslu však o daném 

tématu Rudé právo a jiné deníky samozřejmě nereferovaly.   

 

 

4.2  Mediální obraz ve vybraných časopisech 

Vzhledem k tomu, že časopisy nevycházely přesně v den, který jsem si stanovila 

jako počátek mého sledování daného periodika, začínám vždy popisem čísla k tomuto 

datu nejbližšímu. Pro svou analýzu budu vybraná média sledovat od 27.3. do 29.11. 

1967, tedy měsíc před zahájením výstavy a měsíc po uzavření montrealského EXPA. 

Do svého zkoumání jsem zahrnula následující kulturní a společenské časopisy.  

Časopis Literární noviny byl kulturně politickým týdeníkem, který vycházel od 

roku 1927 dodnes. Přestože název odkazoval k čistě literárnímu zaměření, jednalo se 

spíše o účast spisovatelů a intelektuálů na společenské diskusi a postavení literatury v 

životě. Právě rok 1967 byl zlomový, noviny do té doby vycházely pod Svazem čs. 

spisovatelů, avšak po vystoupeních, která byla pronesena na jejich IV. Sjezdu, byly 

Svazu odebrány. Týdeník začal být po rozhodnutí ÚV KSČ z 26. 9. 1967, vydáván Čs. 

ústředím knižním kultury a převeden a řízen Ministerstvem kultury a informací. List 

začal řídit Jan Zelenka s neuvedeným redakčním okruhem a vycházel pod nezměněným 

                                                 
636 KLIVAR, Miroslav. Montreal zavazuje. Rudé právo. 15.10.1967, roč. 47, č. 285, s. 4. 
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titulem a s navazujícím číslováním. Zaměření listu a okruh přispěvovatelů se však 

radikálně změnil.637  

Časopis Kulturní tvorba byl kulturně politickým týdeníkem, vydávalo a tisklo ho 

Rudé právo pod vydavatelstvím ÚV KSČ. Vychází od roku 1963, mezi lety 63 a 64 jako 

orgán výboru socialistické kultury, od roku 1964 do takřka úplného konce roku 1967 

přímo jako časopis ÚV KČ. Kulturní tvorba vznikla jako nástupce zrušených časopisů 

Kultura, Tvorba a Předvoj.638 Prvním šéfredaktorem se stal Miroslav Galuška, který byl 

však po roce a půl odvolán pro své nekonformní názory. Po jeho odchodu a pod vlivem 

přímého řízení listu orgány KSČ ztrácel týdeník na zajímavosti.639 Zpočátku otevřený 

časopis, který se často dostával do konfliktů s nadřízenými orgány, se pod vedením 

šéfredaktora Františka. J. Kolára v letech 1967 až 1968 stal tribunou publicistů skrytě či 

otevřeně oponujících postupující společenské liberalizaci.640  

Mladý svět byl týdeník vycházející od ledna roku 1959 a byl vydáván 

mládežnickou odnoží komunistické strany (nejprve ČSM a od roku 1970 SSM641). 

Přestože byl poplatný své době, působil jako moderní časopis a dával prostor i některým 

kritickým názorům.642 V 60. letech časopis s novou generací autorů přinášel reportáže o 

Západní Evropě a psal o dříve tabuizovaných tématech, jako byla smrt Jana Masaryka či 

politické procesy padesátých let. Je nutné dodat, že tohoto vrcholu kritického a 

svobodného projevu dosáhl Mladý svět až v roce 1968, tedy mimo časový rámec této 

práce.643 

V roce 1948 Československý státní film poprvé vydal časopis Film a doba, 

tehdy s dvouměsíční periodicitou. Rok nato navázal stejný vydavatel titulem Filmová 

                                                 
637 DOKOUPIL, Blahoslav. Http://www.slovnikceskeliteratury.cz [online]. 2002, 31.5.2006 [cit. 2011-04-22]. Slovník 
české literatury po roce 1945. Dostupné z WWW: 
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=153&hl=literární+noviny+>. 
638 SVOBODA, Richard; DOKOUPIL, Blahoslav. Http://www.slovnikceskeliteratury.cz [online]. 2002, 31. 5. 2006 
[cit. 2011-04-22]. Slovník české literatury po roce 1945. Dostupné z WWW: 
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=128>. 
639 HALADA, Jaroslav. Miroslav Galuška. [online]. [cit. 2011-04-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.expo2005.cz/cs/expo_cr/galuska.shtml>. 
640 SVOBODA, Richard; DOKOUPIL, Blahoslav. Http://www.slovnikceskeliteratury.cz [online]. 2002, 31. 5. 2006 
[cit. 2011-04-22]. Slovník české literatury po roce 1945. Dostupné z WWW: 
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=128>. 
641 Československý svaz mládeže, byl masovou politickou organizaci české a slovenské mládeže. Vznikl roku 1949 
sloučením národních organizací a znamenala násilnou likvidaci všech ostatních nekomunistických mládežnických 
skupin. Roku 1968 se ČSM rozpadl a činnost nakrátko obnovily komunisty zakázané organizace, po upevnění moci 
KSČ, byl v roce 1970 obnoven pod názvem SSM (Socialistický svaz mládeže. MARJÁNKO, Bedřich. 
Http://www.totalita.cz [online]. [cit. 2011-04-22]. Československý svaz mládeže (ČSM) Socialistický svaz mládeže 
(SSM). Dostupné z WWW: <http://www.totalita.cz/vysvetlivky/csm.php>. 
642 Http://www.ct24.cz [online]. 5. 1. 2009 [cit. 2011-04-22]. 1959: Světlo světa spatřilo první číslo týdeníku Mladý 
svět. Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/kalendarium/40685-svetlo-sveta-spatrilo-prvni-cislo-tydeniku-mlady-
svet/>. 
643 Http://nezapomente.cz [online]. 23.2.2010 [cit. 2011-04-22]. "Už si čet´ Mladý svět?" Příběh svazáckého časopisu. 
Dostupné z WWW: <http://nezapomente.cz/zobraz/mlady svět>. 
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kartotéka. Ten posléze změnil název na Filmový přehled a týdenní periodicita se časem 

prodloužila na čtrnáctidenní a poté na finální měsíční. S těmito dvěma tituly se můžeme 

setkat dodnes, jde se o nejstarší filmová periodika současnosti v České republice.644 

Film a doba ve mnou sledovaném období vycházel jako měsíčník. Zaměřením se 

jednalo o více odborný titul, než v případě časopisu Kino. V listu byly pravidelně 

publikovány dlouhé a erudované recenze na současné filmy, velmi časté byly v tomto 

období velké rozbory filmů české nové vlny, a také pravidelná rubrika informující o 

světových festivalech. Vždy převažoval text nad obrazovou částí.  

Časopis Kino zabývající se, jak už z názvu vyplývá, filmovou tématikou 

vycházel jako čtrnáctideník. Vycházel od roku od roku 1945 pod nakladatelstvím Orbis 

a svou činnost ukončil v roce 1993.645 Časopis přinášel informace a reportáže z 

filmového světa i ze života samotných filmových hvězd a zajímavostí. Doplněn pak byl 

o velký počet fotografií. Zaměřoval se velmi často na zahraniční filmy a hvězdy a 

obvykle přinášel také rozhovory, ať již s tvůrci filmů či herci. 

Časopis Výtvarná práce vydával Ústřední svaz československých výtvarných 

umělců jako svůj kontakt s umělci i veřejností. Vycházel v letech 1953-1970 a v dnešní 

době je k dostání pod názvem Ateliér. Časopis vždy sledoval aktuální vývoj v 

uměleckém světě, reportáže od zahraničních dopisovatelů i překlady uměleckých textů. 

Jedním z nejvýznamnějších šéfredaktorů se stal kunsthistorik Jiří Padrta, v časopise 

působil např. i Miroslav Lamač, Věra Jirousová a další. V období mého sledování 

vycházel jako čtrnáctideník.  

Architektura ČSR vznikl před druhou světovou válkou v roce 1938 sloučením 

časopisů Stavba, Stavitel a Styl do nového periodika. Kolem nového časopisu se pak 

sdružovaly Klub architektů, Sdružení architektů a Společnost architektů.646 Název 

časopisu se změnil po změně  názvu celé republiky, tedy v roce 1960 na Architekturu 

ČSSR. Časopis se stal významným především díky svým recenzím na zahraniční stavby 

a představování postmoderní architektury. S přestávkami vycházel až do roku 1990. 

V době mého sledování, tedy v roce 1967, vyšel v deseti číslech. 

 

 

                                                 
644 ROTNÁGLOVÁ, Kamila. Současná filmová periodika. s. 24. 
645 BALÍK, Stanislav, et al. Politický systém českých zemí 1848-1989. s.118. 
646 Praha 1 [online]. 1998-2007 [cit. 2011-04-30]. Dny Evropského Dědictví MČ Praha 1. Dostupné z WWW: 
<http://www.praha1.cz/cps/media/EHD_1998-2007.pdf>. 
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4.2.1 Literární noviny 
 

Literární noviny se tématu světové výstavy věnovaly pravidelně pomocí rubriky 

Javorové listy, která vycházela po celou dobu konání výstavy, a jejímž autorem byl 

Miroslav Horníček. V prvním mnou sledovaném výtisku se objevila krátká zmínka o 

faktu, že přípravy na Montreal jsou v závěrečné fázi.647 V dalším čísle pak bylo otištěno 

pozvání do Galerie Platýz na prodejní výstavu stejných šperků, které nás budou 

reprezentovat na montrealské výstavě.648 Od následujícího čísla, tedy od 22. dubna 

začínají vycházet Javorové listy.  

Miroslav Horníček v nich přináší zamyšlení, názory a postřehy ze světové 

výstavy a ze svého samotného pobytu v Kanadě, kde jako průvodce kinoautomatu 

strávil 6 měsíců. V prvním dílů se zamýšlí nad tím, co vede člověka k tvorbě věcí, jejich 

ukazování a srovnání s jinými výrobky a k touze soupeřit s ostatními. Poté již popisuje 

všeobecné informace o zahájení výstavy, jejím tématu a především našem pavilonu. 

Zmíněné je jeho umístění, jaké restaurace jsou jeho součástí a co nabízejí. Horníček 

dále poukazuje na účast našeho sochaře Vladimíra Preclíka a jeho dřevěné sochy na 

výstavě sochařství 20. století.649 Ve stejném čísle se objevuje ještě krátká zmínka o 

gastronomické části čs. účasti na světové výstavě650 a také velký článek o samotné 

Kanadě, její historii, problémech mezi francouzsky a anglicky hovořícími částmi. 

Popsána je jazyková, národností i náboženská otázka Kanady a zmíněná je také situace 

v literatuře. Tento článek je uveden informací „Expo 67 zahajuje 28. dubna“, i když tato 

informace již dále v textu není nijak rozvedena.651 O tři čísla později vychází další díl 

Javorových listů, tentokrát složený ze dvou hlavních témat, prvním je zkoušení 

kinoautomatu přímo v montrealské kulturní síni v čs. pavilonu, kdy je nutné doladit 

veškerou synchronizaci filmu a moderátora. Druhé téma pokrývá cestu 

z Československa do Kanady, s pětidenní zastávkou v Londýně a dvoudenní zastávkou 

                                                 
647 Čtenáři se také dozvěděli, že ÚBOK dokončil reprezentační kolekci 200 modelů, „na niž je vidět, že všechny 
zúčastněné složky spotřebního průmyslu pochopily, čím můžeme na sebe upozornit ve světové soutěži. Ne okázalostí, 
ale vtipnými nápady, fantazií a experimentem.“ NESG. Přípravy na Montreal. Literární noviny. 8.4.1967, roč. 16, č. 
14, s. 10. 
648 Krátký článek byl doplněn o fotografii zmiňovaných šperků a informaci, že ve stejný den jako započne světová 
výstava, pak proběhne v Galerii Platýz módní přehlídka. NESG. Nemusíte jezdit do Montrealu. Literární noviny. 
15.4.1967, roč. 16, č. 15, s. 8. 
649 „Pokud jde o dřevo, budeme se myslím dobře reprezentovat. V kulturní síni dr. Jiří Šlitr a já.“ HORNÍČEK, 
Miroslav. Javorové listy 1. Literární noviny. 22.4.1967, roč. 16, č. 16, s. 7. 
650 Kdy kanadský a americký tisk uveřejnil velké články o čs. účasti, zvláště o gastronomii, fotografie našich jídel a 
restaurací v Montrealu pak budou uveřejněny v encyklopedii světové kuchyně amerického časopisu Čas a život. 
Zmíněná je také kancelář montrealské restaurace, která má již před zahájením výstavy rezervace pro 2500 osob. 
NESG. Montreal gastronomicky. Literární noviny. 22.4.1967, roč. 16, č. 16, s. 10. 
651 JANOVCOVÁ, Eva. Montreal je Mont Reál. Literární noviny. 22.4.1967, roč. 16, č. 16, s. 8-9. 
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v New Yorku. V Londýně se Horníček učil správně anglické výslovnosti, přestože 

anglicky jinak neuměl ani slovo a text svého moderování měl naučen jen zpaměti, a 

krátce také popisuje své zážitky z Londýna.652 Poté následuje let přes Atlantik a přestup 

v New Yorku, kde se setkává s Jiřím Voskovcem, který hraje v představení v Beaumont 

Theatre.653 V dalším díle Javorových listů jsou popsány závěrečné přípravy na výstavišti, 

nejen v našem v pavilonu, ale i po celém areálu.654 Ještě před zahájením výstavy je 

Horníček pozván na promítání polyekránového filmu, jehož autor je Alexandr 

Hackenschmied a který je pro autora silným zážitkem. A to už přichází zahájení 

výstavy, projevy před čs. pavilonem spojené s přestřižením pásky.655 Autor sám pak 

poukazuje na fakt, že jeho Javorové listy nejsou reportáží, ale spíše snahou 

zprostředkovat čtenářům nějaké postřehy a dojmy656 a samozřejmě též názory na čs. 

pavilon.657 Zahájení výstavy bylo provázeno různě, ohňostrojem či recitacemi,658 včetně 

narůstání front před čs. pavilonem. Horníček pak neopomene zmínit národní den 

Československa spojený s návštěvou prezidenta.659  

23. číslo Literárních novin přináší pouze fotografii na titulní straně, na které je 

vyobrazena „Rodinná procházka na Expo 67“,660 jež je jediným fotografickým 

ztvárněním montrealské výstavy,661 které v tomto periodiku jeho čtenář uvidí. Čtvrtý díl 

Javorových listů poukazuje na fronty návštěvníků, kteří na výstavišti stojí již na úplně 

vše, od pavilonů po vláčky, které vozí návštěvníky po areálu. Zajímavé jsou dva 

Horníčkovy zážitky, ten první se odehrál v bavorské restauraci, ve které pochodují dva 

hudebníci a celá „místnost“ s nimi zpívá píseň Lili Marlen.662 Druhým zážitek, který 

                                                 
652 Horníček v Londýně navštívil 3 filmy, Blow Up od Antoniniho, Zkrocení zlé ženy od Zefirelliho a Falstaffa od 
Orsona Wellese. U Zkrocení zlé ženy si posteskl, že se jedná o „film rovněž barevný a rovněž probouzející lítost nad 
barevným materiálem jinde k dispozici jsoucí.“ HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy 2. Literární noviny. 13.5.1967, 
roč. 16, č. 19, s. 9. 
653 Tamtéž. 
654 „Bitva pokračuje, pracuje se i v noci, i když opouštíme výstaviště, nastupují jiní, aby se rvali dál. S časem, 
s maličkostmi, jako jsou relátka v našich počítačích, i s rozsáhlými plochami země, které se mají do zítřka stát 
půvabnými palouky.“ HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy 3. Literární noviny. 27.5.1967, roč. 16, č. 21, s. 6-7. 
655 „Nebýt to opravdu kvalitní nůžky, výrobek to našeho drobného průmyslu, byly bychom tu pásku podlézali, což je 
činnost právě našim národům cizí.“ Tamtéž. 
656 „Jsem spíše impresionista než reportér.“ Tamtéž. 
657 „Řeknu-li, že cesta naším pavilonem je cesta radosti a pýchy, vyslovím tím ve zkratce jen to, co v nejrůznějších 
jazycích světa tu slyšíme či čteme v našich pamětních knihách.“ Tamtéž. 
658 Horníček na jedné z nich potkává herce Jeana Louise Berraulta, kterého požádal o autogram a na oplátku se od něj 
dozvěděl chválu na českou kulturu, především tu současnou filmovou. Tamtéž. 
659 „ … vyslechli jsme si s velkou radostí chválu, kterou pan prezident vyslovil o kulturní a umělecké stránce našeho 
pavilonu.“ Tamtéž. 
660 NESG. Rodinná procházka na Expo 67 (foto). Literární noviny. 10.6.1967, roč. 16, č. 23, s. 1. 
661 Kormě fotografie šperků z čísla 15 . 
662 Píseň hamburského spisovatele Hanse Leipa, která se za druhé světové války vysílala takřka na všech stanicích 
Wehrmachtu, později si dokonce získala oblibu i mezi spojeneckými vojáky a paradoxně byla přes svou oblíbenost 
později nacistickým režimem zakázána pro svůj pochmurný a až depresivní text. Pro spojenecké vojáky ji nazpívala 
Marlene Dietrich. Wikipedie [online]. 1.3.2011 [cit. 2011-04-26]. Lili Marleen. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Lili_Marleen>. 
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popisuje je poslech kapely v areálu výstaviště, která hraje melodii z filmu Most přes 

řeku Kwai tento pochod se stal později v Československu nežádoucí, protože na něj 

pochodovaly pluky NATO při společných manévrech.663 Zmíněná je také účast řádových 

sester na programu kinouatomatu; Horníček kvituje, jak výborně se při něm jeptišky 

bavily.664 V dalším díle pravidelné rubriky od Miroslava Horníčka autor přibližuje své 

vystoupení v místní televizi665, kdy vlastně poprvé viděl barevnou televizi, a přímý 

přenos do Československa, který absolvoval pomocí rozhlasu společně s generálním 

komisařem čs. pavilonu Miroslavem Galuškou. Autor dále vyjadřuje svůj názor na 

Montreal, který je podle něj krásné město spojující mrakodrapy s jednopatrovými 

domky v doplňující se celek, ač některým jeho krajanům se město nelíbí. Kinoautomat 

pak navštívil herec Kirk Douglas, který při rozhovoru s Horníčkem neopomněl 

zdůraznit, že čs. pavilon je ten nejlepší, který na výstavě všichni viděli. Poslední 

odstavec pak představuje čtenářům cestu po kanadské dálnici, na které se vybírá mýto, 

jehož průjezd je však bez závor.666 V šestém díle Javorových listů přibližuje Miroslav 

Horníček čs. čtenářům nám neznámy jev, tedy ohromnou vlhkost, která se v letním 

období v Kanadě tvoří. Dále jim předkládá své zážitky z vystoupení Marlene Dietrich 

v Expo – Theatre a jeho osobní setkání s ní při její návštěvě kinoautomatu. Hold pak 

skládá triu Cubr – Hrubý - Pokorný, díky kterému je pavilon plný klidu, harmonie a 

soustředění.667 Velkým tématem tohoto dílu se stávají Hell Angles, kteří přijeli do 

Montrealu; Horníček je popisuje jako podivnou skupinu, „jejichž idolem jsou rekvizity 

německého fašismu“.668 Nakonec se přiznává ke splnění svého klukovského snu, a to 

když sám při jednom z výletů po kanadské přírodě, pádloval v kánoi z březové kůry po 

Bobřím jezeře.  

V následujícím vydání, Horníček dále rozepisuje své zážitky z výletu na Bobřím 

jezeře, kdy se tím největším stalo bezpochyby pozorování polární záře. Vtipná je 

Horníčkova historka o pronajmutí televizoru do jeho bytu při jedné z mála příležitostí, 

                                                 
663 „Šel jsem právě kolem a uvažoval jsem, zda i poslech této skladby není nežádoucí, ale pak jsem neodolal a 
přistoupil blíže. … A na stupínku se uklání dirigent, důstojník československé armády, jejíž hudba tu vystupovala 
s ohromnými úspěchy.“ HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy 4. Literární noviny. 17.6.1967, 16, 24, s. 9. 
664 „A když se tak dívám na jejich náladu, říkám si, že zakyslé puritánství nemusí být spojeno s klášterním oděvem a 
že na ně člověk narazí i u vyznavačů světlé a radostné víry v lepší budoucnost.“ Tamtéž. 
665 Kde „líčili děj příběhu akcentujíce – na rozdíl od nás – spíše téma oné poloobnažené soudružky na úkor tématu 
hlavního, to jest rozvíjení některých kladných principů soužití ve velkém domě.“ HORNÍČEK, Miroslav. Javorové 
listy 5. Literární noviny. 1.7.1967, roč. 16, č. 26, s. 8-9. 
666 „Kdyby někdo projel rovnou – což je takové české pomyšlení – ozve se zvonek a skrytý přístroj vyfotografuje 
číslo jeho vozu.“ Tamtéž. 
667 Jim se podařil „uprostřed jarmarku Expa postavit oázu ticha a zamyšlení“. HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy 
6. Literární noviny. 15.7.1967, roč. 16, č. 28, s. 6-7. 
668 „ Na prsou železné kříže, na oděvech hákové kříže, německé přilby s týmiž kříži, řetězy, hluk, bubny, rvačky, 
černá pýcha síly a násilí.“ Tamtéž. 
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kdy televizi sledoval, pak byl překvapen přítomností reklamy uprostřed pořadů, která jej 

takto několikrát přeruší. Druhou část článku pak přibližuje autorovy nadšené pocity 

z návštěvy představení italského divadelního souboru na kulturním festivalu.669 O tři 

čísla později Javorové listy pokračují dalším dílem; tentokrát autor přiznává, že se až po 

třech měsících dostal do zábavní části výstaviště, La Ronde. Čtenářům předkládá obraz 

všemožných atrakcí, které může návštěvník vyzkoušet. Horníček vyzdvihuje především 

slovenskou restauraci Koliba a její hlavní hvězdy, Farkašovce. V La Ronde také 

Horníček prvně spatřil nový program Laterny magiky, kde však marně hledal zmínku o 

tvůrci tohoto programu.670 Dále je popsán nový autorův kulturní zážitek z velkého 

stadionu, kde vystupoval Maurice Chevalier.671 O čtyři čísla později se objevuje opět 

další z Javorových listů672 a přináší Horníčkův zážitek ze zápasu ledního hokeje673 a také 

setkání se samotnými hokejisty, kteří po vítězství ve Stanley Cupu dostali v čs. pavilonu 

pohár z broušeného skla.674 Přiblížen je také způsob, jakým se někteří lidé snaží pomocí 

podfuků dostat do čs. pavilonu bez vystání dlouhé fronty. Do samotné kulturní síně se 

už lidé několikrát snažili prorazit a musela zasahovat kanadská policie. Novými zážitky, 

které pak Horníček přibližuje čtenářům, jsou americký fotbal675 a vystoupení go go 

tanečnic.676 Na závěr tohoto dílu je pak popsán průběh typického národního dne.677  

Předposlední díl Javorových listů a jeho poslední vydání v rámci staré redakce 

Literárních novin, vychází 22. září. Horníček popisuje děj filmu o dětech, který viděl 

v pavilonu Spojených států, i zmiňuje svého hereckého kolegu, který nastřádal diety a 

splnil si svůj sen, navštívit Yukon.678 Zmíněna je také Horníčkova zkušenost se 

                                                 
669 HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy 7. Literární noviny. 22.7.1967, roč. 16, č. 29, s. 7. 
670 „ A že by snad byly programy v sále? Ne. Právě jako v případě kinoautomatu, kde byl program výtvarně navržen a 
ekonomicky zavržen, ani v Laterně není nic, z čeho by se divák dočetl kdo a co.“ HORNÍČEK, Miroslav. Javorové 
listy 8. Literární noviny. 11.8.1967, roč. 16, č. 32, s. 6. 
671 Tamtéž. 
672 Zvláštní je číslování tohoto dílu, protože se jedná opět o 8. díl Javorových listů, přestože tematicky nijak na 
předchozí „osmý díl“ nenavazuje. HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy 8. Literární noviny. 8.9.1967, roč. 16, č. 36, 
s. 6-7. 
673 „Známe pojem profi hokeje, spíš jako takový výstražný signál … že některé nešvary na našem hřišti připomínají 
nezpůsoby profesionálních hokejistů z Kanady. Zahlédl jsem jen část zápasu, … ale byl to zápas nesmírně slušný … a 
nic v něm nepřipomínalo některé nešvary hokeje amatérského.“ Tamtéž. 
674 K převzetí poháru se de facto nedostavil reálné hokejové mužstvo, ale jen kapitán, trenér a řada funkcionářů a to 
Horníčka zarazilo: „u nás by při takovém aktu a hlavně při takovém přípitku bylo celé mužstvo a sotva jeden jediný 
funkcionář. Tady naopak.“ Tamtéž. 
675 „Podívaná je to obrovská … a strhne i člověka neznalého pravidel a jazyka.“ Tamtéž. 
676 „Střídají se po třech skladbách, tančí samy pro sebe – jakoby pro sebe – a jen málokterá se dovede bavit touto 
produkcí a dělat ji pro hosty.“ Tamtéž. 
677 „Národní dny se tu konají skoro denně. Nikdy jsem netušil kolik je na světě národů. Národní den spočívá také 
v tom, že umělci toho kterého národa vystupují na náměstí Národů a předvádějí typické projevy národa svého. 
Jezdívám kolem Expo-expressem a snažím se vždycky zahlédnout, kdo a jak a co a z toho letmého pohledu usoudit, o 
koho asi jde. Je to stále těžší. Krojů ubývá a kapely se podobají jedna druhé.“ Tamtéž. 
678 „A protože i do tohoto snu ukápla kapka češství, byl prý podán návrh, aby po dobu jeho výletu mu nebyly 
vypláceny diety.“ HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy 9. Literární noviny. 22.9.1967, roč. 16, č. 38, s. 6-7. 
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severoamerickou čistírnou.679 Negativně pak popisuje vstup VIP osob do kulturní síně, 

které se do ní dostanou bez dlouhého čekání.680 Na závěr pak zdůrazňuje, že na dobré 

pověsti Československa v zahraničí, má lví podíl český film, a to především jeho mladí 

tvůrci Forman, Passer a Menzel.681 40. číslo Literárních novin již vychází pod jinou 

redakcí; v úvodníku se čtenář dozví od samotného Jana Zelenky, že noviny jsou po 

„nedávném pokusu napadat politiku komunistické strany a státu, který se prezentoval 

z tribuny spisovatelského sjezdu a jemuž půdu utvářela i sama redakce Literárních 

novin“, převedeny pod Ministerstvo kultury a informací. Název novin zůstal stejný, 

číslování navazovalo na předchozí vydání, jen podtitul listu byl změněn na Kulturně 

politický týdeník.682 O dvě čísla později vychází poslední desátý díl Javorových listů a 

také článek na úvodní straně titulu popisující koncert České filharmonie v Montrealu 

v rámci kulturního festivalu při Expo 67.683 

Poslední díl Javorových listů nebyl naštěstí nijak ovlivněn těmito velkými 

změnami v Literárních novinách. Horníček v nich popisoval, jak vypadá typické 

přepadení banky v Severní Americe, kterého byla nedobrovolnou svědkyní jedna z čs. 

hostesek, i jak navštívila čs. pavilon Jacquelin Kennedy či princezna Margaret a její 

manžel lord Snowdon.684 

4.2.2 Kulturní tvorba 
 

Časopis Kulturní tvorba začínám sledovat od čísla z 23. března, tedy k datu 

nejbližšímu mému stanovenému okruhu. Hned v prvním sledovaném čísle se objevuje 

krátká zpráva o tom, že Opera moskevského národního divadla se na Expu 67 představí 

pěti inscenacemi,685 a v čísle následujícím je další krátká zpráva, tentokrát o dvou čs. 

                                                 
679 „Kalhoty pak dostanete vyčištěny, vyžehleny a na ramínku ve zvláštním ochranném obalu. Vyšel jsem si v nich a 
chodil v nich hrdě až do večera, kdy jsem zjistil, že na jejich přední části je přišpendlen lísteček s číslem.“ Tamtéž. 
680 „ Vstup se neplatí mincemi, ale časem. … A vedle toto jsou tady VIP, kteří čekat nemusejí. Je-li jich někdy plné 
hlediště, pozná se to. Nezaplatili ani minutu. … Nemám je rád. Za divadlo se má platit.“ Tamtéž. 
681 „Nikdo by nevěřil, jakou diplomatickou silou se stala jejich díla ve světě … Je tedy na místě uvědomit si to a 
vyjádřit jim svou vděčnost zvláště v době, kdy nemálo lidí u nás doma má sklon chápat jejich úsilí jako negaci a zlou 
vůli.“ HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy 9. Literární noviny. 22.9.1967, roč. 16, č. 38, s. 6-7. 
682 Zelenka v úvodníku připomíná rezoluci XIII. Sjezdu KSČ a zdůrazňuje, že „ti, kteří pochopili, půjdou s námi, 
čtenáři i spolupracovníci.“ ZELENKA, Jan. Úvodník. Literární noviny. 7.10.1967, roč. 16, č. 40, s. 1. 
683 Článek není po výměně redakce, nijak politicky zatížen. Popsán je koncert filharmoniků, kteří však měli na rozdíl 
od jiných světových těles, možnost zde vystupovat jen jednou a to s pořadem Má vlast. Pozitivem pak byl právě 
výběr programu „o Československu“ a ne nějaké univerzální internacionální téma. A Československo teď právě díky 
různým okolnostem (pavilon Expo, čs. filmy) zajímavé. VOLEK, Jaroslav. Má vlast v Montrealu. Literární noviny. 
21.10.1967, roč. 16, č. 42, s. 1. 
684 Pavilon, kvůli nim musel být uzavřen na tři hodny a „byl to především lord Snowdon, který prý všude byl, všude 
vešel, všechno chtěl vidět, diapolyekran dvakrát.“ HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy 10. Literární noviny. 
21.10.1967, roč. 16, č. 42, s. 6-7. 
685 NESG. Opera. Kulturní torba. 23.3.1967, roč. 5, č. 12, s. 2. 
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strojích, které budou vystaveny na Expo 67 v pavilonu Člověk výrobce.686 Týden před 

zahájením výstavy se objevuje opět krátký článek, tentokrát o faktu, že klatovské 

muzeum zapůjčilo pro čs. pavilon sochy sv. Jana Evangelisty a Lubské madony.687 Ve 

stejném čísle se také objevuje fotografie hurdisky, glazované cihly, podle návrhu třech 

výtvarnic. Těmito cihlami je obložen čs. pavilon na světové výstavě. V den zahájení 

výstavy vychází také další číslo Kulturní tvorby, hned na titulní straně je krátké heslo 

„Expo 67 zahajuje“. Celostránkový článek doplněný o čtyři fotografie688, je pak na 

poslední straně. V článku jsou shrnuty přípravy na světovou výstavu, změny, kterými 

prošlo samotné město Montreal, i samotná účast Československa. Zmíněné jsou 

všechny tři objekty, které na výstavišti Československo má, a lehce jsou načrtnuty části 

samotného pavilonu a jejich témata, jmenovitě jsou pak vyzdviženy všechny výrobky 

strojního průmyslu, kterými se na výstavě prezentujeme.689 Autor se zamýšlí nad 

promrhaným úspěchem bruselského Expa v oblasti zahraničního obchodu a doufá, že 

situace se nebude opakovat, už proto, že Československo se před výstavou hojně 

propagovalo v severoamerických médiích a došlo také k pozitivnímu rozvoji 

vzájemných vztahů s Kanadou.  Za úspěch pak bude autor považovat, pokud se účast na 

výstavě promítne na turistickém ruchu v Československu a na nových obchodních a 

kulturních vtazích.690 

Až na počátku června se čtenáři dočkají dalších informací o světové výstavě; na 

článek je odkázáno na titulní straně, a věnuje se celkovému popisu montrealské výstavy. 

Na úvod se autor zamýšlí nad způsobem, jakým se prezentovat na světové výstavě; 

způsob, který zvolilo Československo, se vydařil. 691 Dále je vyzdviženo úsilí a hrdost, 

kterou Kanaďané se svou výstavou spojili.692 Autor poukazuje na fakt, že ne všechny 

zúčastněné státy se ve své prezentaci držely hesla „člověk a jeho svět“, Československo 

však ano.693 Poté je předložen seznam pavilonů, které by stálo za to navštívit;694 je zde 

                                                 
686 „Vedle anglické frézky a italské vrtačky uvidí návštěvníci dva výrobky gottwaldovských Závodů přesného 
strojírenství.“ NESG.  Expo 67 - Montreal. Kulturní torba. 30.3.1967, roč. 5, č. 13, s. 2. 
687 Poprvé do ciziny. Kulturní torba. 20.4.1967, roč. 5, č. 16, s. 2. 
688 Na nich je vyobrazen: československý pavilon, společně americký a sovětský pavilon, instalace v celku Tradice, a 
„národní umělec“ Jiří Trnka při přípravě své části expozice. CHUDÁREK, František. Před branami Expo 67. 
Kulturní tvorba. 27.4.1967, roč. 5, č. 17, s. 16. 
689 Dále jsou vyjmenováni umělci, kteří stojí, jak za čs. pavilonem, tak i ti, kteří budou Československo reprezentovat 
na souvisejícím kulturním festivalu. Zvláště je vyzdvižen Karel  Gott: „Kanadští organizátoři, byli tak nadšeni hlasem 
K.G.,, že se rozhodli zahájit jeho vystoupením provoz v Garden of Stars v hlavní budově v zábavní části Expo, kde 
budou vystupovat Beatles … a podobné světové hvězdy.“ Tamtéž. 
690 Tamtéž. 
691 „ Vyhnout se extrémům, nepodbízet se ani nenadsazovat, sloužit, ale neposluhovat, ukázat, ale neodhalovat se – to 
je umění.“ TILL, Vladimír. Světová Expo podívaná. Kulturní tvorba. 1.6.1967, roč. 5, č. 22, s. 16. 
692 „Je pozoruhodné, jak se Kanaďané chovají ke své výstavě: drží jí palce a mohutně jí povzbuzují.“ Tamtéž. 
693 „Je mi proto velkým potěšením zaznamenat, že pavilon Československé socialistické republiky patří k těm, které 
se přibližují stoprocentnímu plnění plánu ve všech směrech a především morálně.“ Tamtéž. 
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vychválen především sovětský pavilon695 a zřejmě nepochopen pavilon britský.696 U 

amerického pavilonu autor sice oceňuje jeho architekturu, ale již by „neztrácel čas 

pustým interiérem.“697 Článek je doplněn opět o fotografie.698 Pokračování reportáže od 

stejného autora, Vladimíra Tilla, se čtenáři dočkali hned v dalším čísle, opět na poslední 

straně výtisku. Tentokrát se jeho popis zaměřuje především na čs. pavilon; hned 

v úvodu je zmíněn fakt, že dobrá pověst expozice se šíří mezi lidmi po celé výstavě. 

Dobrá pověst však sama o sobě nepřinese žádné hmatatelné výsledky a politická a 

hospodářská situace Československa je v Kanadě složitá.699 Znovu je pochválen způsob 

čs. prezentace, který je vyvážený a strefil se do vkusu tamního specifického publika. 

Zmíněné jsou „překvapené“ reakce některých návštěvníků na expozici700 a pak už je 

přednesena materiální otázka účasti na výstavě.701 Důležitým aspektem čs. prezentace na 

výstavě je pak reprezentace socialismu, která je dle autora vzorná.702 Výhradu má pak 

autor u expozice jen u sekce Konflikty703, ostatní části naopak vychvaluje, včetně všech 

čtyř restaurací. Článek je doplněn o tři fotografie, dvě z interiéru amerického pavilonu a 

jednu z pavilonu britského.704 Ve stejném čísle je také krátká zpráva o nákladech celého 

Expo 67, kdy by celá výstava měla být podle všech předpokladů zisková.705  

                                                                                                                                               
694 Mimo jiné je obdivován skandinávský pavilon, kdy se podařilo skloubit expozici pěti států, „což se našemu táboru 
jaksi nepodařilo. Socialismus je prezentován v Montrealu pouze Československem, Sovětským svazem, Jugoslávií a 
Kubou.“ Zmíněna je však také jinde ne tak kladně hodnocená Francie. Tamtéž. 
695 „ Šel bych znovu o do sovětského pavilonu, nikoli z povinnosti nebo pocitu, že se to patří, nýbrž proto, že stojí za 
dvě, tři, pět, deset návštěv. Připouštím, že je přesycen technologií. Ale je to sebevědomá, dopředu zahleděný gigant, 
se sympaticky napjatými svaly a jasnými a konstruktivními cíli. … „Šel bych tam ještě jednou obdivovat nikoli 
jednotlivý exponát či exponáty, ale kolektiv lidí a věcí. Protože si to prostě zasluhují.“ Tamtéž. 
696 „ S uznáním bych kvitoval podivuhodnou vlastnost tohoto národa umět se usmát i vysmát nad minulostí, dějinami 
i historickými postavami – jestliže ovšem všechno bylo myšleno tak, jak já si jejich kritický a sebekritický průřez 
staletími vykládám. Nejsem si tím ovšem zcela jist.“ Tamtéž. 
697 TILL, Vladimír. Světová Expo podívaná. Kulturní tvorba. 1.6.1967, roč. 5, č. 22, s. 16. 
698 Čtenář tak uviděl fotografie: vesmírné lodi Vostok ze sovětského pavilonu a Habitat. Tamtéž. 
699 Doufáme, že Expo nám umožní představit se novým kupcům v dobrém světle jako moderní, vyspělá, průmyslové 
a obchodní soutěže schopná země, připravená reagovat pružně a aktivně na požadavky náročných odběratelů solidní 
práce, zajímavých novinek a rozumných dodacích lhůt.“ TILL, Vladimír. Světová Expo podívaná. Kulturní tvorba. 
8.6.1967, roč. 5, č. 23, s. 16. 
700 „… jeden starý kněz řekl svým žákům před třebechovickým Betlémem: Vidíte děti, komunisti jsou sice neznabozi, 
ale kulturní hodnoty mají ve vážnosti.“ Tamtéž. 
701 „Náš pavilon je krásný, ale také to něco stálo. Několik milionů dolarů – aby nebylo omylu. Navíc živíme 
v Montrealu monstrum v podobě obchodního střediska, které by bylo stálo za pozornost některé státní komise, 
zabývající se kontrolou účelnosti vynaložených investic.“ Tamtéž. 
702 „Nebije do očí hesly, ale připomíná se výsledky. Hlásíme se k socialismu a říkáme to otevřeně hned u vchodu, ale 
nepodáváme to po lopatě u každého exponátu. … ale přece nikomu nepřijde na mysl, že bychom byli něčím jiným 
než jsme, totiž socialistickou republikou. Naopak mám pocit, že si to lidé jen silněji uvědomují, když nic jiného 
dokazují to zápisy v knihách …“ Tamtéž. 
703 „Která má být údajně „příspěvkem provokujícím nové ideje v boji člověka proti znečišťování ovzduší a vod a 
proti přelidňování a ničení přírody“, ale je jen spoře osvětlenou chodbou podobnou nouzovému východu z biografu, 
kam kdosi odložil ze školního zeměpisného kabinetu papundeklový model učesané krajiny s vesničkou pod horami, 
hájkem zeleným, silnicí šedivou a přehradou šmolkově modrou.“ Tamtéž. 
704 Tamtéž. 
705 NESG. Kolik stojí Expo 67?. Kulturní tvorba. 8.6.1967, roč. 5, č. 23, s. 2. 
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Další velký článek týkající se československé účasti, je naopak prostý veškerého 

ideologického podtónu. Jeho autorem je jeden z tvůrců programu Laterny magiky K.M. 

Walló a přiznává, jaké byly počátky našich programů po zahájení výstavy.706 Autor se 

snaží potvrdit, že je pravda, co se o našem pavilonu všude říká a píše a že je „opravdu 

tak znamenitý ve srovnání s ostatními“.707 Vychváleny jsou všechny filmové projekce, 

včetně show kinoautomatu708 a popsány jsou způsoby, jakými se jednotlivé státy snaží 

zaujmout ve svých pavilonech.709 Za nejzávažnější konkurenci kinoautomatu a Laterny 

pak považuje film, který se promítá v jednom z kanadských pavilonů, od Alexandra 

Hamida. Nejvíce času však autor samozřejmě trávil v Laterně magice, která byla 

zpočátku prázdná, protože ji kanadští provozovatelé nijak nepropagovali.710 Nakonec 

však přišla první vyprodaná představení, pochvalné kritiky a pozvání na Expo do 

Japonska i na olympijské hry do Mexika.711 Až o pět čísel později se objevuje krátký 

článek o žebříčku, který o Expo 67 sestavil americký konzervativní časopis US News & 

World Report.712 Poslední dlouhý článek je pak pro čtenáře připraven od ředitele Laterny 

magiky Jiřího Procházky, jenž se zamýšlí nad jejím osudem, který nebyl vždy lehký. 

Její tvůrce Alfréd Radok ji chtěl použít pro inscenace rozsáhlých dramatických děl, ale 

po účelovém využití v rámci Expo 58, jí již v očích veřejnosti zůstala nálepka atrakce či 

revuální podívané. Po odchodu Radoka, avšak ještě v dobách její slávy, se bohužel 

dostala do rukou úředníků a ekonomických profesionálů713, kteří ji však dále nerozvíjeli 

umělecky. Nakonec se však objevil nový tvůrčí tým714 a nová čísla pak byla představena 

právě v Montrealu, kde uspěla u zahraniční kritiky a dostala znovu pozvání dále do 

                                                 
706 „ Zahájení u úspěšný nástup našeho pavilonu. Neúspěšný nástup a dramatický boj  Laterny o prosazení. Šestnáct 
diváků na prvním vystoupení Karla Gotta i dvanáct set na dalších.“ Tamtéž. 
707 „Diváci procházejí naším pavilonem trochu jako pohádkovým zámkem. Tu pohodu lidé milují.“ WALLÓ, K. M. 
Avenue Smetana, Montreal. Kulturní tvorba. 15.6.1967, roč. 5, č. 24, s. 16. 
708 „ … živý Horníček na jevišti si zachovává kouzlo i v anglickém jazyce a jeho partnerka, jedna z hostesek 
pavilonu, která prý předtím nikdy nestála na jevišti, má kouzlo bezprostřednosti, jež získává diváky.“ Tamtéž. 
709 „ Američané si vzali newyorského fotografa, který nikdy předtím nefilmoval, aby pro tři obrovitá plátna natočil, 
jak si hrají děti. Udělal to bravurně a zajímavě.“ „V oddílu současná Anglie vyprávějí vám o anglické současnosti 
lehce, vtipně, s kouzelnou sebeironií.“ Tamtéž. 
710 Během prvního týden tedy byly svépomocí vyvěšeny plakáty, o tom, že se vůbec v divadle hraje, zvukař zařídil 
rozhlas, který vysvětloval, co vlastně Laterna je. Tamtéž. 
711 Článek je opět doplněn o fotografie: fronta před čs. pavilonem, ulice vedoucí k čs. pavilonu, koráb, který je vedle 
divadla Laterny magiky v La Ronde. Tamtéž. 
712 Podle tohoto žebříčku je nejlepším pavilonem, ten československý, poté britský, americký, íránský, 
západoněmecký a francouzský. V oblasti gastronomie je na prvním místě restaurace československá a francouzská. 
NESG. Nejlepší pavilon na Expo 67. Kulturní tvorba. 20.7.1967, roč. 5, č. 29, s. 2. 
713 „kteří považovali za nehospodárné vyrábět zboží nové, dokud se to staré tak dobře prodávalo.“ PROCHÁZKA, 
Jiří. Laterna magika má budoucnost. Kulturní tvorba. 3.8.1967, roč. 5, č. 31, s. 4-5. 
714 Autor přiznává, že už není možné mít z Laterny „ono velkorysé, inscenačně mimořádné divadlo velkých 
uměleckých možností“, jak si je představovali původní tvůrci. Ale že to bude už vždycky doma i v zahraničí show, 
atrakce, podívaná, inteligentní divadelní zábava“. Tamtéž. 
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světa.715 Předposlední krátký článek k tématu se objevuje až o tři měsíce později, 

v listopadovém čísle je zmínka o faktu, že montrealské Expo mělo neblahý vliv na 

turistiku v USA, kterou jinak tradičně navštěvují právě Kanaďané.716 Poslední zmínkou 

je reportáž o americkém turné České filharmonie, která sklidila právě nejsilnější aplaus 

při svém vystoupení v Montrealu v době konání výstavy.717 

4.2.3 Mladý sv ět 
 

Ve sledovaném období první tři čísla Mladého světa (dále jen M.S.), tedy výtisky 

z období 24. března až 7. dubna nepřináší žádnou zmínku k tématu Expo 67. Teprve 

v patnáctém čísle se M.S. věnuje Expo fotoreportáží oděvů, které budou reprezentovat 

československou módu v Montrealu.718 V následujícím čísle vychází článek věnující se 

restauracím zřízeným v rámci světové výstavy, kromě receptů pro čtenáře jde i o výčet 

předchozích úspěchů čs. gastronomie na světových akcích a o obecný popis v rámci 

výstavy zřízených restauraci.719 Následující číslo se o samotné výstavě a o 

československé části výstavy se nezmiňuje, přináší pouze popis Montrealské obdoby 

pražského Petřína, Mount Royal doplněný o fotografii.720 Číslo 18. pouze krátkou větou 

informuje o zahájení světové výstavy,721 teprve o dvě vydání později se M.S. vrací 

k tématu Expo. Opět krátce informuje o výstavě samotné, nikoliv o čs. účasti. Tentokrát 

se jedná o fotografii doplněný popis sportovního stadionu postaveného poblíž vchodu 

do výstavního areálu.722 Hned další číslo se naopak věnuje jen československé účasti. 

Opět velmi stručně informuje v rubrice vteřiny týdne o účasti českých kulturních a 

politických elit na konání Československého národního dne na výstavě. Jde o výčet 

krátkých informativních zpráv s přesnou datací, detaily i fotografie chybí.723 22. číslo na 

jedné straně detailně popisuje dámské šaty a módní doplňky prezentované na Expo, text 

je doplněn množstvím fotografii.724 S módou souvisí i zmínka o Expo na stránkách čísla 

                                                 
715 „A taková Laterna magika, jako tvůrčí dílna i jako specificky česká show, plná fantazie, inteligentních nápadů, 
ryzí české divadelnosti, poezie a českého humoru, má už své místo nejen v české, ale i ve světové kultuře.“ 
716 NESG.  Montrealské Expo 67. Kulturní tvorba. 9.11.1967, roč. 5, č. 45, s. 2. 
717 VOLEK, Jaroslav. Z amerického turné ČF. Kulturní tvorba. 16.11.1967, roč. 5, č. 46, s. 14-15. 
718

 Popisu modelů předchází „skrytá“ reklama na předchozí straně propagující běžně dostupnou oděvní kolekci v 
 Klubu Odívání Mladých, konkrétně pánský plášť moderního střihu s názvem Montreal. NESG. Móda pro Montreal. 
Mladý svět. 14.4.1967, roč. 9, č. 15, s. 14. 
719

 TUNKL, Jiří. Prostřený stůl. Mladý svět. 21.4.1967, roč. 9, č. 16, s. 8-9. 
720 NAVARA, Miroslav. Na Mont Royalu v Montrealu. Mladý svět. 28.4.1967, roč. 9, č. 17, s. 7. 
721 NESG. Vteřiny týdne. Mladý svět. 5.5.1967, roč. 9, č. 18, s. 2. 
722 NESG. Stadion pro Expo 67. Mladý svět. 19.5.1967, roč. 9, č. 20, s. 12. 
723 Čtenáři se tak dozvěděli, že 16.5. byl zahájen prezidentem Novotným Československý den. Z Montrealu se také 
po třítýdenním zájezdu vrátil Karel Gott. Z Montrealského letiště pak 18.5. odletěl prezident z návštěvy Kanady zpět 
do Československa. NESG. Vteřiny týdne. Mladý svět. 26.5.1967, roč. 9, č. 21, s. 2.   
724 NESG. Móda. Mladý svět. 2.6.1967, roč. 9, č. 22, s. 14. 
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23, ve které je v popisu produkce společnosti VKUS zmíněna její účast na výstavě. 

Dodala katalogy a střihové šablony určené k domácímu šiti.725  

Následující vydání se konečně Expo věnuje rozsáhleji. Sedm stran je zaplněno 

fotografiemi Montrealu i výstaviště a kromě přetisku poselství generálního komisaře 

Expo 67 Pierra Dupuye726 se spíše než o popis čs. účasti jedná o dojmy ze způsobu 

života v Kanadě,727 průběhu výstavy a popis pavilonů dalších zemí. Čtenář si může 

utvořit obrázek „babylonské“ události, kdy se mnoho kultur odlišných té čs. navzájem 

doplňuje a inspiruje namísto čiré soutěživosti. Popis sovětského a amerického pavilonu 

je čistě informativní, bez politických konotací, ale autoři se nebrání kritice samotné 

úrovně prezentace. Zejména francouzský pavilón redaktory nenadchl a politickým 

komentářem a úvahou jsou naopak doplněny expozice NSR a Skandinávie. U NSR 

autoři sarkasticky upozorňují na německou neochotu připustit si „nový svět“ a fakt o 

rozdělení Německa a změnu jeho hranic ve prospěch Polska-SSSR.728 Naopak 

spolupráce Skandinávských zemí, kdy některé jsou v NATO, jiné neutrální a další 

spolupracují se SSSR, je brána jako pozitivní a příkladná všem národům.729  Další, 25. 

číslo, M.S. přináší rozhovor s hvězdou kinoautomatu Miroslavem Horníčkem, kterého 

zpovídal Ctibor Cítek, zodpovědný i za rozsáhlou reportáž z čísla 24.730  Vydání o měsíc 

později jen krátce informuje, že 110 dnů před ukončením výstavy počet návštěvníků 

dosáhl dvaceti milionů.731 V čísle 31 je krátká zmínka, že čs. pavilon navštívil 

čtyřmiliontý  návštěvník.732  

Následující vydání M.S. přináší tří stránkovou reportáž o kanadské mládeži. 

Ctibor Cítek nenašel příliš sympatií ke kanadským mladým, chápe jejich kulturní 

odlišnost a jejích rozdílnost nepopisují nijak hanlivě avšak ani obdivně.733 K povídání o 

                                                 
725 NESG. Móda. Mladý svět. 9.6.1967, roč. 9, č. 23, s. 14. 
726 NESG. Z poselství Pierra Dupuye: generálního komisaře světové výstavy EXPO 67. Mladý svět. 16.6.1967, roč. 9, 
č. 24, s. 4.  
727 Na jedné straně je popsán způsob nakupování „Car Check-In“, při kterém řidič po zaparkování v obchodním domě 
odevzdá klíče od auta a nákupní seznam a později se vrátí k autu s uloženým nákupem. Na straně druhé je zmíněna 
historka z Etiopského pavilonu, kdy se obsluha brání servírovat espreso, s tím, že to není to samé jako nescafé. Když 
zjistí, že zákazník je z Evropy, uklidněn espreso podává s tím, že v Americe nevědí, co je pořádná káva. NESG. 
Mladý svět. 16.6.1967, roč. 9, č. 24, s. 3. 
728 Krycí plachta pavilonu má z ptačí perspektivy tvar předválečného Německa a tento fakt je i potvrzen pod 
plachtou, kde je vystavena „Map o Germany“, která ukazuje kus Polska „pod dočasnou polskou správou“. CÍTEK, 
Ctibor. Země lidí. Mladý svět. 16.6.1967, roč. 9, č. 24, s. 5-9. 
729 Tamtéž. 
730 CÍTEK, Ctibor. Malá Horníčkova Expověda. Mladý svět. 23.6.1967, roč. 9, č. 25, s. 8-9. 
731 NESG. Vteřiny týdne. Mladý svět. 21.7.1967, roč. 9, č. 29, s. 2. 
732 Shodou okolností se jednalo o potomka čs. přistěhovalců Freda Franca z Baltimoru. NESG. Vteřiny týdne. Mladý 
svět. 4.8.1967, roč. 9, č. 31, s. 2. 
733 „Jsou hlučnější, tvrdší, snad i bezohlednější vůči okolí. … Naučili jsme se tento styl označovat za nekulturní. 
Myslím, že chybně, je to prostě jejich styl, při nás nezvyklý, ale pro ně jediný možný.“ CÍTEK, Ctibor. Život je příliš 
krátký: mládež na Expo a kolem Expo. Mladý svět. 11.8.1967, roč. 9, č. 32, s. 3-5. 
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životním způsobu kanadských mladých je prazvláštně připojen odstavec o kanadské 

policii,734 popis pracovních postupů a jejich efektivita je dle autora spíš důkazem 

represivního zaměření státu než důkazem schopnosti policie jednat.735 M.S. v čísle 34 jen  

zmiňuje zakončení montrealského MFF Zemanovým filmem Ukradená vzducholoď736 a 

následující číslo ve Vteřinách týdne informuje o krádeži šatů Marilyn Monroe a 

35miliontém návštěvníku výstavy.737   

Na obálce čísla 40 jsou pak vyfoceni dva klauni, kteří najatí „jistou“ reklamní 

společností zpříjemňují návštěvníkům čs. pavilonu čekání ve frontě. V samotném 

obsahu tohoto čísla se Expo věnuje jediný krátký článek ve Vteřinách dne o tom, že čs. 

pavilon obdržel křišťálovou vázu od amerického fotografického časopisu Popular 

Photographer za způsob použití fotografií v pavilonu.738 Až o tři čísla později, opět ve 

Vteřinách týdne je zmínka o osmimilionovém návštěvníkovi čs. pavilonu739 a 

v následujícím vydání je zmíněno ukončení Expa 67 k datu 29. 10. 1967. Otištěna je 

informace o počtu návštěvníků a účastnických státu.740  M.S. číslo 45 ve Vteřinách dne 

stručně informuje o umístění českého pavilonu v anketě časopisu Patria Du 

Dimancho.741 To je poslední zmínka věnovaná Expo 67 na stránkách Mladého světa.  

 

4.2.4 Film a doba 
 

Časopis Film a doba se v mnou sledovaném období nezmínil žádným způsobem 

o Světové výstavě, či o hlavních programech čs. pavilonu kinoautomatu, polyvizi či 

diapolyekranu, které by svou tématikou do časopisu spadaly. Na jeho stránkách se 

neobjevily ani informace o montrealském filmovém festivalu, který se konal ve stejnou 

dobu, a přestože nebyl oficiální součástí výstavy, byl s ní často spojován.742 Jak již bylo 

řečeno na počátku čtvrté kapitoly (Mediální obraz vybraných časopisů), Film a doba byl 

                                                 
734 „Mladí potřebují dozor.“ Tamtéž. 
735 „Žádné – občané, rozejděte se, dovolte občanský průkaz a podobně.“ CÍTEK, Ctibor. Život je příliš krátký: mládež 
na Expo a kolem Expo. Mladý svět. 11.8.1967, roč. 9, č. 32, s. 3-5. 
736 NESG. Vteřiny týdne. Mladý svět. 25.8.1967, roč. 9, č. 34, s. 2. 
737 NESG. Vteřiny týdne. Mladý svět. 1.9.1967, roč. 9, č. 35, s. 2. 
738 NESG. Vteřiny týdne. Mladý svět. 7.10.1967, roč. 9, č. 40, s. 2. 
739 NESG. Vteřiny týdne. Mladý svět. 28.10.1967, roč. 9, č. 43, s. 2. 
740 NESG. Vteřiny týdne. Mladý svět. 4.11.1967, roč. 9, č. 44, s. 2. 
741 NESG. Vteřiny týdne. Mladý svět. 11.11.1967, roč. 9, č. 45, s. 2. 
742 A filmovým festivalům se přesto časopis věnoval v jedné ze svých rubrik pravidelně, čtenáři dostali informace o 
filmových festivalech v San Sebastianu, Moskvě, Krakovu, Cannes, Florencie, atd. 
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více odborně zaměřený a v každém jeho vydání bylo místo spíše pro delší recenze,743 

zamyšlení nad určitým tématem,744 či rozhovory s významnými filmovými tvůrci.745 

 

4.2.5 Kino 
 

Hned v prvním čísle, které zapadalo do sledovaného období, se objevil článek 

týkající se montrealské výstavy. Konkrétně se jednalo o uměleckou soutěž Expo 67 na 

téma ústředního hesla výstavy „Člověk a jeho svět“, kterou se svým padesátivteřinovým 

filmem vyhrál československý animátor Pavel Procházka. Kino přineslo na druhé straně 

čísla z 23. 3. rozhovor s tímto tvůrcem, který osobně v Montrealu převzal medaili a 

deset tisíc kanadských dolarů. Kromě dotazů na Procházkovou filmovou tvorbu a jeho 

pracovní plány, se čtenáři časopisu také dozvěděli, jak se do Montrealské soutěže 

přihlásil, s kolika filmy746 ze světa ten jeho soupeřil, a jaká byla jeho reakce na 

vítězství.747 Popsán byl také jednoduchý děj748 a uveřejněny byly snímky z filmu. 

 Další zmínka o výstavě se objevuje hned v příštím vydání časopisu o čtrnáct dní 

později, opět se jedná o rozhovor, tentokrát s hercem Miroslavem Horníčkem, hlavní 

hvězdou kinoautomatu. Ten popisuje svůj postoj ke složité aparatuře kinoautomatu, 

vysvětluje, jak bude fungovat SEMAFOR a uvádí další pracovní závazky, které má 

trvale v Československu a na kterých bude následujících 6 měsíců chybět. Nakonec 

zmiňuje reportáže, které bude po celou dobu trvání světové výstavy psát a budou 

pravidelně vycházet v Literárních novinách a později i knižně.749 

 O měsíc později se ve vydání Kina objevují hned dva články; první láká 

návštěvníky Expo do sovětského pavilonu do speciálního sálu Kosmos, kde si budou 

moci vyzkoušet cestu do vesmíru. Tento sál není jediný, který využívá filmové techniky 

pro přiblížení „problematiky všech oblastí života sovětských lidí“, k vidění je také 

„film-služba“, zvukové a promítací zařízení, které provází návštěvníky celým 

pavilonem. Dále je zde širokoúhlé plátno, na které je promítán film Rozvoj vědy 

                                                 
743 Např. na filmy: Markéta Lazarová, Romance pro křídlovku či Hoří, má panenko, atd. 
744 Např. témata: Impulsy ve světovém dokumentarismu, Sovětský němý film a světová kinematografie, Kontexty 
nového československého filmu, K filozofické otázce Bergmanových komedií, atd. 
745 Např. s Federikem Fellinim, Ivanem Passerem, Hynkem Bočanem a dalšími. 
746 Film měl konkurenci 16 domácích filmů a celkově proti němu stálo 256 soupeřů z třiceti zemí celého světa. 
MORAVCOVÁ, K. Zlatá z Montrealu za minifilm. Kino. 23.3.1967, roč. 22, č. 6, s.2. 
747 „Teď už vím, že to pro mne znamená daleko víc práce než dosud, chci-li tuto příležitost využít; nezkonzumovat ji, 
ale investovat…“ Tamtéž. 
748 „ Do sálu přivezou mužíčka zafačovaného od hlavy až k patě. Bleskové vyšetření, štáb lékařů a sester provede 
okamžitou operaci. Nahý mužíček se posadí, zálibně si poplácá zašité bříško, křepce seskočí z operačního stolu a už 
tu stojí v uniformě, s helmou na hlavě. Popadne zbraň a rázně vypochoduje z obrazu. V tom zazní výstřel…“ Tamtéž. 
749 GOLDSCHEIDER, Eduard. Sedmkrát odpověz: těsně před odletem. Kino. 6.4.1967, roč. 22, č. 7, s. 3.  



   

 

89

  

v SSSR, či polyekrán v oddělení Optika, v neposlední řadě je součástí kinosál, ve 

kterém budou mimo jiné promítány „nejlepší sovětské hrané a dokumentární filmy 

posledních let“.750 Součástí tohoto čísla je pak dvoustrana věnovaná Laterně magice 

doplněná o barevné fotografie. Článek napsal umělecký ředitel Laterny Jiří Procházka a 

popisuje v něm snahu opět oživit její slávu na Expu ´67.751 Vytvořena byla Revue z 

bedny, programem, jehož autorem se stal Ladislav Rychman a která nese podtitul 

Poetický kabaret pro Laternu magiku, dva kulisáky, hasiče a několik hudebních 

nástrojů. Na Expu se představí v nové divadelní budově postavené Kanaďany a kromě 

ní diváci spatří také Pestrou paletu i Krkolomnou jízdu od režiséra K. M. Walló a 

Koncert pro housle a čtyři nohy režiséra Františka Vystrčila.752  

Opět o měsíc později se objevuje další připomenutí montrealského Expo, 

tentokrát rozhovorem s režisérem Jiřím Lehovcem, který natočil nový desetiminutový 

film o Jiřím Trnkovi. Film byl natočen na popud Československé televize, která si jej 

žádala exkluzivně pro Montreal, měl se vejít do 4 minut, což byl požadavek Kanadské 

televize, která jej chtěla dále šířit v Americe. Režisér nakonec vymohl delší časové 

rozměry snímku, v tu chvíli však vrcholily dokončovací prací na dvou Trnkových 

instalacích, které měli být v Montrealu prezentovány. Trnka sám tak tedy neměl čas se 

filmařům věnovat a štáb se mu snažil při jeho práci, co nejméně překážet.753 Další článek 

týkající se Montrealu se objevuje až v zářijovém čísle a popisuje 8. Mezinárodní 

filmový festival, který se koná v Montrealu u bran Expa ´67. Článek uvádí tyto 

informace: samotná světová výstava nabízí bezpočet filmových atrakcí, kolem čtyřiceti 

programů v jednotlivých expozicích a pavilonech.754 František Goldscheider pak 

obdivuje návštěvníky čekající ve frontách: „Mimochodem čekající masy jsem 

obdivoval. Asi nikdy nestály ani na maso, ani na pomeranče.“ Samotný festival se pak 

konal v divadle u bran Expo (Expo Theatre) a již osm let se soustředí na nejpodnětnější 

práce z evropských festivalů a ze světové produkce vůbec. Vždy na něm byly dobře 

zastoupeny filmy socialistické kinematografie. Na festival přijel Evald Schorm, jehož 

                                                 
750 NESG. ... a v Montrealu. Kino. 4.6.1967, roč. 22, č. 9, s. 3.  
751 „Zdálo se nám však nehorázné, aby tento geniální nápad (Laterna magika) zasloužilých umělců režiséra Alfréda 
Radoka a architekta Josefa Svobody zmizel jen tak …Nechtěli jsme se smířit s tím, že Praha ztratí tuto poetickou, 
divácky přitažlivou a okouzlující atrakci, kterou nám kdysi záviděl celý svět.“ PROCHÁZKA, Jiří. V bedně přes 
Atlantik. Kino. 4.6.1967, roč. 22, č. 9, s. 7-8.  
752 Tamtéž. 
753 Jak říká sám režisér: „Choval se jako bychom u něj nebyli. Nechtěl být vlastně filmován. Jakoby věřil, že dílo 
mluví za umělce. WENIG, Jan. Nový film Jiřího Lehovce: nový pohled na Jiřího Trnku. Kino. 1.6.1967, roč. 22, č. 
11, s. 1-2. 
754 Pokud je chce návštěvník Expa všechny shlédnout, čekají ho dlouhé fronty. Nejdelší fronty byly naměřeny u 
Československého a Britského pavilonu, jinde je však vstup bez čekání. GOLDSCHEIDER, František. Festival u 
bran Expa (1). Kino. 21.9.1967, roč. 22, č. 19, s. 10-11.  
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Návrat ztraceného syna byl velmi dobře přijat kritikou, a ukončil jej Karel Zeman 

filmem Ukradená vzducholoď.755 Součástí festivalu jsou pak filmové dny pro děti a 

mládež, na kterých se čs. kinematografie prezentuje filmem Táňa a dva pistolníci.756 

Dokončení reportáže z filmového festivalu konaného současně se světovou výstavou v 

Montrealu se čtenáři dočkali hned v dalším čísle časopisu Kino. Jeho součástí byla 

retrospektiva světového animovaného filmu všech dob, velké zastoupení zde měla 

samozřejmě americká kinematografie, čs. kinematografie byla bohužel zastoupena jen 

několika tituly.757 Součástí přehlídky byla výstava kreseb tvůrců animovaných filmů, 

kde bylo Československo rovněž zastoupeno, Zdeněk Seydl tu měl dokonce vlastní 

místnost. Návštěvníkům retrospektivy pak bylo nabídnuto promítání 100 nejlepších 

50vteřinových filmových znělek ze soutěže, kterou pořadatelé Expo vypsali před jejím 

zahájením.758 Vítězem se stal film Pavla Procházky, proti kterému postoupilo z 

Československa 11 prací, mimo jiné od Jana Švankmajera, Zdeňka Millera, Václava 

Táborského či Jiřího Tomana.759  

Těsně před ukončením světové výstavy přichází Kino s velkou dvoustránkovou 

reportáží již tradičně od Františka Goldscheidera, který Montreal v době konání výstavy 

osobně navštívil. Ten zde popisuje své filmové zážitky ze světové výstavy, kterou 

navštívil, díky probíhajícímu dříve zmíněnému filmovému festivalu. Poukazuje na 

obdiv, který si náš pavilon („všemi označovaný za nejlepší z nejlepších“) vysloužil díky 

polyvizi, diapolyekaranu i kinoautomatu. K článku jsou přiloženy fotografie760 našeho 

pavilonu, který obíhá „fronta za tři rohy“, což je „všední obrázek před čs. pavilonem“. 

Protože je kinoautomat v prostorách pavilonu, nevybírá se do něj vstupné, přesto je 

sehnat vstupenku na něj umění. Autor se zamýšlí nad jeho budoucím osudem761 a 

připomíná váhání s Laternou magikou po Bruselu ´58.762 Zmíněné jsou další filmové 

                                                 
755 „Karel Zeman patří k těm umělcům, jejichž dílo montrealský festival soustavně uvádí. Má tu jako osobitý tvůrce 
velikou popularitu, což potvrdil mocný potlesk po filmu.“ GOLDSCHEIDER, František. Festival u bran Expa (1). 
Kino. 21.9.1967, roč. 22, č. 19, s. 10-11. Film začíná na Jubilejní výstavě roku 1891, odkud pětic kluků odlétá 
ukradenou vzducholodí, jedná se tedy o zajímavou paralelu se světovou výstavou. 
756 Tamtéž. 
757 Lev a písnička (B. Pojar a Z. Seydl), Ptáci Koháci (Vl. Lehký), Ruka (J. Trnka), úryvek z Vynálezu zkázy 
(K.Zeman), Pozor (J. Brdečka, Z. Seydl), Držte si klobouk (J. Brdečka, M. Štěpánek, I. Urban). GOLDSCHEIDER, 
František. Festival u bran Expa (2). Kino. 5.10.1967, roč. 22, č. 20, s. 10-11.  
758 Jen pro připomenutí, znělka měla nejvýstižněji vyjádřit ústřední ideu výstavy „Člověk a jeho svět“. Tamtéž. 
759 Tamtéž. 
760 Kromě fotografie našeho pavilonu je čtenáři předložena fotografie polyvize, Laterny magiky a expozice 
Hollywoodu z amerického pavilonu. 
761 „Kam s ním? Vyvezeme nebo nevyvezeme? Kdo rychle dává, rychle bere a dokonce i dvakrát bere! Když 
využijeme okamžité popularity (stalo se trochu módou stát frontu u Čechoslováků a bavit se o atrakcích Made in 
Czechoslovakia), jistě neproděláme. GOLDSCHEIDER, František. Filmy za branou EXPA. Kino. 19.10.1967, roč. 
22, č. 21, s. 10-11. 
762 „Už jednou jsme otáleli, po Expu 58 v Bruselu a Laternu jsme vyslali s takovým zpožděním do světa, že málem 
nechytila spojení.“ Tamtéž. 
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atrakce na výstavě, pavilon Labyrint, kruhové kino telefonní společnosti Bell či pavilon 

Pacific Cominco, ve kterém je možné shlédnout film o krásách Kanady od tvůrce 

českého původu Alxandra Hammida.763 Poslední zmínka o světové výstavě se objevuje v 

následujícím čísle, jedná se o tři fotografie doplněné krátkými články. První přináší 

informaci o ukončení Expo, přesto jsou však „dosud československé úspěchy na pořadu 

dne“.764 K těm úspěchům pak patřila i účast čs. filmů a filmařů na výstavě i VIII. MFF v 

Montrealu; přiložena je fotografie režiséra Karla Zemana po premiéře Ukradená 

vzducholoď při rozdávání autogramů.765 Další fotografie přináší pohled na režiséra 

Evalda Schroma, který si v sovětském pavilonu zkusil křeslo kosmonautů.766 Poslední 

pak přináší pohled na vdovu po americkém prezidentovi Jacqueline Kennedyovou s 

generálním komisařem Miroslavem Galuškou při prohlídce čs. pavilonu. 

4.2.6 Výtvarná práce 
 

Výtvarná práce referovala o tématu světové výstavy a čs. účasti na ní v osmi 

číslech. První velký článek se objevil měsíc před otevřením výstavy a reaguje na řadu 

informací a reportáží, které se týkaly chystaných světových expozic, jejich kvality a 

v především čs. expozice a její možnosti vyrovnat se nebo překonat bruselskou z roku 

1958. Výtvarná práce tedy přinesla rozhovory s hlavními tvůrci a osobami spojenými s 

čs. pavilonem. Článek začínal na titulní straně a pokračoval uvnitř listu. Miroslav 

Galuška ve svém mini rozhovoru doufal, že koncepce pavilonu zaměřená na kulturu a 

umění získá odezvu u kanadské veřejnosti i ostatních návštěvníků. Stanislav Libenský 

popsal svou spolupráci s výtvarným poradním sborem767 a přepokládal, že síň Tradic se 

skleněnými objekty, ať již historickými či moderními, bude středem zájmu většiny 

návštěvníků. Na dotaz, zda se podaří dosahovat špičkových výkonů nejen pro výstavy, 

ale také pro běžnou výrobu, odpověděl, že k tomu dojde ve chvíli, až bude výroba 

donucena soutěžit v úrovni.768 Trio architektů Cubr – Hrubý – Pokorný pak vyjmenovali 

všechny výtvarníky, kteří se na čs. expozici podíleli svými díly a pokusili se porovnat 

                                                 
763 Jedná se o Alexandra Hackenschmmida, který před válkou točil v Československu dokumentární filmy. Tamtéž. 
764 „… ať už se hovoří o expozici samotné nebo o jednotlivých uměleckých pořadech, výstavě fotografií či pověsti 
kulinářské.“  NESG. EXPO skončilo. Kino. 2.11.1967, roč. 22, č. 22, s. 14.  
765 Tamtéž. 
766 NESG. Návrat na EXPO. Kino. 2.11.1967, roč. 22, č. 22, s. 14.  
767 „Členové výtvarného sboru se vyjadřovali k dílům kriticky, sledovali jejich vývoj a přispěli k celistvému výrazu 
našeho pavilonu.“ NESG. My v Montrealu 67. Výtvarná práce. 23.3.1967, roč. 15, č. 6, s. 1,7. 
768 „… až její činitelé pochopí, že kulturní výrobek je celospolečenským i výrobním cílem. K tomu je však zapotřebí 
mnoho změn, z nichž zvláště je důležité přebudování celého komplexu zájmových tržních sfér.“ Tamtéž. 
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přípravy na bruselskou a montrealskou výstavu.769 Dotkli se také problému, odděleně 

vypsaných soutěží na samotný pavilon a jeho libreto.770 Článek pak byl doplněn o pět 

fotografií, přinášejících pohled na různá výtvarná díla z čs. pavilonu.  

Hned následující číslo přináší šest fotografií jednotlivých pavilonů na světové 

výstavě; fotografie jsou volně umístěny po celém čísle bez nějaké textové části. Čtenáři 

tak získali pohled na konstrukci sovětského, tří kanadských a amerického pavilonu.771 

Další článek k tématu světové výstavy se objevuje až v červnu a jeho autorem je jeden 

z výtvarníků, kteří se podíleli na čs. expozici, Josef Němec. První část článku věnuje 

pavilonu československému, druhou část pak zbytku výstavy, jednotlivým pavilonům a 

výstavišti. Nejdříve je zmíněno datum zahájení výstavy, a poté již autor přechází k čs. 

pavilonu772 a k popisu jednotlivých tematických oddílů.773 V rámci vychválení celé 

expozice pak mimo jiné vyzdvihuje kinoautomat.774 Zmíněna je také Laterna magika, 

jejíž gala představení však utrpělo improvizovaným vstoupení Karla Gotta přímo do 

původního programu.775 Popsány jsou peripetie při dokončovacích pracích čs. pavilonu a 

poté již autor přechází k procházce samotnou výstavou, při níž vyzdvihuje či kritizuje 

jednotlivé národní expozice.776 Nejsilněji z celého Expo pak na autora zapůsobily dvě 

mezinárodní výstavy umění, výstava dvou set uměleckých děl na výstavě „Člověk a 

jeho svět“ a výstava 50 moderních soch v parku na ostrově sv. Heleny.777 Článek je 

doplněn o tři fotografie, sochu Vladimíra Preclíka, plastiku ve francouzském pavilonu a 

plastiku od ruského umělce.  

                                                 
769 „Doufáme, že tentokrát výtvarná práce méně popisuje a více představuje.“ „Druhý rozdíl by měl být v tom, že 
tehdy se v přípravách psal rok 1955, tentokrát 1965. Jestliže tehdy stěžovaly úlohu převládající výtvarné názory, dnes 
spíše fakt, že i všechny ostatní země – jako naši konkurenti – vylučují komerční vlivy a přešly na pojetí 
zkoordinované a kulturně zaměřené účasti.“ Tamtéž. 
770 „Pokud jde o problémy exteriéru a interiéru stavby, dá se říci, že ČSSR tentokrát propásla příležitost - ať už byly 
důvody jakékoli  - vytvořit pavilon „na tělo“ přesné a schválené náplně.“ Cílem tedy nakonec bylo, aby se 
„koncipované expozice octly maximálně v souladu se základním utváření stavby, aby byl výsledný účinek co 
nejpřirozenější.“ Tamtéž. 
771 NESG. Výtvarná práce. 6.4.1967, roč. 15, č. 7, s. 1,3,6. 
772 „ Náš pavilon je solidní, trochu konvenční stavba, která se poněkud ztrácí v atraktivním prostředí přebujelosti 
celého výstaviště. A to bude asi právě jeho přednost.“ NĚMEC, Josef. Procházka po Expo 67. Výtvarná práce. 
15.6.1967, roč. 15, č. 12, s. 10. 
773 „Koncepce architektů nechce ohromit ani šokovat diváka, ale seznámit neznámé lidí se vzdáleným prostředím 
našeho života a kultury.“ Tamtéž. 
774 „V prostoru pod terasou je kinoautomat, kde kraluje M. Horníček. A jak kraluje! Myslím, že toto malé divadélko 
se stane prvořadou atrakcí asi jako Laterna v Bruselu.“ Tamtéž. 
775 Jeho vystoupení „bylo naprosto nevhodné a cizí vlastnímu programu, bylo nevhodným intermezzem.“ Tamtéž. 
776 „Americká koule je senzace… Ale vnitřek už není tak nádherný.“ „Sovětský pavilon je krásná stavba, dynamicky 
rozpjatá pod křivkou prohnuté střechy, opravdu krásný, ale vnitřek opět zklamání, všehochuť veletržního stánku 
s přemírou modelů a snad všech výrobků této obrovské země.“ „Snad jedním z nejpůsobivějších pavilonů uvnitř je 
Skandinávie.“ „Francouzská babylonská věž ze skla a lesklého kovu se spoustou krásných i horších obrazů a soch.“ 
777 Na druhé z nich figuruje plastika Vladimíra Preclíka a „je umístěna na významném místě při vstupu do prostoru 
výstavy a domnívám se, že velice čestně obstojí ve velké konkurenci tak nesporných kvalit.“ Tamtéž. 
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O dvě čísla později se objevuje opět velká reportáž o světové výstavě, začínající 

opět na titulní straně a pokračující uvnitř listu. Autor článku, Karel Hetteš se v úvodu 

odvolává, tak jako mnozí před ním, na vynikající kritiky a ohlasy na čs. účast na 

výstavě, a na to zda jsou pravdivé. Autor zevrubně popisuje přípravy na celou 

montrealskou výstavu, přihlášení Kanady jako organizátora výstavy, výstavbu metra, 

umělých ostrovů pro výstaviště, budování dalších dopravních spojení i modernizaci 

velké části Montrealu. Poté srovnává montrealskou výstavu s Bruselem 58778 a přechází 

k popisu jednotlivých národních expozic. Exponovanou atrakcí jsou dle autora 

samozřejmě pavilony USA a SSSR, u sovětského pavilonu chválí architekturu, která 

byla pro všechny překvapením, ale vnitřek se mu již nelíbí.779 Podobný je verdikt na 

pavilon USA, samotná stavba je obdivuhodná, ale k expozici má autor také výhrady, 

přesto menší než u pavilonu Sovětů.780 Vzhledem k tomu, že Kanadu tvoří asi 30% 

Frankokanaďanů a 40% Anglokanaďanů, velké investice do svých pavilonů vložily 

právě Francie781 a Británie.782 Kromě jejich popisu se autor dotkne i tématu pavilonu 

NSR783 a mnoha dalších států.784 Ve stejném čísle je pak článek popisující historii 

světových výstav, který podává širší výklad o těch nejvýznamnějších z nich.785  

Po dvou dalších číslech Výtvarná práce přináší dokončení rozsáhlé reportáž od 

Karla Hetteše o světové výstavě, která začíná na titulní straně a pokračuje dále v listu. 

Na úvod autor vytýká nejmenovanému fotografovi ČTK, jenž vystavuje fotografie o čs. 

pavilonu na současné výstavě v Praze, že nedokázal zachytit výjimečnost instalované 

expozice.786 Poté autor vysvětluje důvody, proč je právě československá účast tak 

úspěšná. Prvním důvodem je překvapení, protože po letech studené války měl svět o 

Československu zkreslené představy787, druhým důvodem je intenzita výtvarného života 

                                                 
778 Velkým rozdílem je umístění Evropa/Amerika, dále nárůst počtu vystavujících států a v neposlední řadě 4 krát 
větší plocha výstaviště, spojená s ohromným množstvím lidí. HETTEŠ, Karel. Montrealské zrcadlo světa I. Výtvarná 
práce. 13.7.1967, roč. 15, č. 14, s. 1, 7. 
779 „Vnit řek je až příliš encyklopedie, člověk se tu dozví nesmírně mnoho,…, ale ruský člověk, jeho vlastní život, 
jeho zájmy, jeho sny, jeho fantazie, to tu nějak chybí. Dokonce to, co tu nejvíc poutá pozornost a obdiv – sovětské 
dobývání kosmu – je tu prezentováno příliš odtažitě a studeně.“ Tamtéž 
780 Expozice filmu ani umění si autorovy sympatie nezískala, ale sbírka lidových sošek, expozice kovářského umění 
další si ho naopak získaly. HETTEŠ, Karel. Montrealské zrcadlo světa I. Výtvarná práce. 13.7.1967, roč. 15, č. 14, s. 
1, 7. 
781 Zde je vyzdvižena expozice výtvarného umění. Tamtéž. 
782 Dle autora „křečovitá koncepce“, přesto ho však některé části pavilonu zaujaly. Tamtéž. 
783 Její popis není vůbec zatížen politicky, pochválena je jak konstrukce pavilonu, tak např. galerie velkých vědců 
apod. Tamtéž. 
784 Článek je doplněn o čtyři fotografie: pohled na montrealské náměstí, pohled na výstaviště, ruský a americký 
pavilon. Tamtéž. 
785 HETTEŠ, Karel. Z historie světových výstav. Výtvarná práce. 13.7.1967, roč. 15, č. 14, s. 9. 
786 Československy pavilon má opravdu veliká úspěch, především pro svůj obsah, „o němž však fotograf ČTK není 
bohužel a kupodivu schopen nic říci.“ HETTEŠ, Karel. Montrealské zrcadlo světa II. Výtvarná práce. 27.7.1967, roč. 
15, č. 15, s. 1,7. 
787 „a teď najednou zjišťují, že jsme Evropou s ryzí evropskou kulturou.“ Tamtéž. 
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a jeho svobodný rozvoj, který je vidět u vystavených děl,788 a v neposlední řadě je to 

touha předvést v Montrealu to nejlepší, co se jinak nedá vůbec realizovat.789 Zmíněná je 

také otázka toho, co je v expozici prezentováno a co z toho se dříve nebo později objeví 

ve výrobě.790 Poté je již popisována architektura Expo, nejprve je zmíněn 

československý pavilon, který se dle autora do dějin architektury nedostane791, a poté 

významná stavba výstavy Habitat. Autora nadchla výstava dvou set uměleckých děl na 

výstavě Člověk a jeho svět792 a výstava 50 moderních soch v parku na ostrově sv. 

Heleny. Na mezinárodní výstavě fotografického umění však bylo Československo 

zastoupeno pouze dvěma autory, fotografy Martinčekem a Voženílkem.793 Na závěr pak 

autor navrhuje, jak zpřístupnit pavilon i divákům doma.794  

V čísle z počátku října se pak objevuje třístránkový rozbor montrealské výstavy 

a čs. účasti na ní, jejichž autorem je Adolf Hoffmeister.795 Ten se na počátku zamýšlí 

nad proměnou způsobu vystavování796, což se výrazně projevilo na britském a 

americkém pavilonu. Na příkladech podobného popisu dalších pavilonů pak autor 

poukazuje na fakt, že „zvukový film, překročil hranici dějového vyprávění, 

normalizovaný formát a běžné ozvučení a vyhrál tak prvenství ve výstavních 

prostředcích.“ Autor dále nastiňuje, jakým způsobem pohlíží světoví odborníci na 

výstavnictví prezentované v Montrealu,797 a pak přechází k samotné čs. účasti, kterou 

                                                 
788 „Představa, že by Libenský, Kybal či Svoboda tvořili podle striktních příkazů politických komisařů, se pojednou 
stává absurdní.“ Tamtéž. 
789 „Protože naše výroba, naše stavebnictví a konec konců ani naše společnost nejsou s to plynule konzumovat, co tu 
je u nás pro ně v tomto ohledu k dispozici.“ Tamtéž. 
790 „Ruka s perem se už vzpouzí psát o tomto problému v souvislosti s naším sklem.“ Výrobci průmyslových 
předmětů, které nebyly na výstavě prezentovány reálně, ale pomocí filmové techniky, „jsou velkými díky zavázáni 
Josefu Svobodovi, že jeho básnická imaginace a technická vynalézavost dovolují nad fantaskními vizemi z oblasti 
právě naší strojírenské výroby načas zapomenout na to, v čem právě a znovu selháváme.“ „Po výtvarnících 
v Montrealu by měli nyní doma promluvit ti, co vyrábějí a prodávají.“ Tamtéž. 
791 „ A to ani v té míře, jako nesporná známka obratu k lepšímu, což je třeba případ pavilonu, kterým jsme se 
prezentovali v Bruselu.“ I Když autor pavilon vysloveně nehaní a potvrzuje cizí chválu na jeho architekturu, která 
„nás ovšem nijak nezbavuje povinnosti, abychom si sami řekli, co se povedlo, co nikoli, a co bychom příště měli 
chtít.“ Tamtéž. 
792 Zde je přidán pro čtenáře dlouhý seznam, alespoň některých vstavených děl a také fotografie dvou z těchto mnoha 
děl. Tamtéž 
793 „Proč? Protože se jednak nedovedeme prosazovat, nebo nejsme schopni včas a pohotově reagovat na různá 
pozvání a pak je tu známá česká závist, když ne já, tak ať nikdo.“ Tamtéž. 
794 „Udělat o naší účasti na výstavě dobrý barevný film, nikoliv však jen krátkometrážní zpravodajský dokument. 
Jedině film by totiž v lidech mohl vyvolat správnou představu o atmosféře, pro niž naše účast byla koncipována, v níž 
má svůj úspěch a bez níž přestává mít svůj smysl.“ Tamtéž. 
795 Článek je doplněn o tři fotografie: dvě z čs. pavilonu (oddíl Tradice a Symfonie) a amerického pavilonu. Tamtéž. 
796 „Není divu, že v zemi, kde se narodili Marshall Mc Luhan a pojetí významu audiovizuálních sdělovacích 
prostředků, propadla kanadská koncepce světové výstavy filozofii předbíhání myšlenkovým pochodům.“ „ Do 
celkového pojetí výstavního velepodniku prosákl duch uplatňování nepřímého působení, jakési sofistikace 
sdělovacích prostředků, žert, antidůstojnost, překvapivá nevypočitatelnost a autoironizace vystavujících.“ 
HOFFMEISTER, Adolf. Problém výstavnictví na Expo. Výtvarná práce. 5.10.1967, roč. 15, č. 20, s. 1,3,7. 
797 Existují tak názory, že „obecně vítězí architektura pavilonů nad obsahem“, dále existuje „teorie o pozvolném 
zvykání si davových návštěv spíše na bezobsažnou výtvarnou podívanou než na drama nebo epiku uměleckého 
filmu“ a mnoho dalších. HOFFMEISTER, Adolf. Problém výstavnictví na Expo. Výtvarná práce. 5.10.1967, roč. 15, 
č. 20, s. 1,3,7. 



   

 

95

  

zpočátku ilustruje pomocí různých zahraničních kritik.798 Zdůrazněna je především 

filmová složka.799 Hoffmeister se též zaměřuje na velmi podrobný popis principu 

polyvize800, v němž lituje, že není vidět i zadní část tohoto složitého mechanismu801 a 

zmiňuje také účast různých firem na této složité technické konstrukci.802 Další obsáhle a 

detailně popsanou částí expozice je  diapolyekran803 a kinoautomat. Nové výstavnictví 

podle autora, „zapustilo  na Expo 67 silné kořeny“804 a stane se „východiskem pro nové 

pojímání výstavních metod v příštích letech.“ 

Předposlední článek o montrealské výstavě vyšel těsně před skončením výstavy 

a stal se jím rozhovor s architekty expozice triem Cubr – Hrubý – Pokorný.805 Autoři 

expozice opět připomínají, že bylo nesprávné projektovat pavilon zvlášť bez projektu 

vnitřní expozice, zmiňují některé výtvarné spolupracovníky, kteří dle nich nejlépe 

vystihli svou prací architektonický záměr, zmíněn je také fakt, že „kdyby nedošlo 

k ocenění práce architektů a umělců přímo slovy hlavy státu – hledaly by se příčiny 

úspěchu a osobní zásluhy všude jinde, jen ne u vlastních tvůrců expozice.“ V rozhovoru 

je popsána architektura čs. pavilonu806, jeho samotný provoz i části pavilonu, které dle 

autorů nedopadly na sto procent.807 Na závěr je pak zmíněn možný vliv, který by mohl 

mít montrealský pavilon do budoucna,808 i problém rozdílu mezi standardní produkcí 

                                                 
798 V publikaci o Expo píše kanadský publicista Bill Bantey, že „Československo, předvádí znovu impozantní obraz 
své minulosti a přítomnosti a hlavní důraz klade na samoznak novosti celé výstavní koncepce, podívané polyvize a 
diapolyekranu s jejich objevnou technikou ...“ Oficiální průvodce v angličtině „podtrhuje význam Symfonie 
vyvinutého průmyslu, představeného zcela novými cestami scénografie …“ Všichni kritici „od New York Times 
počínajíc se shlédli v technice pohybu, světla a rytmu.“ Tamtéž. 
799 Právě ve filmu jsme dosáhli velkých úspěchů, „ať jde o hraný film, kreslený a v invenci již o desetiletou Laternu 
magiku, už dávno jsme překročili hranice konvenčních forem filmového umění.“ „A letos jsme se v tomto směru 
překonali.“ Tamtéž. 
800 „Obsah je reklamní, ale naštěstí forma nad ním vítězí a mění obsah v podívanou, která není jen výtvarnou, 
filmovou a baletní, ale součet několika tvaroslovných dějů, provázaných barvou a hudbou pronikavě výmluvnou.“ 
Tamtéž. 
801 „Nedovedete si představit, jak takový zadek okázalé složitosti a pohybové soustavnosti může být zdrcující pro 
diváka.“ Tamtéž. 
802 „Je to kolektivní dílo velice mezinárodní, ale dovolili si je uskutečnit pouze v Československu.“ „My víme, že 
malý národ musí nějak ukázat svou velkou dovednost.“ Tamtéž. 
803 „A tato neuvěřitelně technická záležitost rozvíjí se v poetickou, divoce rozčilující báseň, skládanou z metafor před 
očima diváků. A přitom je to nekrásnější propagační film o výrobním rozpětí Škodových závodů.“ Tamtéž. 
804 „ a to díky naší kinofikaci výtvarné propagandy, americkému pavilonu a řade instalací, mezi nimiž 
cubrhrubýpokorný zaujímá velice důstojné místo.“ Tamtéž. 
805 Článek je doplněn o tři fotografie z čs. pavilonu: oddílu Pozvání, oddílu Tradice a atria pavilonu. 
806„Lze ji charakterizovat jako obrannou proti předpokládanému složitému prostředí, které není architektonicky 
koordinováno. V takovém případě je výhodné a taktické zajišťovat se jednoduchým tvarem.“ ŠETLÍK, Jiří. 
Montrealský součet. Výtvarná práce. 19.10.1967, roč. 15, č. 21, s. 1,3. 
807 „dlouhotrvající soustředění pracovníků a techniků na expozici „symfonie“ bylo znát na dotažení oddílu 
„konflikty“ a na dokončovacích pracích výstavního osvětlení.“ Tamtéž. 
808 „Netroufáme si, pochopitelně hovořit o podstatnějším vlivu této realizace na domácí tvorbu. Všichni ti, kteří byli 
v Montrealu, případně při té příležitosti i dále, si jistě přinesli zkušenosti, které ovlivní, ať vědomě či podvědomě, 
jejich další práci. Ve všech oblastech práce bylo možno studovat nebo porovnávat - zvláště kulturních a uměleckých 
hodnot tu bylo soustředěno jako dosud nikdy.“ Tamtéž. 
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doma a špičkovými výkony na světových výstavách.809 Poslední článek, týkající se 

výstavy, vyšel dva týdny po jejím skončení a týkal se fotografické výstavy, která byla 

uspořádána právě při příležitosti Expo 67. Čtenářům byla podrobně přiblížena její 

koncepce, autoři, kteří na ní vystavují nejzajímavější díla, úplným závěrem pak byla 

zmíněna malá čs. účast na této akci.810 

 

4.2.7 Architektura ČSSR 
 

Časopis Architektura ČSSR vycházel desetkrát ročně a světové výstavě věnoval 

pouze své desáté číslo. Celou jeho polovinu pak zabraly články, popisy a fotografie 

týkající se Československé účasti a především jeho architektonického ztvárnění, tedy čs. 

pavilonu. Jako první byl otisknut článek o návštěvě prezidenta Antonína Novotného na 

světové výstavě od vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Ladislava Nováka. 

Prezident Novotný navštívil Kanadu ve dnech 13. až 18. května na pozvání generálního 

guvernéra Kanady a autor zdůrazňuje, že se jedná o „první návštěvu nejvyššího 

představitele socialistického státu v zemi, jejíž vláda ještě před 3 - 4 lety byla dosti 

typickým nositelem politiky studené války“. K úspěchu této cesty bezpochyby přispěla 

naše účast na světové výstavě, která byla během cesty naší delegaci často vychvalována 

a oceňována za své zpracování.811 Autor poukazuje na fakt, že přestože není 

Československo pro Kanadu v určitých kruzích úplnou neznámou, běžný Kanaďan toho 

o něm mnoho neví a tak se naše expozice stala pro ně objevem země, která má 

historické tradice, kterých si váží a z nichž vychází při budování budoucího rozvoje.812 

Zmíněné jsou také základní ideje, které se podařilo našim tvůrcům v pavilonu ztvárnit a 

na nichž Československo buduje svůj dnešek a zítřek a které ve svých projevech 

zdůrazňoval v Kanadě i náš prezident. Na závěr pak autor konstatoval, že naše účast na 

Expo přispívá vynikajícím způsobem k propagaci Československa na Severoamerickém 

                                                 
809 „Obtížnou a dlouhodobou nápravu můžeme hledat pěstováním potřebné kvality a hlavně v upravení podmínek, 
aby zejména ve výrobní oblasti vynalézavost a kvalita byly opravdu oceňovány a nekvalita opravdu postihována.“ 
Tamtéž.  
810 „Československo bylo zastoupeno snímkem zemědělců v části Cit od Martina Martinčeka a snímkem ze 
spartakiádního cyklu od Zdeňka Voženílka, zařazeném do části Bujnost. … Vypadaly zde vedle ostatních umělců 
dobře a přáli jsme si jen, aby jich tu bylo více. Mohli jsme být rozhodně zastoupeni v portrétu, ale nedostatečně jsme 
výstavu obeslali. Těžko je dnes o tom uvažovat.“ KLIVAR, Miroslav. Výstava fotografie v Montrealu. Výtvarná 
práce. 16.11.1967, roč. 15, č. 23, s. 8,9. 
811 „Avšak nejenom ohlas mezi špičkovou elitou Kanady, ale i ohlas mezi kanadskou a americkou veřejností vůbec je 
velmi významný a důležitý.“ NOVÁK, Ladislav. Návštěva Antonína Novotného na Světové výstavě Expo 67. 
Architektura ČSSR. 1967, roč. 26, č. 10, s. 633. 
812 „Naše účast … výrazně ilustruje tvůrčí schopnosti našich lidí, tak charakteristickou pro naši historii, na nějž 
navazuje a který dále rozvíjí program a politika Komunistické strany Československa a našeho socialistického státu 
při budování naší společnosti. Tamtéž. 
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kontinentu i ve světě a je zároveň „naším významným příspěvkem v ideologickém boji 

s kapitalismem“.813  

Dalším příspěvkem je článek od Adolfa Hoffmeistera, který popisuje své zážitky 

a názory na světovou výstavu a její jednotlivé pavilony. Opět je zmíněna tříhodinová 

fronta před čs. pavilonem a také pochvalné recenze v zahraničním na jeho ztvárnění.814 

Před výstavou se rozneslo, že by se měl bruselský úspěch opakovat, což se zdálo 

zpočátku i těm zainteresovaným jako nepravděpodobné815 a přesto pavilon zabodoval. 

Autor dále popisuje další zajímavé pavilony, např. americký pavilon se mu líbí, přestože 

„většina Američanů jej neuznává a kalifornský guvernér se o ní vyjádřil jako o kouli 

plné plytkosti“. Sovětský pavilon je sice naplněn spoustou exponátů, ale všeho je příliš 

mnoho.816 Francouzský pavilon pak má tytéž přednosti a chyby jako ten sovětský a 

„čistě propagační novinový ráz má pavilon kubánský“. Autorovi se líbí izraelský 

pavilon817, ale i australský či finská expozice ve skandinávském pavilonu. Ale to už se 

autor vrací k čs. expozici, kterou chválí za neprezentování průmyslových exponátů, ale 

naopak jejich ztvárnění pomocí diapolyekranu  a polyvize, které spolu s kinoautomatem 

zajistily naší expozici takový úspěch. Pochváleno je také trio Cubr – Hrubý - Pokorný, 

bez jejichž režie pavilonu a koncepce, by se sebe lepší exponáty neosvědčily. Naše 

účast na Expo 67 překvapila znovu svět svou důslednou moderností, vtipností a 

nápaditostí a důstojnou úrovní umělecké kvality, přesto se autor obává o jejich budoucí 

využití.818 Článek je doplněn o fotografie národních i tematických pavilonů s jejich 

půdorysy.819  

Hned následující článek je od samotných architektů Miroslava Řepy a Vladimíra 

Pýchy a popisuje přípravu, stavbu a čs. pavilonu. Přestože původně mělo být souběžné 

                                                 
813 Článek je také doplněn o fotografii prezidenta Novotného při prohlídce čs. pavilonu. Tamtéž. 
814 „Několik mezinárodních osobností statečně pochválilo čs. expozici a míru našeho vkusu. Noviny se rozepsaly. 
Redakce dostávaly dopisy návštěvníků. A nejúčinnější propaganda na světě – dobrý pověst – se rozlétla od úst 
k ústům po celé západní polokouli a Evropě.“ HOFFMEISTER, Adolf. Expo 67. Architektura ČSSR. 1967, roč. 26, č. 
10, s. 634-646. 
815 „Dokonce nám, kteří jsme trochu nahlédli do zákulisí příprav a znali jsme všechny úsporné zásahy, byrokratické 
brzdy, devizová omezení hraničící až s omezeností, boj s dodacími lhůtami, ...  , dokonce nám se zdála taková 
myšlenka absurdní.“ Tamtéž. 
816 „ Přesto je tento sovětský roh hojnosti, nepřeberné rozmanitosti a stojní kultury ohromující. Je drtivou podporou 
panu Krausovi ze superbraintrustu Pentagonu, který tvrdí, že ve vědeckotechnických závodech v roce 2000 budou na 
světě už jen dvě velmoci: SSSR a USA.“ Tamtéž. 
817„Odkud navzdory politické situaci na Blízkém východě průvodci posílají návštěvníky do čs. pavilonu 
s upozorněním, že jedině tam, nejvzácnější expozice židovského rituálního nářadí.“ HOFFMEISTER, Adolf. Expo 
67. Architektura ČSSR. 1967, roč. 26, č. 10, s. 634-646. 
818 „Abychom nezpychli, tak se obvykle budoucnost postará o to, aby našich velkých zasloužených a pracných 
úspěchů nebylo využito. Ale nekažme si radost předem z toho, že se nám zase jednou něco podařilo“. Tamtéž. 
819 Kanadské a tematické pavilony jsou zobrazeny 11krát, britský pavilon 4krát, americký pavilon 3krát, sovětský, 
francouzský, německý, mexický a československý pavilon 2 krát a po jedné fotografii je prezentováno Holandsko, 
Japonsko, Jugoslávie, Řecko, Africký pavilon a Habitat. Tamtéž. 
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zpracování libreta, technického scénáře i architektonického řešení, nakonec se tyto 

oblasti řešily samostatně (viz kapitola 3.2 Přípravy Československa na světovou 

výstavu) a tento fakt je architekty hodnocen jako velmi nešťastný. Popsán je pozemek, 

který vyžadoval specifické konstrukční řešení kvůli povrchu umělého ostrova, a 

peripetie při pozdější snaze propojit, již hotový architektonický návrh s libretem do 

harmonického celku. Následuje architektonický popis čs. pavilonu s technickými 

informacemi a proporcemi jednotlivých sekcí.820 Článek je samozřejmě doplněn o 

fotografie našeho pavilonu a půdorysy jednotlivých úseků. 

Součástí tohoto čísla je i jmenný seznam jednotlivých autorů daných oblastí a 

tematických celků.821 Následuje text Vratislava Růžičky, který nejprve popisuje 

architektonické zpracování jednotlivých pavilonů822 a poté se opět přesouvá k popisu čs. 

pavilonu. Kromě celkové chvály na počin hlavních architektů čs. pavilonu, se objevují 

také menší výtky, negativně je hodnocena koncentrace všech vstupů do jednoho, stejně 

jako ne úplně vhodné využití atria jako součásti expozice.823 Následuje však opět 

pozitivní ohlas na dílo interiérových architektů, kteří dokázali skloubit prostor a 

jednotlivé exponáty. Autor poté popisuje cestu celým pavilonem, přes jednotlivé 

tematické úseky a přibližuje tak čtenářům jejich koncepci a vystavené exponáty až po 

popis všech restaurací v našem pavilonu. Na závěr autor vyslovuje přání, aby úroveň a 

výsledky jejich práce byly stimulem pro ostatní architekty, nejen při realizaci takto 

významných přehlídek, ale i v domácím prostředí. Celý text je doplněn o fotografie 

našeho pavilonu, exponátů umístěných v interiéru, a půdorysy jednotlivých sekcí.824 

Následuje krátké poděkování od Františka Kahudy, předsedy Vládní komise 

výstavnictví, který poukazuje na fakt, že úspěch našeho pavilonu nezpůsobila jen 

umělecká hodnota expozice, vystavené exponáty či architektura pavilonu, ale také lidé, 

kteří za realizací toho všeho stáli.825 Předposlední text týkající se světové výstavy 

otištěný na stránkách tohoto architektonického časopisu byl od Stanislava Libenského, 

předsedy poradního sboru generálního komisaře čs. účasti. Ten opět vytkl rozdělení 

                                                 
820 ŘEPA, Miroslav, et al. Československý pavilon na Světové výstavě v Montrealu. Architektura ČSSR. 1967, 26, 
10, s. 647-650. 
821 Československo na světové výstavě v Montrealu 1967. Architektura ČSSR. 1967, 26, 10, s. 651. 
822 Americký pavilon je opět postaven jako symbol Expa místo Habitatu, dále je popsáno řešení pavilonu 
francouzského, britského a sovětského, který je jen o něco nižší než ten americký, ale kvůli špatně zvolenému 
meřítku hmoty působí jako běžný výstavní objekt. RŮŽIČKA, Vratislav. Československý pavilón na Světové výstavě 
v Montrealu. Architektura ČSSR. 1967, 26, 10, s. 652-663. 
823  Jako poslední nedostatek je zmíněno řešení dispozice Síně staletí, která soustřeďuje vstup a výstup do jednoho 
prostoru, díky čemuž poskytuje z prostoru východu zpětné pohledy do zad gotických Madon. Tamtéž. 
824 Tamtéž. 
825 Především zmiňuje práci národního podniku Výstavnictví, který byl generálním dodavatelem expozice. 
KAHUDA, František. Československá účast na "EXPO 67". Architektura ČSSR. 1967, roč. 26, č. 10, s. 664. 
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soutěží na scénář a stavbu pavilonu, které tím pádem nebyly zkoordinované. Popsal 

peripetie vzniku pavilonu a pochválil tvůrčí kolektiv,826 díky kterému se čs. pavilon stal 

tak úspěšný. Zmíněna je také náplň práce poradního sboru, který měl na pomoc odborné 

komise pro sklo, textil, grafiku a šperk a bižuterii. Velkou odměnou se pak pro autora 

stalo „kladné hodnocení Vládní komise pro výstavnictví … a ocenění celé naší účasti 

samotným prezidentem republiky Antonínem Novotným při jeho státní návštěvě 

v Kanadě a na Expo 67 v Montrealu.827 Jako poslední se na stránkách Architektury ČSSR 

objevil zápis Antonína Novotného ze Zlaté knihy československé výstavy na Expo 67.828 

Závěrečné strany 10. čísla přinášejí fotografie kinoautomatu a všech československých 

restaurací na Expu 67. 

4.2.8 Shrnutí 
 

Literární noviny formou Javorových Listů nabídly čtenářům reportáž, či jak 

zdůrazňuje M. Horníček, dojem (impresi) z jeho pobytu v Kanadě a jeho působení na 

výstavě. Jak jako diváka tak i jako vystupujícího. Hodnotit obsah a formu provedení je 

vlastně stejné, jako hodnotit literární um a autorský styl M. Horníčka. Jelikož toto není 

tématem mé práce, omezím se na samotné Literární noviny a vyznění Horníčkových 

textů. Literární noviny v daném období působily značně kriticky ke společenským 

poměrům a byly, tak říkajíc, pod drobnohledem komunistické strany. Ta nakonec 

zakročila a vyměnila redakci, aby později pod změněným názvem časopis zanikl úplně. 

Komentáře a postřehy M. Horníčka nijak zásadně nevybočují z kontextu tehdejšího 

referování o Expo 67. Mírná kritika zaznívá z Horníčkova pera na obě strany, na 

socialistické Československo i na kapitalistický svět. Stejně tak vyjádření obdivu a 

pozitivních zkušeností je úměrně rozděleno mezi obě strany. Tedy nijak nezaujatý ani 

tendenční komentář, alespoň z dnešního pohledu. Samotným soudruhům ve výkonných 

funkcích však možná žehrání na valutové diety, popis funkční a bohaté kanadské 

společnosti a chvála české nové filmové vlny, mohlo připadat ideologicky velmi 

nebezpečné.  

                                                 
826 „Tak byl vytvořen ve tvůrčí důvěře rozsáhlý kolektiv, který v přátelském pracovním spojení uplatnil všechny 
požadavky a potřeby obsahově známého tvůrčího tématu. … Nebyla to spolupráce s chladnými profesionály, ale 
spolupráce nanejvýš dělná, zaujatá a radostná.“ LIBENSKÝ, Stanislav. Účast československých výtvarných umělců 
na Expo 67. Architektura ČSSR. 1967, roč. 26, č.10, s. 666-672. 
827 Tamtéž. 
828 „ I když jsme věděli, že naši výtvarníci, architekti a technici věnují celou duši tomu, aby československý pavilon 
měl vynikající úroveň, při zhlédnutí a prožití obsahu života tohoto pavilonu jsme překvapeni a můžeme jenom 
z celého srdce blahopřát tomuto vynikajícímu dílu a z celého srdce poděkovat za tak vynikající propagaci naší země, 
života našich národů Čechů a Slováků.“ Tamtéž. 
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Hodnocení způsobu referování časopisu Kulturní tvorba (dále jen K.T.) o Expo 

67  lehce znesnadňuje jeho samotný název. Jak přesně je chápán termín „kulturní 

tvorba“? Je známým faktem, že ve sledovaném období (a před tím i potom) bylo 

v totalitním Československu zcela běžné, že se časopisy nevěnovaly jen tématu 

vymezenému jejich názvem nebo deklarovaným zaměřením. Zároveň, jak je již bylo 

popsáno (v kapitole Mediální obraz ve vybraných časopisech) byl časopis K.T. přímo 

pod vedením ÚV KSČ. Jednalo se tedy o stranickou tiskovinu.  Je tedy fixace některých 

redaktorů K.T. na průmysl, ekonomické výsledky a finanční náležitosti spojené 

s výstavou projevem tendenčního referovaní, zpátečnicky spjatého se stylem padesátých 

let a jeho orientací na výsledky socialistické výroby? Nebo se jedná o projev 

marxisticko-leninské ideologie, která právě veškeré kulturní a společenské projevy 

neochvějně spojovala s ekonomickými procesy, a informace jsou tedy z pohledu 

pisatelů, marx-leninistů, aktuální a objektivní? Anebo jde opravdu o projev jisté 

„kulturní“ či lépe řečeno odborné zaostalosti spojené s nadšeným líčením úspěchů 

československé populární hudby, čs. obráběcích strojů a sovětských vesmírných high-

tech atrap? Celkově K.T. v daném období informovala čtenáře značně nejednotným 

způsobem. Tak podobným stavu celé společnosti před Pražským jarem. Není tedy 

zarážející, že ač se jednalo o oficiální periodikum ÚV KSČ, mají zde kromě oslavných a 

ekonomických informací i prostor kritické hlasy autorů Laterny magiky, kritika a 

pesimismus z reálných výsledků předcházejícího Expo v Bruselu a strach, že se 

podobné nešvary mohou opakovat. 

Mladý svět ve sledovaném období nevěnoval Expo 67 takovou pozornost, jak by 

se dalo očekávat s ohledem na čs. úspěchy na této světové výstavě. Na druhou stranu, 

M.S. ve spolupráci s Mladou frontou vydal Expo speciál829 a tak na svých stránkách 

obecně informoval v rámci rubriky Vteřiny týdne, anebo v souvislosti s tématem pro 

mladé čtenáře. Tedy dnešním termínem „life stylove“ informace o módě a životním 

stylu. Jinak řečeno, M.S. věnoval více prostoru informování o aktivitách cizích státu než 

o samotném provedení a průběhu české účasti. Československá účast byla hlavně 

zmiňována, pokud došla nějakého ocenění či jubilea. Celkový způsob sdělení o 

československé i zahraniční účasti nebyl nijak ideologicky zatížen, nepočítáme-li často 

negativně zabarvený avšak pochopitelný tón referování o NSR. Dá se dokonce říci, že 

veškeré články postrádaly hodnotící soudy, případný sarkasmus pisatele lze těžko 

                                                 
829 Tomuto speciálnímu vydání se věnuji v rámci mediálního obrazu deníku Mladá fronta. 
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považovat za nějaké stranické podprahové manipulace se čtenářem. Naopak možnost 

čtenáře porovnat fakta o způsobu života v Kanadě, tamních cenách a dostupnosti zboží i 

kultury s oficiální rétorikou čs. vládnoucí garnitury a každodenní domácí realitou, 

mohla jedině vést k pozitivnímu vnímání zahraničí a pochybám o socialistickém ráji.  

Je škoda, že právě tak odborný a potenciálně zajímavý časopis jako je Film a 

doba nelze hodnotit v daném kontextu mé práce. Namísto alternativního a hlubšího 

pohledu oproti masovým časopisům typu M.S. nabízí Film a doba (dále jen F.D.) jen 

mlčení. Je zbytečné spekulovat o tom, že Expo bylo masovou a povrchní záležitostí, 

nicméně film není jen intelektuální a estetický projev. Film a jeho produkce je i 

technická záležitost, což je samozřejmě téma, které na Expo 67 bylo zastoupeno. 

Nejzávažnější je však naprosté ignorování Montrealského filmového festivalu, který 

v této době nelze oddělovat od světové výstavy. Festivalový úspěch československých 

autorů a zájem o ně v kanadské i americké televizi je jistě z části důsledkem popularity 

čs. pavilonu. Díky své účasti bylo v té době československo mnohem viditelnější a 

českoslovenští filmaři tak měli cestu k úspěchu jistě nepatrně snadnější. S ohledem na 

ekonomickou i vnitropolitickou situaci v Československu lze předpokládat, že absence 

Expo 67 na stránkách F.D., je zapříčiněná nemožností redakce účastnit se cesty do 

Kanady. 

Navzdory svému názvu časopis Kino neinformuje jen o kinematografii v rámci 

výstavy Expo 67. Články se samozřejmě nejvíce věnují filmovému tématu, ale je zde i 

několik zmínek o dalších čs. kulturních aktivitách. V době trvání Expo 67 proběhl 

v Montrealu i filmový festival, což samozřejmě nemohl časopis Kino opomenout 

stručnou informací. Obecně byl způsob informování v časopise věcný a obsáhlý. 

Způsob vyjadřování a témata byla zcela bez zatíženosti ideologií a autoři se nevyhýbali 

sarkastickým glosám na situaci v Československu. Neideologický přistup i časté a 

obsáhlé informování o událostech Expo 67 jistě usnadnil fakt, že česká kinematografie 

byla v té době na vysoké úrovni a světově úspěšná. Na Expo uvedené filmy a divadelní 

představení pak byla apolitická, zaměřená spíše zábavně. I to jistě odstranilo případnou 

konfrontaci s vládnoucím režimem.  

Výtvarná práce jako úzkoprofilový časopis přinášel o Expo 67 obsáhlé 

reportáže, právě s důrazem na kulturní a estetické aspekty expozice a samozřejmě i na 

architekturu. Jako jeden z mála zkoumaných periodik dával prostor i věcné kritice a 

úvahám, zda by nemohla být koncepce československé expozice a vůbec jeho účast na 

výstavě ještě dokonalejší. Čtenář si zde nepřečte jen nadšené popisy front na 
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kinoautomat, ale i úvahy či návrhy jak konkrétně vylepšit prezentaci jednotlivých 

exponátů nebo provedení kulturních představení.  Na stránkách Výtvarné práce také 

častěji než jinde zaznívají úvahy o klamu dokonalého obrazu československé produkce 

v Montrealu a nedokonalé realitě v samotném  Československu. Ať to jsou glosy nad 

rozdílnou kvalitou výrobků běžně sehnatelných oproti těm vystavovaným anebo 

nespokojenost autorů výstavy či pavilonu s organizací celého projektu. Je otázka, do 

jaké míry je tato výjimečnost ve způsobu psaní o Expo 67 způsobena uměleckým 

zaměřením časopisu, tedy i schopnosti jeho redaktorů o československé expozici 

přemýšlet kriticky a hledat možnosti co ještě zlepšit a do jaké míry se jedná o postoj, 

kterého ostatní média sice schopna byla, ale odmítla ho zaujmout. 

Časopis Architektura ČSSR se na Expo 67 zaměřil polovinou celého jednoho 

čísla, nikoliv postupným informováním v průběhu roku. Veškerý obsah a texty čísla 

věnovaného světové výstavě jsou zaměřené odborně a mnohdy obsahují věcnou kritiku. 

Výjimkou je první článek čísla z rukou vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. 

Informace o pobytu prezidenta v Kanadě a o jeho proslovech, popřípadě o významu 

pavilonu v boji proti kapitalismu jsou nulové odborné hodnoty a obsahují samozřejmě 

notnou dávku ideologického patosu. Je logické předpokládat, že se pravděpodobně 

jedná o jakousi úlitbu straně a režimu v jinak apolitickém periodiku, protože otištěný 

článek o prezidentské účasti je zcela mimo koncepci daného časopisu. Mimo zmíněný 

článek však Architektura ČSSR přinesla výjimečně ucelený a obrazem doplněný profil 

Expo, československého pavilonu i jeho zahraničních konkurentů. Žádné jiné 

periodikum čtenářům v zkoumaném časovém období nepřineslo tak detailní a kvalitní 

obrazový materiál i odborný komentář, který souvisel přímo s výstavou a výstavištěm 

jako takovým.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

103

  

 

Závěr 

Je těžké hodnotit a normativně posuzovat období šedesátých let, respektive je 

složité hodnotit a posuzovat jakékoliv období komunistické totality v kontextu teorií, jež 

popisují procesy svobodné a demokratické společnosti. Neplatí to jen pro koncept  

Westerståhla, který jsem si zvolila jako prostředek k vlastnímu bádání, tento problém 

řeší snad všechny společenské vědní obory. Stejně tak jako ekonomika, politika i 

mediální scéna ČSSR byla omezena řadou nepsaných pravidel, nahlas nevyřčených 

zákazů i příkazů a na druhou stranu sama československá čtenářská obec v tomto 

pokryteckém prostředí polopravdy a pololží uměla číst mezi řádky. U zkoumaných 

periodik tak nastává dvojaká situace, kterou nelze přesně empiricky doložit. Je, to co je 

předkládáno čtenáři, objektivní informace? Je autor ztotožněn s vlastním textem a věří 

mu samotný čtenář? Anebo jinak. Pokládá celý text čtenář za objektivní anebo jen jeho 

část? A co samotný autor? Vybírá si témata podle sebe a svého nejlepšího svědomí a 

vědomí anebo hledá kompromis mezi svým názorem a tím co očekává komunistická 

vláda? A lze vůbec takové zpravodajství hodnotit, když je ve hře příliš mnoho 

proměnných jak na straně autora, tak i na straně čtenáře?  

 Věřím, že s určitými obtížemi nebo lépe řečeno omezeními je to možné. 

Československá společnost a tedy i její kulturní scéna zažívala ve zkoumaném období 

kulturní vzestup. Kombinace svobodnějšího ducha, významných kulturních výkonů a 

tehdy i ne zcela zaostalý průmysl dala vzniknout úspěchu československého zastoupení 

na světové výstavě Expo v Montreal. Při hodnocení obsahu, nestrannosti a vůbec kvality 

mediálního obrazu dané události je třeba vzít v potaz právě tuto atmosféru. Post-

stalinské prostředí šedesátých let je dobou velkého paradoxu. Svobodnější atmosféra 

umožněná změnou politické linie KSČ dává vzniknout kultuře, které však samotná KSČ 

není nakloněna. Tato kultura však sklízí úspěchy, jak u domácího publika, tak i 

v zahraničí, a právě úspěchy KSČ se svým vládnoucím monopolem nutně potřebuje. 

Československá společnost, není zde nutné rozvádět z jakých důvodů, se totiž od 

samotné KSČ a její ideologie čím dál rychleji odvrací, pochybuje o její doktríně a 

proklamovaném úspěchu lidově-socialistického režimu v ČSSR. V této situaci tedy 

nastává paradoxní stav, kdy informace o Expo jsou mnohé a pochvalné. S ohledem na 

kladné přijetí západním světem není pak složité informovat o samotném západu 

pozitivně či alespoň s blahosklonným pochopením. Věcné informace a popisy 
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potencionálně zajímavých míst, rozhovory s lidmi uprostřed Expo dění jsou střídaný 

líčením vítání státních návštěv a zdůrazňováním úspěchů komunistického režimu. U 

těchto, zcela čtenářsky irelevantních článku se jejich styl psaní nijak nelišil od 

propagandy padesátých let. Jindy je jinak věcný a kvalitní text zbytečně doplněn 

propagandisticky zkresleným úvodem či závěrem. Samotní redaktoři referující o Expo 

mají mnohdy rozdílný způsob psaní podle toho do jakého periodika ten či onen článek 

směřovali. J. Procházka v Rudém právu svůj jinak neutrální text zakončil naivní 

obdivnou citací amerického návštěvníka, který okouzlen čs. pavilónem napsal „jestli 

takhle vypadá socialismus, chci být socialista“830 Pokud však autor přispíval do časopisu 

Kino, zdržel se jakýchkoliv propagačních a patetických projevů.831 Nebyl však sám, kdo 

svůj styl měnil podle periodika, kterému byl článek určen. Také M. Klivar odevzdal 

Rudému právu velmi tendenční článek832 a o něco později ke svému dalšímu, jinak 

objektivnímu textu, přidal zcela zbytečný ideologií zatížený závěr.833 Pro časopis 

Výtvarná práce však zvolil objektivní a zcela komorní tón.834 

 Je zde tedy patrný paradox. Výstavní úspěchy jsou komunistické straně 

tak trochu navzdory, mnohdy je mají na svědomí lidé částečně v nemilosti. Například 

generální komisař čs. účasti Miroslav Galuška byl prvním šéfredaktorem Kulturní 

tvorby, kde však projevil přílišnou iniciativu a svobodomyslnost a byl po roce a půl 

odvolán. Právě tyto v domácím prostředí nebezpečné vlastnosti byly naopak hodnoceny 

kladně při práci v zahraničí. Funkcí generálního komisaře si pak ještě dvakrát 

zopakoval. Stejně pokřivenou podobu pak měl celý mediální obraz světové výstavy. 

Věcné, objektivní informace, rozhovory a hodnocení ve zprávách z Expo referují o 

osobách, které by na domácí půdě tolik prostoru a pozitivních reakcí rozhodně 

nedostaly. Zasloužená chvála čs. pavilónu, popis front a nadšení návštěvníků není nikdy 

v textu dáváno do kontextu s československou realitou. Přitom v jiných článcích je 

rozpor mezi ideálním pavilonem a domácí nedokonalou situací mnohokrát naznačen. 

Zdá se však, že redaktoři nesměli anebo nechtěli snižovat zahraniční  úspěch 

relativizováním a připomínáním domácích problému, když se „nám“ to v té cizině tak 

povedlo. Zda to byl vědomý akt nebo nevědomá cenzura sebe sama, se mi zjistit 

nepodařilo.  

                                                 
830 PROCHÁZKA, Jiří. Laterna nad řekou sv. Vavřince. Rudé právo. 4.6.1967, roč. 47, č. 152, s. 4. 
831 PROCHÁZKA, Jiří. V bedně přes Atlantik. Kino. 4.6.1967, roč. 22, č. 9, s. 7-8.  
832 KLIVAR, Miroslav. Montreal zavazuje. Rudé právo. 15.10.1967, roč. 47, č. 285, s. 4. 
833 KLIVAR, Miroslav. Ocenění naší fotografie. Rudé právo. 17.10.1967, roč. 47, č. 287, s. 5.  
834 KLIVAR, Miroslav. Výstava fotografie v Montrealu. Výtvarná práce. 16.11.1967, roč. 15, č. 23, s. 8,9. 
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Kritika Československa tedy dostala prostor, ale nikdy nepřevážila chválu a 

nebyla s ní nikdy v rozporu. Jednalo se spíš o varování a požadavek abychom, jak se 

říká, neusnuli na vavřínech, než abychom zpytovali svědomí. Informace o zahraničních 

účastnících i samotné Kanadě lze v daném období posuzovat daleko snadněji. Odpadá 

nutnost brát v potaz nezměřitelnou hodnotu vlasteneckého nadšení z čs. úspěchu, 

umocněnou světovým obdivem. Všichni redaktoři, ať byl jejich styl psaní uvědomělý či 

nikoliv, informovali o samotném průběhu výstavy seriózně a nezaujatě. Jejich popis 

výstaviště, pavilonů i místní kultury byl věcný, bez nijak negativních či odsuzujících 

narážek na politickou či historickou odlišnost kapitalistické Kanady a socialistického 

Československa. Expozice největšího soupeře socialistického bloku i největšího 

spojence ČSSR byla podrobena kritice a i pochvale stejnou měrou, přičemž pavilon 

USA v průměru získal více ohlasů jak stánek SSSR. Redaktoři se nenechali přesvědčit 

vystavenými maketami vyspělé techniky ani přemírou exponátů, které SSSR nabídlo. I 

hodnocení dalších pavilónů dokazuje, že šlo o samostatnou práci založenou na 

samostatném názoru pisatelů. Jako příklad nejlépe poslouží nejednotné hodnocení 

dominanty výstaviště. Psalo se, že to je Habitat, americký pavilón nebo ruský pavilón 

popřípadě vyhlídková věž Spirála v zábavním parku La Ronde. Oproti rozdílnému 

výběru dominanty výstaviště měli čeští redaktoři podobný vkus při výběru témat a 

samotném psaní o Kanadě a kanadské společnosti. Je to logické, chtěli čs. čtenářům 

přiblížit neznámou zemi, o které v době, kdy bylo takřka nemožné cestovat a byl i jinak 

omezen přístup k informacím a vzájemné komunikaci lidé ze „dvou různých světů“, 

nemohli českoslovenští občané mít mnoho informací. Popis Kanady a její společnosti je 

ve velké míře vyvážený a pozitivní, určité třecí plochy byly spíš způsobeny odlišnou 

kulturou, než politickým názorem, popřípadě cenzurou. Nesmíme zapomínat, že Kanada 

byla vlastně blahobytnou a svobodnou periferii britského Impéria, zatímco čs. redaktoři 

pocházeli ze země, která si prošla relativně nedávno druhou světovou válkou, následnou 

krizi a velmi si zakládala na své dlouhotrvající evropské kulturnosti.  

Závěrem mohu říci, že československá média věnovala značnou pozornost Expo 

67, téma československé účasti pro ně bylo důležité. Mnoho zpráv, které o výstavě 

referovaly, bylo samozřejmě převzato od tiskových agentur nebo bylo využito místního 

severoamerického tisku, ale čs. deníky také využívaly vlastních zpravodajů. Jejich 

autorské reportáže byly zpravidla nejobsáhlejší a cílené přímo na československého 

čtenáře. Mediální obraz světové výstavy Expo Montreal 67 a československé účasti na 

ni lze označit jako vyvážený a obsáhlý. Vyvážený tak, jak jen v podání komunistické, 
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respektive komunisty stále dozorované žurnalistky mohl být. Bylo a je vlastně i dnes na 

samotném čtenáři, zda bere v potaz celý článek či novinovou zprávu, či zda vědomě 

některé informace vynechá anebo si je naopak domyslí. Při hodnocení mediálního 

obrazu v tehdejší společnosti bohužel musíme brát na vědomí fakta a omezení, která ač 

všudy přítomná, nikde popsána a definována vlastně nejsou.  

 

 

Summary 

Lay-out objective of this thesis, media picture of Czechoslovak attendance at 

International Exhibition in Montreal 1967, succeed to  describe it on three daily press, 

Rudé právo, Mladá fronta, Svobodné slovo and seven social and cultural journals, 

Literární noviny, Kulturní tvorba, Mladý svět, Film a doba, Kino, Výtvarná práce and 

Architektura ČSSR. To research content and objectivity of information, which were 

released in limited conditions of communistic totality, was difficult. Outcome of this 

thesis´s research is not possible to set only on empirical information. It was necessary to 

consider unwritten rules how to inform public and also biased reality of then media 

market. In period of Expo 67, this market was just slowly setting free from state control 

due to freeing atmosphere of the late sixties. However, there was still important to 

consider during classification that supply and demand of media market in ČSSR did not 

corresponded with the real situation. Demands of readers and published titles were 

influenced by central planned economy. This thesis, by analyse of articles reporting 

about Expo 67 in periodicals hereinbefore, reached the conclusion  that media picture, 

in given conditions of communist restricting supervision, was objective and  balanced. 

Most of the articles were published without propaganda shade and described neutral 

both representatives of eastern and western bloc. Including press owned directly by 

communist party. Texts influenced by politics and misrepresenting reality were mainly 

related to activity of government of ČSSR and also describing causes of Czechoslovak 

success at Expo.  Subjects of articles in my analysis were mainly specialized or 

dedicated to wide audience. Readers in Czechoslovakia received information about 

Czechoslovak´s success, description of other exhibition sites and there was also 

described common life in Montreal and Canada. Without question that were the topics, 

which brought their attention the most. Life in Montreal and in fact in whole capitalistic 

Canada was unfamiliar for Czechoslovak citizens.  
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ČTK. Kubánský den na Expo 67. Rudé právo. 27.7.1967, roč. 47, č. 205, s. 7. 
HOCHMAN, Jiří. Největší počet hvězdiček československé expozici. Rudé právo. 
30.7.1967, roč. 47, č. 208, s. 10. 
NESG. V Montrealu. Rudé právo. 6.8.1967, roč. 47, č. 215, s. 2. 
Rudé právo. 9.8.1967, roč. 47, č. 218, s. 6. 
NESG. Do Montrealu. Rudé právo. 13.8.1967, roč. 47, č. 222, s. 2. 
ČTK. Významní hosté v čs. pavilonu. Rudé právo. 15.8.1967, roč. 47, č. 224, s. 1. 
ČTK. Na mezinárodním filmovém festivalu. Rudé právo. 16.8.1967, roč. 47, č. 225, s. 
2. 
HOEFEROVÁ, Dagmar. Se Světovou výstavou za zády. Rudé právo. 16.8.1967, roč. 
47, č. 225, s. 6. 
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ČTK. Úspěch Zemanova filmu. Rudé právo. 20.8.1967, roč. 47, č. 229, s. 2. 
ČTK. Výstava o čs. filmu v Montrealu. Rudé právo. 22.8.1967, roč. 47, č. 231, s. 2. 
ČTK. Úspěch čs. umělců. Rudé právo. 30.8.1967, roč. 47, č. 239, s. 2. 
KOUTSKÝ, Otakar. Dopis z Montrealu: Výstava připravuje půdu obchodníkům. Rudé 
právo. 1967, speciální vydání, s. 17. 
HONOMICHL, Vladimír. Prodej našich výrobků na Expo 67 úspěšný. Rudé právo. 
5.9.1967, roč. 47, č. 245, s. 3. 
ČTK. Česká filharmonie. Rudé právo. 5.9.1967, roč. 47, č. 245, s. 2. 
ČTK. Výstava výtvarného umění. Rudé právo. 6.9.1967, roč. 47, č. 246, s. 2. 
ČTK. V montrealské galerii. Rudé právo. 14.9.1967, roč. 47, č. 254, s. 2. 
ČTK. Montrealu hrozí stávka. Rudé právo. 18.9.1967, roč. 47, č. 256, s. 7. 
DANEŠ, Ladislav. Podruhé za velkou louží. Rudé právo. 26.9.1967, roč. 47, č. 266, s. 
5. 
NESG. Česká filharmonie. Rudé právo. 30.9.1967, roč. 47, č. 270, s. 3. 
NESG. Česká filharmonie. Rudé právo. 3.10.1967, roč. 47, č. 273, s. 5. 
DANEŠ, Ladislav. Bouře potlesku na Expo. Rudé právo. 11.10.1967, roč. 47, č. 281, s. 
5. 
KLIVAR, Miroslav. Montreal zavazuje. Rudé právo. 15.10.1967, roč. 47, č. 285, s. 4. 
ČTK. Jednou z největších kulturních událostí. Rudé právo. 16.10.1967, roč. 47, č. 286, 
s. 2. 
KLIVAR, Miroslav. Ocenění naší fotografie. Rudé právo. 17.10.1967, roč. 47, č. 287, s. 
5. 
ČTK. Již miliontá návštěvnice. Rudé právo. 23.10.1967, roč. 47, č. 293, s. 2. 
ČTK. Třebechovický Betlém do Washingtonu. Rudé právo. 26.10.1967, roč. 47, č. 296, 
s. 2. 
ČTK. Expo 67 skončí s deficitem. Rudé právo. 27.10.1967, roč. 47, č. 297, s. 1. 
NESG. Poslední hodiny Expo 67. Rudé právo. 28.10.1967, roč. 47, č. 298, s. 1. 
NESG. Úspěch v Montrealu - a co dál. Rudé právo. 28.10.1967, roč. 47, č. 298, s. 11. 
ČTK. Světová výstav Expo 67 skončila: Zhlédlo ji 50 milionů lidí. Rudé právo. 
30.10.1967, roč. 47, č. 299, s. 1. 
ŽEMLIČKA, Bronislav. "Montreal zavazuje" podruhé. Rudé právo. 31.10.1967, roč. 
47, č. 300, s. 3. 
NESG. Z Montrealu domů. Rudé právo. 1.11.1967, roč. 47, č. 301, s. 3. 
ČTK. Expo 67: Čs. medaile generálnímu komisaři. Rudé právo. 2.11.1967, roč. 47, č. 
302, s. 1. 
ČTK. Více než 80 000 posluchačů. Rudé právo. 2.11.1967, roč. 47, č. 302, s. 2. 
 
 
MLADÁ FRONTA: DENÍK ČSM 
 
NESG. "Člověk a jeho svět". Mladá fronta. 2.4.1967, roč. 23, č. 91, s. 1. 
NESG. Hlas pro Dianu. Mladá fronta. 4.4.1967, roč. 23, č. 93, s. 1. 
ČTK. Nejdelší potlesk nejkratšímu filmu. Mladá fronta. 6.4.1967, roč. 23, č. 95, s. 1. 
NESG. Čím na Expo 67?. Mladá fronta. 11.4.1967, roč. 23, č. 100, s. 1. 
TILL, Josef. Montreal kontra Interna. Mladá fronta. 11.4.1967, roč. 23, č. 100, s. 1. 
NESG. Zájem o naši kuchyni. Mladá fronta. 15.4.1967, roč. 23, č. 104, s. 7. 
NESG. Kolem montrealského programu. Mladá fronta. 16.4.1967, roč. 23, č. 105, s. 3. 
Mladá fronta. 16.4.1967, roč. 23, č. 105, s. 5. 
ČTK-MF. K. Gott zahájí "Action Time". Mladá fronta. 19.4.1967, roč. 23, č. 108, s. 1. 
NESG. Montreal na Letné. Mladá fronta. 19.4.1967, roč. 23, č. 108, s. 5. 
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Mladá fronta. 23.4.1967, roč. 23, č. 112, s. 6. 
BARTÍK, Pavel. Karel Gott odletěl. Mladá fronta. 26.4.1967, roč. 23, č. 115, s. 2. 
Mladá fronta. 26.4.1967, roč. 23, č. 115, s. 4. 
PÁNKOVÁ, Vlasta. Na EXPO 67 dnes slavnostní zahájení. Mladá fronta. 27.4.1967, 
roč. 23, č. 116, s. 1. 
ČTK-MF. EXPO 67 zahájeno: 650 milionů lidí u televizorů. Mladá fronta. 28.4.1967, 
roč. 23, č. 117, s. 1. 
NESG. Betlém v knize: publikace pro Expo. Mladá fronta. 28.4.1967, roč. 23, č. 117, s. 
5. 
ČTK-MF. 3 x z Montrealu. Mladá fronta. 3.5.1967, roč. 23, č. 121, s. 4. 
NESG. Československý pavilon. Mladá fronta. 5.5.1967, roč. 23, č. 123, s. 4. 
TILL, Vladimír. Utajený Karel Gott: k vystoupení našeho zpěváka na Expo 67. Mladá 
fronta. 6.5.1967, roč. 23, č. 124, s. 2. 
Mladá fronta. 7.5.1967, roč. 23, č. 125, s. 1. 
PÁNKOVÁ, Vlasta. Fronty u našeho pavilonu. Mladá fronta. 12.5.1967, roč. 23, č. 129, 
s. 4. 
NESG. Antonín Novotný na Expo 67. Mladá fronta. 14.5.1967, roč. 23, č. 131, s. 1,6. 
NESG. Prezident republiky přijel do Ottawy. Mladá fronta. 15.5.1967, roč. 23, č. 132, s. 
1. 
ČTK. Srdečné přijetí v Ottawě. Mladá fronta. 16.5.1967, roč. 23, č. 133, s. 1,4. 
ČTK. Československý den na EXPO 67. Mladá fronta. 17.5.1967, roč. 23, č. 134, s. 1,4. 
JELÍNEK, Miroslav. Úterý patřilo nám. Mladá fronta. 17.5.1967, roč. 23, č. 134, s. 1,4. 
NESG. Prezident nešetří chválou: rekordní návštěva na našem dnu v Montrealu. Mladá 
fronta. 18.5.1967, roč. 23, č. 135, s. 1,4. 
ČTK. Prezident Antonín Novotný čestným hostem starosty: návštěvou v Quebeku. 
Mladá fronta. 19.5.1967, roč. 23, č. 136, s. 1,4. 
NESG. Byli jsme nadšeni: prezident republiky Antonín Novotný se vrátil z Kanady. 
Mladá fronta. 20.5.1967, roč. 23, č. 137, s. 1,6. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou. Mladá fronta. 21.5.1967, roč. 23, č. 138, s. 1,6. 
ADAMEC, Oldřich. Přes Montreal na Pražský hrad. Mladá fronta. 21.5.1967, roč. 23, č. 
138, s. 3. 
NESG. K. Gott, Laterna a Expo 67. Mladá fronta. 24.5.1967, roč. 23, č. 141, s. 2. 
NESG. Za essay do Montrealu. Mladá fronta. 29.5.1967, roč. 23, č. 146, s. 1. 
ČTK. Oheň na Expo 67. Mladá fronta. 31.5.1967, roč. 23, č. 148, s. 1. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: O Montrealu z lepší stránky. Mladá fronta. 
1.6.1967, roč. 23, č. 149, s. 3. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: Tentokrát doma. Mladá fronta. 2.6.1967, roč. 
23, č. 150, s. 3. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: O nás s Miroslavem Galuškou. Mladá fronta. 
3.6.1967, roč. 23, č. 151, s. 2. 
NESG. Den OSN na EXPO 67. Mladá fronta. 4.6.1967, roč. 23, č. 152, s. 6. 
ČTK. Předseda NS v Montrealu. Mladá fronta. 13.6.1967, roč. 23, č. 161, s. 1. 
NESG. O Expo 67, Anglii a muzice. Mladá fronta. 13.6.1967, roč. 23, č. 161, s. 2. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: Kam jde člověk?. Mladá fronta. 14.6.1967, roč. 
23, č. 162, s. 2. 
NESG. Československý pavilon na EXPO 67: Dva miliony návštěvníků. Mladá fronta. 
15.6.1967, roč. 23, č. 163, s. 4. 
ČTK. Jubileum v Montrealu. Mladá fronta. 16.6.1967, roč. 23, č. 164, s. 1. 
Mladá fronta. 20.6.1967, roč. 23, č. 168, s. 1. 
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JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: místo odpovědi další otázky. Mladá fronta. 
25.6.1967, roč. 23, č. 173, s. 2. 
ČTK. Soudruh Lenárt v Montrealu. Mladá fronta. 29.6.1967, roč. 23, č. 177, s. 2. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: člověk a jeho byt. Mladá fronta. 29.6.1967, roč. 
23, č. 177, s. 3. 
ČTK. Návrat z Montrealu. Mladá fronta. 30.6.1967, roč. 23, č. 178, s. 1. 
NESG. Montrealu ve fotografii. Mladá fronta. 1.7.1967, roč. 23, č. 179, s. 7. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: Senzace se jmenuje kinoautomat. Mladá fronta. 
2.7.1967, roč. 23, č. 180, s. 2. 
Mladá fronta. 6.7.1967, roč. 23, č. 184, s. 1. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: O čtyřech velikánech. Mladá fronta. 9.7.1967, 
roč. 23, č. 187, s. 2. 
ČTK. Chvála z Expo. Mladá fronta. 10.7.1967, roč. 23, č. 188, s. 1. 
Mladá fronta. 10.7.1967, roč. 23, č. 188, s. 2. 
ČTK. Dvacet milionů na Expo 67. Mladá fronta. 13.7.1967, roč. 23, č. 191, s. 1. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: O jednom cirkusu. Mladá fronta. 13.7.1967, 
roč. 23, č. 191, s. 3. 
ČTK. Doutnající oheň na EXPO 67. Mladá fronta. 15.7.1967, roč. 23, č. 193, s. 1. 
JELÍNEK, Miroslav. Svět pod spirálou: Mají nám co říci. Mladá fronta. 15.7.1967, roč. 
23, č. 193, s. 4. 
ČTK. Delfíni na Expo 67. Mladá fronta. 23.7.1967, roč. 23, č. 201, s. 1. 
ČTK. Náš film do Kanady. Mladá fronta. 24.7.1967, roč. 23, č. 202, s. 1. 
NESG. Čtyřmiliontý návštěvník čs. pavilonu na Expo. Mladá fronta. 26.7.1967, roč. 23, 
č. 204, s. 1. 
Mladá fronta. 27.7.1967, roč. 23, č. 205, s. 1. 
NESG. S filmy do Montrealu. Mladá fronta. 4.8.1967, roč. 23, č. 213, s. 1. 
ČTK. Den Mládeže: čs. filmy na Expo 67. Mladá fronta. 6.8.1967, roč. 23, č. 215, s. 1. 
NESG. Expo objektivem kamery. Mladá fronta. 11.8.1967, roč. 23, č. 220, s. 1. 
NESG. Od Klementina k Expo. Mladá fronta. 14.8.1967, roč. 23, č. 223, s. 1. 
ČTK. Úspěch Zemanova filmu: Montreal tleská Ukradené vzducholodi. Mladá fronta. 
20.8.1967, roč. 23, č. 229, s. 1. 
ČTK. Přivítali šestimiliontého. Mladá fronta. 7.9.1967, roč. 23, č. 247, s. 1. 
ČTK. Čtyřicetimiliontý návštěvník: na Expo 67. Mladá fronta. 15.9.1967, roč. 23, č. 
255, s. 1. 
Mladá fronta. 24.9.1967, roč. 23, č. 264, s. 1. 
ČTK. U Thant na Expo 67. Mladá fronta. 26.9.1967, roč. 23, č. 266, s. 1. 
NESG. Jacquelin Kennedyová. Mladá fronta. 8.10.1967, roč. 23, č. 278, s. 1. 
BUDIŠ, Ratibor. Kanadské turné Talichova kvartetu. Mladá fronta. 9.10.1967, roč. 23, 
č. 279, s. 2 
ČTK. Mimořádný úspěch kinoautomatu: V Praze se připravuje urychlené instalování. 
Mladá fronta. 10.10.1967, roč. 23, č. 280, s. 1. 
NESG. Montrealské miliony. Mladá fronta. 13.10.1967, roč. 23, č. 283, s. 1. 
NESG. Už jen poslední dva týdny. Mladá fronta. 17.10.1967, roč. 23, č. 287, s. 1. 
ČTK. Zapomnětliví na EXPO 67. Mladá fronta. 18.10.1967, roč. 23, č. 288, s. 1. 
NESG. Laterna magika v Montrealu: Miliontá návštěvnice. Mladá fronta. 23.10.1967, 
roč. 23, č. 293, s. 1. 
NESG. Konec stávky v Montrealu. Mladá fronta. 24.10.1967, roč. 23, č. 294, s. 1. 
NESG. Expo 67 končí. Mladá fronta. 28.10.1967, roč. 23, č. 298, s. 1,6. 
ČTK. Poslední hosté odešli: Ještě 50miliontý návštěvník Expo 67. Mladá fronta. 
30.10.1967, roč. 23, č. 299, s. 1. 
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NESG. Největší zájem o pavilon SSSR: 50306 648 návštěvníků EXPO 67. Mladá 
fronta. 31.10.1967, roč. 23, č. 300, s. 1,4. 
NESG. Anketa o Expo 67. Mladá fronta. 1.11.1967, roč. 23, č. 301, s. 5. 
MULLEROVÁ, Blanka. Dopis z Montrealu. Mladá fronta. 3.11.1967, roč. 23, č. 303, s. 
3. 
 
 
EXPO 67: Aktuality Mladého světa a Mladé Fronty - Světová výstava Montreal 67 
 
NESG. Via Canada. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstava 
Montreal 67. 1967, s. 5,6.  
NESG. Pohádka o montrealském metru. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - 
Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 7, 8. 
NESG. Expoexpresem křížem krážem Expem. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty 
- Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 8,9. 
NESG. Člověk a jeho svět. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty -  Světová výstava 
Montreal 67. 1967, s. 9,11. 
NESG.“ Člověk a jeho svět. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty-  Světová výstava 
Montreal 67. 1967, s. 9,11. 
NESG. Koule s akrylátem a sklo s hliníkem. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty -  
Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 12,13. 
NESG. Bez GB a FR nelze. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty -  Světová výstav 
Montreal 67. 1967, s. 13. 
NESG. O různém a jen tak. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav 
Montreal 67. 1967, s. 14,15. 
NESG. Výlet do duše Expo návštěvník. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - 
Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 16-17. 
NESG. Co o nás píší. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav 
Montreal 67. 1967, s. 18. NESG.  Je opravdu takový? EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé 
fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 19-22. 
NESG. Léto na výstavě, malý rozhovor s generálním komisařem Miroslavem Galuškou.  
EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 67. 1967, s. 26. 
NESG. Senzace se jmenuje. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav 
Montreal 67. 1967, s. 28-31. 
NESG. Malá Horníčkova Expovědna. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová 
výstav Montreal 67. 1967, s. 31. 
NESG. Expo koktail. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav Montreal 
67. 1967, s. 32-33.  
NESG. Život je příliš krátký. EXPO 67 : Aktuality MS a Mladé fronty - Světová výstav 
Montreal 67. 1967, s. 34-35. 
 
 
 
SVOBODNÉ SLOVO: LIST ČESKOSLOVENSKÉ STRANY SOCIALISATICKÉ 
 
NESG. Výšivky světové úrovně. Svobodné slovo. 2.4.1967, roč. 23, č. 91, s. 1. 
NESG. I šaty dělají číšníka. Svobodné slovo. 5.4.1967, roč. 23, č. 94, s. 3. 
NESG. Expo zahájí 28. dubna. Svobodné slovo. 7.4.1967, roč. 23, č. 96, s. 1. 
Svobodné slovo. 15.4.1967, roč. 23, č. 104, s. 3. 
NESG. V Montrealu. Svobodné slovo. 18.4.1967, roč. 23, č. 107, s. 4. 
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NESG. Kuchyně Expo 67. Svobodné slovo. 19.4.1967, roč. 23, č. 108, s. 3. 
NESG. Nejdražší exponát. Svobodné slovo. 20.4.1967, roč. 23, č. 109, s. 1. 
NESG. Expo 67 - Montreal: největší show světa. Svobodné slovo. 22.4.1967, roč. 23, č. 
111, s. 3. 
NESG. Expo 67 zahájeno. Svobodné slovo. 28.4.1967, roč. 23, č. 117, s. 1. 
NESG. Proč jsme neviděli přímý přenos z Expo 67 . Svobodné slovo. 28.4.1967, roč. 23, 
č. 117, s. 3. 
NESG. Čs. slavnost v Montrealu. Svobodné slovo. 29.4.1967, roč. 23, č. 118, s. 1. 
NESG. První den na Expo 67. Svobodné slovo. 29.4.1967, roč. 23, č. 118, s. 2. 
ČTK. Dvacet tisíc "u nás" na EXPO 67. Svobodné slovo. 1.5.1967, roč. 23, č. 119, s. 2. 
Svobodné slovo. 2.5.1967, roč. 23, č. 120, s. 2. 
NESG. Československý "zázrak" na světové výstavě. Svobodné slovo. 3.5.1967, roč. 23, 
č. 121, s. 1. 
NESG. Podivná "zahrada hvězd". Svobodné slovo. 4.5.1967, roč. 23, č. 122, s. 1. 
Svobodné slovo. 6.5.1967, roč. 23, č. 124, s. 1. 
NESG. Dva miliony návštěvníků na světové výstavě. Svobodné slovo. 6.5.1967, roč. 23, 
č. 124, s. 1. 
NESG. Laterna v Montrealu. Svobodné slovo. 6.5.1967, roč. 23, č. 124, s. 4. 
NESG. Světová výstava Expo 67. Svobodné slovo. 7.5.1967, roč. 23, č. 125, s. 2. 
NESG. Fotografický svět na Expo. Svobodné slovo. 7.5.1967, roč. 23, č. 125, s. 2. 
NESG. Přivezli všechna svá NEJ-. Svobodné slovo. 8.5.1967, roč. 23, č. 126, s. 5. 
NESG. Tři miliony za deset dní. Svobodné slovo. 10.5.1967, roč. 23, č. 127, s. 1. 
NESG. Pražská Laterna. Svobodné slovo. 10.5.1967, roč. 23, č. 127, s. 4. 
NESG. Javorové lístky z Expo 67. Svobodné slovo. 11.5.1967, roč. 23, č. 128, s. 1. 
KUBÍK, Č. Montreal - Karel Gott: a slova od pramene. Svobodné slovo. 12.5.1967, roč. 
23, č. 129, s. 4. 
NESG. 20 stran o čs. expozici. Svobodné slovo. 13.5.1967, roč. 23, č. 130, s. 2. 
NESG. Směr Montreal: naše a kanadská hymna na letišti v Ruzyni. Svobodné slovo. 
14.5.1967, roč. 23, č. 131, s. 1. 
LION, Jindřich. O Montrealu trochu jinak. Svobodné slovo. 14.5.1967, roč. 23, č. 131, s. 
1. 
NESG. Zítra Čs. den na Expo: prezident republiky A. Novotný přivítán v Kanadě. 
Svobodné slovo. 15.5.1967, roč. 23, č. 132, s. 1. 
NESG. Nad Ottawou vlála čs. prezidentská vlajka. Svobodné slovo. 16.5.1967, roč. 23, 
č. 133, s. 1. 
ČTK. Montreal ve znamení ČSSR: Čs. národní den na Expo 67 za přítomnosti 
prezidenta republiky A. Novotného. Svobodné slovo. 17.5.1967, roč. 23, č. 134, s. 1. 
NESG. Na prohlídce výstavy: Z návštěvy presidenta republiky v Montrealu. Svobodné 
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