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1' Qno 19' Q. 1963 (čtvriek)

Á . a } V 9 hoťl . uvítání s. Těyeškovové r;a ;.ua3'.ňskén le*
ťltl ,a.., tj.š.;1 , ÍiouJ:nržxu TěrešLouowou přÍ-vítú r-l leta'iIa
/4;ř člen přr:dssdnittvs a tejemn'ík úv rsČ s. .I,. Eendr;1c}'ute 3'r. |.k s" L. Jan}oveová, s.' H" Leťler'ová ('bez proJevtr) '

tp Pjrívítání se lále zúčastn{ nlikt'eřÍ členoté vtády.
úy }Ip, ť|ť Čij$, iÍv sČsi, a Yýboru žeu, FOH a da]"ší.:h
spclečenskýe}r rcr8anJ-zac Í '.'

. ' 
Pd1'e but]clu piiÍtomnl vedou*{ oilůě-iení Úv itsČ"

lt&^.j,+ r'",bjcB1sistřio pěedstevj-t€lé }lěgtV KSČ a Ial KjČ Prahs"
. kL-'.ď44.Í, }lY hi.n. Prahy " KlF{ Praha..

t hn(V -{9Í ' Přtvítárrí brr.lou rovněž přít'ornrrí di plt:r"le.t4lá p!'gcil6*

",.pť,;* 
níel govětskéřic velvys].aneetví v Fraze..

,Dw- f vgítánl se zúčastn{ 1'0 Occ *. t2 o00 p::acrrj{c{ch
z pr"ažekých gávodů. kteřl budou slousŤ'ředěn1 před
}ilavnÍ budovou na let1št1 

"

Po uví tÁrrí nastotipí s' Těreškcivová do otevřen<iho
v.)zu ' i.f; kteréyn. :; nÍ' gloJe,1oÉ €l g .j. Htln',3rych a
g., }i., Ll;'ť]-erová',



l 71Á

.Do konvoje pro prů.iezr1 Prahou bude zařazeno d'g1šÍch s eťlrr

vozů pro d'oprovod, s". těreškovové r'četně novinářů, d'ále
sově.Lského veJ.vys1anectví a s. .Jankovcor'é, Krěks e Á.' ;jřo.
body

Tento konvo j po jede po trase: J(laclenská, S'|al'ode jvír:ká,
i{a Ořechovce, Třída obránců mÍr'u, Letenské náBěstí, Leten-
s}ý tirne l'.. (oetatnj vozy pojedou sněrem na náuěstí i1í Jno"ré
revolucc . l
Účaet občanrl h1.n. IJ:rahy na uvítánÍ s" Těreškovov8 bude o::-,

ganizována až na trase Švemův nost, r{evolu.ční o nán" ,Republi*
kyu tiybernská, tř.' Vítězného února, Yáclavské náněstÍ.,
Náyorlní .tříd's, $metanovo nábřeŽí, }ř!Žollnitká, nám.. Kfasno*
grrne Jr:ů. l,ltánesův nost g na l(lárově.', t{a této trase bud'e
soulštředěno a6{ 70 000 * 80 cCG pražskýr:h občgnů'" 2 K1áro-

va odJed'e vůz s" Těyeškovové d.o vládní vily, kde bude uby-
tcvána.'

Z uvítání na -l.etiští přinese televize a rozhlas příroJÍ pře.
nos' ti.Šk z,pravctlajsky. Rovně Ž z t,rasy průjezdů Prehou přj*
nese .ce ievÍze příný přenos'

T

t') Ye 12 hod'Ín přÍjne s. Ťěre ĚlcovcÝou na Pražském hrad'ě T" t'g-

|. . .i3sník ].jV };JČ u oresiden+- republ iky 's ' 4 Novotqý |ři jeti
. ";y'a 

.--\ 
. se zrlčast.ní člerrové a kándidáti před'eedn!'c tva tjv rsČ,

E.-rď;ť7 .:aiewaíci uV ssČ, .!áie s., Krček, s'. .Adolj 'qvobodao ,./b,ty*
L. 

- 
.nř,, " í.ík, g'' LefJerová, s, /9sn }Iěuel:. s'' PloJhar, s' ŽPvad}i

L$'f--:.li:**g++10'et{:1no'ťr' ryLv. s' " Lftqig- wt?| t ř|.4
';ý- S" )'!bvotný předá s' Těreškovcté řác :]r'd'ina socialist'lrké

-#,,eln*!,l-,,rÍi",-Ty":s:'řdu}sYn"dcb4hokosl 
j'c!,:ého1etu.

ťr(q... :I:.,Ť fficíáiní 'íar - broušená váza
F--..r.ť,8lW '%.?a*'*"i/

in'.,-- Ft,*-u - Z p:|i..:et'í na rz'ais]rérr irrailě fřÍnese rozň}as 9 televíze
s eubléuen Hradu.

ň-

Šot;r .; e večerrrÍn vysílání.,
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b/ v 1B.' jo hod" * večr:j,:; v hotelu Carttoni

í/ v ?.o 
'' 
ca hod"- ku]..r,ri rní veěer v z áoku EusovcÍcho kde

v krri turnín progranu ÝystoupÍ goubor SLUK i

6 " -?9s-.9s-J9-Qž.!ri3e*l
a/ v 8" f3 hod" . o<11et z bratÍs].evského let1ště ťlo ostrarry;

bl v g"Xt hod' - irvÍtán{ na let1štÍ v Mošnově před6tavité1i
se"leponooeavsl:ého kra'je a okresu Nový 'Iiěín"
Uvítárd 8e aúěastnÍ štroká veřejnost z okreeu Nový .}těÍn.

Z J-e'tiště o{ieťle s. Těreškovová lr doprovodem po trase
Mcšn'rŤ, Skotnlce, PřÍbor' RychaltÍee' chJ.ebovÍce' Frýdek -
!&Ístek" Po ce].é této t*ase hrde zajištěna úč:ast pracují*
cÍeh'

v }íÍBtku iludtl proveilena pa.ohlÍdka závodu Slezan' kde bude
kr.átlc á be seder a pgčtl.iá sa s v;st anpen:ín s. Těrreškovové;

ve le.oo hod.' . oitjezd g \4Ístku do ostravy po traae
M{stek1 Žareň, Pgskov, Iírgbová' ostrava;

ve ]"a. ]c bod". - uvítáaí přetl radn1cí v ostravě za úěastí
obéanů Eěsta" Uvítárr{ proýede předse.la Měst}ťY" S. Těneš.
kovoví pronluví krátce z ba}kónql radníce s poté ae zapíše
dr: čeetné }oi'h.v něsta;

ve 11"15 hocj.' .. oběťl na rada1ci v ostravěo

ve ].4.3O hod.' ". setk.Én{ s ostraval{fu.i. pracuJÍcÍn1 na

og.Lnr'vském zí nďn stndlónu.'

Prog..*arn: zah{iení - o" Čudek, táj" Kv KsČ
řbo.ie.í - s. ffi.ková' Kv Ksd
Pťo.i..ř s" Těreškovové
Yystc.upení z fu trrpce ne jlepších pracovrríkrl
CetrE"rska

T'r'LevÍze pŽ{.rrese pilírrré z áb ěry' ť9z-n].9l: a tisk zpravoda j-
t.t"'í i
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