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Nová vyhledávací kritéria v Prodatech
DATABÁZE FIREM PRODATA BYLA DOPLNĚNA DALŠÍMI KRITÉRII PRO VYHLEDÁVÁNÍ.
Kromě tradičních vyhledávacích kritérií, jako je název
ﬁrmy, jméno osoby, IČO
a mnoha dalších, jsme pro
pohodlnější orientaci v databázi přidali možnosti vyhledávání společností podle
následujících atributů:
• POČET
ZAMĚSTNANCŮ
• VÝŠE TRŽEB
• HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK
• OBOR ČINNOSTI
(OKEČ)
• KRAJ NEBO OKRES

Výběry lze kombinovat.
Prodata je speciální ekonomická databáze, připravovaná ve spolupráci se společností ČEKIA. Databáze je
určena pro novináře, investory, analytiky, obchodníky
s cennými papíry, marketingové pracovníky, obchodníky - tedy pro všechny, kteří
potřebují nejaktuálnější informace o českých ﬁrmách.

Ukázka snadného vyhledávání v databázi PRODATA v rámci Infobanky ČTK.

Semináře o Infobance v ČTK v říjnu 2004
26.10. 2004 v 10:00 – DATABÁZE FIREM PRODATA
Těšíme se na vás v ČTK, Praha 1, Opletalova 5.
V případě zájmu o účast se, prosím. přihlaste mailem na adrese: docekalova@mail.ctk.cz.
Účast na seminářích je bezplatná.
Zároveň nabízíme ﬁrmám, že uspořádáme semináře o Infobance přímo u klientů.
Téma semináře a termín konání přizpůsobíme potřebám klienta. (tel. 222 098 326)

Denně aktualizovaná základní báze údajů o ﬁrmách
obsahuje také nejčerstvější
zprávy ČTK a zprávy z tisku
od společnosti NEWTON
IT vztahující se k danému
podniku.

Nová dokumentační kategorie kultura

Prodata jsou přístupná na
internetu v rámci Infobanky
ČTK.

Infobanka ČTK - v dokumentační databázi Svět jsme doplnili novou kategorii kultura. Pod touto
kategorií můžete najít několik zajímavých dokumentů, např. hlavní orchestry světa nebo přehled
nositelů Nobelovy ceny za literaturu.
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ZPRAVODAJSTVÍ TISKOVÉ AGENTURY VYCHÁZÍ Z MNOHA INFORMAČNÍCH ZDROJŮ, VNĚJŠÍCH I VLASTNÍCH.
K ZÍSKANÝM AKTUÁLNÍM INFORMACÍM AGENTURA DOPLŇUJE SOUVISLOSTI NAPŘ. HISTORICKÉ, CHRONOLOGICKÉ NEBO GEOPOLITICKÉ.

Pro snazší vyhledávání kulatých
výročí jsou dokumenty v databázi
seskupeny podle posledního čísla
letopočtu po pěti letech.
Např. v jednom souboru najdete k
určitému datu události z let končících
na 0 a 5, v dalším 3 a 8 (třeba 1918
a 1923) atd.

K těmto účelům využívá ČTK
i vlastních dokumentačních
databází, které průběžně
aktualizuje. Tyto databáze
vznikaly od roku 1996 převedením (původně jen interních pracovních) kartoték do
elektronické podoby, čímž se
otevřela cesta ke zpřístupnění nashromážděných dat také
externím zájemcům.
Dokumentační databáze průřezově pokrývají rozmanité
oblasti. Dnes vám představíme databázi Výročí, která je
přístupna stejně jako všechny
ostatní dokumentační databáze našim klientům prostřednictvím internetu v Infobance
ČTK.
Databáze Výročí vám otevře
zajímavý pohled na svět, historii i současnost z perspektivy různých oborů a oblastí
lidké činnosti.
Zkuste si například zadat do
databáze dnešní datum a budete možná překvapeni, kolik
významných událostí spojených s tímto datem objevíte.
Výročí jsou pomůckou při
hledání historických souvislostí a hlavně poskytují vodítko, o čem kdy psát
a jakou událost připomenout.
Databáze Výročí získala své

jméno podle jejího původního účelu upozornit na významná výročí narození
či úmrtí osobností politického, kulturního
i vědeckého života, ale také založení spolků, podpisů smluv atp..
V databázi lze vyhledávat podle konkrétního data s letopočtem nebo jen dne
v měsíci, ale samozřejmostí je i vyhledávání v celém textu každé položky, například podle jména.
Databáze je denně aktualizována a je rozdělená na domácí a zahraniční kategorii.

Karel Nedbal
nar. 28. října 1888

Ivo Krobot
nar. 28. října 1948

Claudia Cardinalová
nar. 15. dubna 1939

Víte například, že:
• 11. září 1941 byl položen základní kámen Pentagonu a tentýž
den o 60 let později na tuto budovu spadlo jedno z letadel unesených teroristy?
• 17. září 1914 se narodil Tomáš Baťa, bylo to přesně o 15 let
později, než se narodila Marta Gottwaldová, manželka Prezidenta Gottwalda, po němž byl “Baťův” Zlín na několik desetiletí
pojmenován?

Tomáš Baťa s manželkou

• 15. dubna se potopil parník Titanic (1912) a v tentýž den se narodili např. Leonardo da Vinci (1452),
carevna Kateřina I. (1684) či Claudia Cardinalová (1939)?
• 14. února 1876 si Američané Alexander Graham Bell a o dvě hodiny později Elisha Gray podali
patent na vynález telefonu a v tentýž den roku 1946 byl na Pennsylvánské univerzitě spuštěn první
čistě elektronický počítač ENIAC?
• 29. dubna 1886 si nechal německý konstruktér Karl Friedrich Benz patentovat plynový motor
s elektrickým zapalováním a toto datum je považováno za den zrození automobilu?
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Z historie ČTK - Za první agenturní zprávou
V PAMĚTI MNOHÝCH NOVINÁŘŮ JE
JAKO DEN ZRODU AGENTURNÍHO
ZPRAVODAJSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
ZAFIXOVÁNO DATUM 28. ŘÍJNA 1918,
KDY ČESKOSLOVENSKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ VZNIKLA SPOLU SE SAMOSTATNÝM ČESKOSLOVENSKÝM STÁTEM.
Pohled do dobových dokumentů uvádí mezi praotci českého agenturního novinářství jména Karel Mečíř, Jan Hajšman,
Cyril Dušek. Ukazuje se ale, že agenturní zpravodajství existovalo
v Čechách hluboko v 19. století, byť jména jeho nositelů jsou dávno
zapomenuta.
První agenturní odbočka vznikla v Praze v roku 1867, se vznikem
Rakouska-Uherska. „Operační prostor“ oﬁciální rakouské tiskové agentury k.k. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau (slavného
Korrbyra, mimochodem první státní tiskové agentury na světě) se
po vyrovnání s Maďary zúžil na Předlitavsko. V Uhrách začalo vznikat samostatné maďarské zpravodajství, oﬁciální maďarská agentura
MTI spatřila světlo světa v roce 1883.
V Čechách a na Moravě rakouští úředníci začali po Praze postupně zakládat další agenturní odbočky, které ovšem tehdy fungovaly
hlavně jako prostředník mezi vídeňskými úřady a českým tiskem.
Po té pražské byla zřízena odbočka brněnská a ostravská (obě 1894),
olomoucká, plzeňská a další. Jazyk zpravodajské korespondence byl
samozřejmě německý, vždyť bohatý německý servis vydávala Četka
ještě za první republiky. Mezi městy, kam až do druhé světové války
směřovalo domácí zpravodajství ČTK výhradně německy, byly například Karlovy Vary, Teplice, Ústí nad Labem, Liberec nebo Opava.
Český agenturní servis se objevil až ve 20. století, konkrétně v roce
1906, kdy v pražské odbočce Korrbyra vznikla oddělená česká
redakce. Zkratka ČTK se objevila poprvé nikoli v roce 1918, ale na
začátku první války, kdy ve Washingtonu z vůle českého exilu vznikl samostatný zpravodajský orgán. Název „Česká tisková kancelář“
nesla i obdobná instituce založená v roce 1916 T. G. Masarykem
v Londýně.

Takhle vypadaly
první zprávy ČTK

Historický pohled do jedné z redakcí ČTK

Výstava fotoreportéra ČTK Michala Doležala
REPORTÉRSKÉ SNÍMKY I FOTOGRAFIE VZNIKLÉ
PŘI VOLNÉ TVORBĚ VYSTAVUJE V AKADEMICKÉM
KLUBU V PRAŽSKÉM FAUSTOVĚ DOMĚ FOTOREPORTÉR ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE MICHAL DOLEŽAL.
VÝSTAVA POTRVÁ DO 22. ŘÍJNA.

sport v soutěži Czech Press Photo v roce 1999. Jmenuje se Sex
a násilí v krasobruslení a zachycuje ruský krasobruslařský pár při
tanci na ledě v poloze, která v divákovi může vzbuzovat různé
dohady.
Vedle snímků se sportovní tématikou jsou na výstavě portréty
politiků a umělců, snímky z cest českých politiků do zahraničí,
či například obrázky zachycující předloňské povodně. Čtyři
desítky fotograﬁí doplňuje vitrína, ve které je první přenosný
počítač, kterým Doležal před deseti lety posílal do redakce
ČTK první reportáže tímto tehdy novým způsobem. Návštěvníci
výstavy si mohou také potěžkat pytel s třicetikilovým závažím
- právě tolik dnes váží plná “výzbroj” fotoreportéra.

Michal Doležal pracuje více než
18 let jako fotoreportér agentury
ČTK, v jejímž archivu jsou tisíce
jeho snímků. Jedním z těch, kterých si cení nejvíc, je fotograﬁe,
za niž získal první cenu v kategorii
Michal Doležal na vernisáži výstavy

V případě, že Newsletter ČTK nechcete dostávat, uveďte prosím danou skutečnost v odpovědi na tento e-mail (newsletter@ctk.cz).
Naopak, víte-li o někom, kdo má o náš newsletter zájem, rádi ho zařadíme do našeho adresáře.
Česká tisková kancelář, Opletalova 5–7, 111 44 Praha 1, tel.: +420 222 098 263, +420 222 098 111, fax: +420 224 230 256, e-mail: obchodni@ctk.cz
Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu nebo jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK zakázáno.
Copyright (2004) Česká tisková kancelář (ČTK) – všechna práva vyhrazena
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