INFORMAČNÍ PRODUKTY ČTK PRO PRÁCI
INFORMAČNÍCH STŘEDISEK KNIHOVEN
Martin Cais, Přemysl Cenkl, ČTK Praha
1. Představení ČTK
Česká tisková kancelář vznikla (pod názvem Československá tisková kancelář) 28. října 1918, tedy ve stejný den jako Československo. Pouze zpočátku
plnila spíše funkci tiskového odboru tehdejšího Národního výboru československého, ale velmi rychle se stala plnohodnotnou agenturou s domácími
i zahraničními pobočkami.
Vývoj ČTK v následujících desetiletích do značné míry „kopírovalÿ i politický vývoj státu, což se podařilo zajímavým způsobem dokumentovat i na
loňské velice úspěšné výstavě cenzurovaných fotograﬁí z archivu ČTK „Zakázané dějinyÿ, která se stala základem i pro stejnojmennou knihu, vydanou
v r. 1999.
Hlavním cílem tiskové agentury bylo a je získat zprávu, zpracovat ji a dopravit k zákazníkovi. Zákazníkem byly tradičně zejména noviny (později i rozhlas a televize), odkud jsou zprávy ČTK dobře známy každému čtenáři či
posluchači, který si však často ani neuvědomuje jejich původ v redakčním
a zpravodajském servisu ČTK.
Zejména v poslední době pak roste počet zákazníků ČTK z řad různých
ﬁrem a institucí, kterým již nestačí zpráva ČTK zprostředkovaná denním
tiskem nebo jiným sdělovacím prostředkem, neboť potřebují být informováni
dříve než ze zítřejších novin, chtějí si sami pomocí počítače vybírat relevantní
informace nebo naopak ocení možnost výběru starších údajů, historických
souvislostí, názory osobností, podívat se znovu na to, co už se stalo před
delším nebo kratším časem.
ČTK poskytuje denně svým klientům 750 zpráv, 120 fotograﬁí a 6–8
grafů. Základem práce agentury při tvorbě původních informací je existence
sítě vlastních zahraničních zpravodajů a velmi rozsáhlé sítě více než 200
zpravodajů v Praze i jednotlivých regionech ČR. Pro tvorbu informačních
produktů využívá také výběru a překladů zpráv či článků všech důležitých
světových agentur ( Reuters, AP, AFP, DPA.) a významných médií včetně
zdrojů informací na Internetu.
Kromě uvedeného rozsáhlého zpravodajství v češtině připravuje ČTK
také zpravodajství v angličtině, které informuje (zejména prostřednictvím
zahraničních tiskových agentur) zájemce o dění v politickém, hospodářském
aj. životě v České a Slovenské republice.
2. Základní produkty ČTK
Hlavními produkty ČTK jsou :
• Všeobecné zpravodajství – politické, kulturní a sportovní zpravodajství,
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• Ekonomické zpravodajství – obsahuje informace z makroekonomiky, z kapitálových a peněžních trhů, informace z jednotlivých oborů podnikání, informace o ﬁrmách, atd.,
• Fondy zpravodajství – elektronické archivy všech zpráv ČTK od roku 1988,
kde lze nalézt informace jinde jen těžko nebo pracně zjistitelné.
• Dokumentační soubory – ihned po zjištění předmětné informace jsou aktualizovány tyto dokumentační soubory – Česká republika, Země světa, Očekávané události, Biograﬁe, Sporty,
• Databanka novin a přepisy TV a rozhlasových zpravodajských pořadů
v elektronické podobě.
3. Infobanka ČTK
Infobanku ČTK tvoří všechny informační produkty uvedené v předchozí
kapitole (tj. vlastní „agenturníÿ/„zpravodajskéÿ, dokumentační i převzaté
texty novin a přepisy důležitých rozhlasových a televizních pořadů) a zejména
potřebné programové uživatelské nástroje pro pohodlnou a efektivní práci
s těmito daty.
Infobanka ČTK se vyznačuje následujícími charakteristikami:
• možností dotazování kdykoliv v průběhu dne,
• přístupem přes Internet s uživatelsky velmi přívětivým „prohlížečemÿ,
který umožňuje veškeré potřebné operace (vyhledávání i podle jednotlivých
slov nebo sousloví z plného textu zprávy/dokumentu, chronologické třídění,
tisk či „exportÿ do jiných programů apod.),
• agenturní zprávy a záznamy z dokumentačních databází ČTK jsou navíc
opatřeny účinným selekčním aparátem pro vyhledávání – klíčová slova (vymezující blíže obsah zprávy), datum vydání zprávy, její prioritu (=důležitost),
tematické kategorie, regionální hledisko apod.,
• možnost výběru (a tedy i placení) jen jednoho z více než 50 tematických
souborů informací.
4. Ukázka vyhledávacího formuláře Infobanky ČTK
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5. Ukázka struktury typické zprávy ČTK
Název:
Utrecht věnoval 100.000 korun na multikulturní
aktivity v Brně
Klíčová slova: ČR; Nizozemsko; obce; Romové
Datum:
22.6.1999 Čas: 15:32 ID: 19990622E01818
Servis: dbn
Priorita: 4 Kategorie: sop; for; bos
Utrecht věnoval 100.000 korun na multikulturní aktivity v Brně
BRNO 22. června (ČTK) -- Podpořit vytváření multikulturní společnosti má dar 100.000 korun, který dnes Brnu předali zástupci
jeho partnerského města -- nizozemského Utrechtu. „O konkrétním
využití daru musí ještě rozhodnout rada města,ÿ podotkl náměstek
primátora Milan Šimonovský, který finanční dar přebíral.
Zástupci Utrechtu se v rámci návštěvy Brna seznamují
s aktivitami města zejména v oblasti spolupráce s romskou
komunitou. Navštívili například základní školy, na nichž fungují
romští asistenti učitelů, zajímali se o problematiku vytváření
pracovních míst pro zaměstnávání Romů, možnosti kulturních
aktivit a Romské muzeum, která v Brně působí.
Šimonovský v této souvislosti připomněl, že skladba
obyvatelstva v Nizozemsku je velmi pestrá a Utrecht
multikulturním městem, takže Brno rádo využije jeho zkušeností
v této oblasti.
Utrecht je partnerským městem Brna již několik let. Posledním
konkrétním projevem vzájemné spolupráce byl v minulé týdnu
kulturní festival Minisetkání Utrecht v Brně.
Simona Svitáková mhm
6. Nabídka vhodných produktů ČTK pro práci v informačních střediscích knihoven v prostředí InfoBanky ČTK
6.1. Fondy zpravodajství ČTK – veškeré informace ČTK jsou od roku
1988 ukládány v elektronické podobě a zpřístupněny v archivních informačních souborech.
Praktickou ukázkou mohou být tyto tři (částečně zkrácené) zprávy: dokumentují jednak politický vývoj u nás (a částečně i vývoj „novinářskéhoÿ jazyku
a stylu) a zároveň ilustrují různé typy zpráv ČTK:
první je „běžnouÿ, typickou zprávou;
druhá je tzv. „ﬂešÿ = rychlá stručná zpráva o převratné události;
třetí je (zkrácená) „proﬁlováÿ = přehledová a sumarizující zpráva.
(Všechny zprávy byly nalezeny na základě slova z textu „Havelÿ – všimněme
si toho, že vyhledávací program vybere i slova v jiném než 1. pádu).
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Název:
V Praze se konal soud s V. Havlem
Klíčová slova: Soud; Havel
Datum:
21.2.1989 Čas: ID: 061
Servis: DDD
Priorita: 4 Kategorie:
ddd061
4 soc
Soud-Havel
= V Praze se konal soud s V. Havlem
= Praha 21.února (ČTK) -- U obvodního soudu pro Prahu 3 se
dnes konalo hlavní líčení v trestní věci proti obžalovanému
Václavu Havlovi. Obžaloba ho vinila z toho, že prostřednictvím
vysílání zahraničních rozhlasových stanic BBC a Svobodná Evropa
pro Československo opakovaně utvrzoval občany k nerespektování
rozhodnutí ONV v Praze 1 o zákazu veřejného shromáždění
v souvislosti s tzv. vzpomínkovým aktem na Jana Palacha dne
15.ledna 1989 na Václavském náměstí v Praze.
= Dále mu obžaloba kladla za vinu, že dne 16.ledna 1989
v odpoledních hodinách se v Praze 1 na Václavském náměstí osobně
zúčastnil nepovoleného shromáždění, přičemž se na tomto místě
neoprávněně zdržoval i po výzvách zakročujících pořádkových
jednotek Veřejné bezpečnosti k vyklizení tohoto prostoru. Tímto
jednáním naplnil skutkovou podstatu trestných činů podněcování
podle paragrafu 164 trestního zákona a ztěžování výkonu
pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 156 a/ trestního
zákona.
= Po téměř celodenním jednání, při němž bylo mimo jiné
vyslechnuto sedm svědků a předložena řada dalších důkazů,
vynesl obvodní soud pro Prahu 3 rozsudek, v němž obžalovaného
Václava Havla uznal vinným trestným činem podněcování podle
paragrafu 164 trestního zákona a trestným činem ztěžování
výkonu pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 156
a/trestního zákona. Za uvedené trestné činy byl odsouzen
k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání devíti
měsíců. Vzhledem k tomu, že obžalovaný byl v posledních deseti
letech před spácháním uvedených trestných činů ve výkonu
trestu, byl podle paragrafu 39 a/ odst.2 písmeno b/ trestního
zákona zařazen pro výkon trestu do II.nápravně výchovné skupiny.
= Rozsudek dosud nenabyl právní moci.
= (ČTK) jir
210289 1802 ČTK
Název:
Václav Havel prezidentem ČSSR
Klíčová slova: Volba prezidenta; ﬂeš
Datum:
29.12.1989 Čas: ID: 014
Servis: DDD
Priorita: 2 Kategorie:
ddd014
4 pol
Volba prezidenta -- fleš
= Václav Havel prezidentem ČSSR
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= Praha 29. prosince (čtk) -- Ve veřejném hlasování poslanců
Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS ČSSR byl dnes ve
Vladislavském sále v Praze zvolen prezidentem ČSSR Václav Havel.
= (čtk -- Ivan Kytka) ak, vyda
291289 1022 ČTK
Název:

Od zveřejnění manifestu Několik vět uplyne již
deset let
Klíčová slova: ČR; disidenti; výročí; PROFIL
Datum:
21.6.1999 Čas: 11:30 ID: 19990618F03292
Servis: dce
Priorita: 4 Kategorie: pol
Od zveřejnění manifestu Několik vět uplyne již deset let
PRAHA 21. června (ČTK) -- Před deseti lety byl zveřejněn
manifest Několik vět, který se stal jedním z významných kroků na
cestě k pádu socialistického režimu v Československu v závěru
roku 1989. Několik vět bylo publikováno 22. června 1989 na
stránkách tehdy ilegálních Lidových novin a 29. června odvysílala
text rozhlasová stanice Svobodná Evropa.
Mimořádný význam manifestu spočíval především v tom, že
oslovil nebývale široký okruh občanů. Vznikl sice v disentu, ale
připojili se k němu i příslušníci oficiální kultury a vědy.
Rok 1989 začal tzv. Palachovým týdnem. Pět nezávislých
iniciativ tehdy svolalo k 20. výročí smrti studenta Jana Palacha,
který se upálil na protest proti okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy, demonstraci na Václavské náměstí v Praze. Při
pokusu položit květiny k pomníku sv. Václava zadržela policie 14
představitelů opozice. V dalších dnech -- od pondělí 16. ledna do
pátku 20. ledna -- pak protestovaly každé odpoledne na Václavském
náměstí desetitisíce lidí. Demonstrace rozháněla policie a Lidové
milice. Mezi zadrženými byl i Václav Havel, který ve vězení
zůstal až do května 1989.
Genezi vzniku Několika vět popsal Havel později již jako
československý prezident takto: „Po svém návratu z vězení jsem
zjistil, že velké množství lidí, hlavně umělců, se nás otevřeně
zastalo. Bylo bezpočet protestních a podpisových akcí. Zdálo se
mi, že bychom toho mohli využít, že je v tom třeba pokračovat.
Ostrá hranice mezi opozicí a disidentstvím byla prolomena...
Sepsali jsme těchto Několik vět, uvedli jsme tam i své adresy -a povedlo se to.ÿ (zkráceno)
6.2. Dokumentační soubory informací – jejich popis a praktické ukázky
jsou následující :
6.2.1. Česká republika – denně aktualizované údaje o České republice,
kam se průběžně doplňují nové dokumenty, případně i rubriky.
• Vyhledávací aspekty – název rubrika, kód rubriky, titulek jako název dokumentu, slova v textu
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• Příklady existujících rubrik – banky, ceny, dějiny, doprava, ekologie, kultura (nakladatelství, divadla, památky), ministerstva, náboženství (církve
a sekty), parlament, politické strany, školství, turistika, věda, vláda, volby,
obyvatelstvo, zahraniční politika atd.
• Příklady informací na téma „Komenskýÿ z tohoto souboru:
FULNEK (okr. Nový Jičín)
– Bratrský sbor – renesanční kaple upravena v letech 1610–1621, po r.1702 přestavěna na špitál. Sídlo moravských bratří, v letech 1610–1621 zde působil jako správce
bratrského sboru a školy J.A.Komenský. 1954 zřízen památník J.A.Komenského.
NKP od 1962.
BRANDÝS NAD ORLICÍ
Pamětní síň Jana Amose Komenského
Stálá expozice: Život a dílo J.A.Komenského s důrazem na jeho pobyt v Brandýse
nad Orlicí a díla zde vzniklá. Zřizovatel: Městský úřad v Brandýse nad Orlicí
————————–
KRALICE NAD OSLAVOU
Památník Kralické tiskárny
Stálá expozice: Historický význam Kralické tiskárny. J.A.Komenský a kultura jeho
doby.
Otevřen v roce 1969.
Nadřízená instituce: Moravské zemské muzeum, Brno
PŘEROV
Muzeum Komenského v Přerově
Stálá expozice: Motýli a brouci. Mineralogie. Pamětní síň Augustina Mervarta a Josefa Bajáka. Památník Jana Amose Komenského. Jan Blahoslav a čeští bratři –
šiřitelé myšlenek J.A.Komenského. Čtyři dobové rekonstrukce tříd (17.stol., doba
Rakousko-Uherska, 1.republika, 50.léta). Národopis Hané a Záhoří. Tajemství tónu
zvonu (zvony z dílny M. Tomáškové-Dytrychové a historické zvony). Přerovsko v odboji 1914–1989 (I.,II.a III. odboj v regionu). Archeologie (nová expozice bude zpřístupněna v roce 1999).
Založeno 1888.
Pobočky, detašovaná pracoviště a odborná oddělení:
– Moravská ornitologická stanice, Přerov
Stálá expozice: Ptáci ČR a jejich snůšky. Ekologie zvířeny. Obě expozice byly v roce
1997 postiženy povodní.
Probíhá oprava budovy a obnova expozic, předpokládá se, že budou znovuotevřeny
v r. 2000.
– Hrad Helfštýn; viz Týn nad Bečvou
Zřizovatel: Okresní úřad v Přerově
—————————
Komenského institut, Montreal
Masarykův ústav, Scarborough
– kulturní a vzdělávací spolek založený během 2. světové války; organizuje kulturní
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akce, kursy češtiny, půjčování knih aj.; vydává čtrnáctideník Nový domov
Předseda:
TRÁVNÍČEK, Jan (MZV/1993)
—————————
UHERSKÝ BROD
Muzeum Jana Amose Komenského
Stálá expozice: J.A.Komenský lidstvu – expozice po záštitou UNESCO – život,
dílo a odkaz J.A.Komského (1592–1670). Rolnický dům a hospodářství – poslední
doklad slováckého stavení s patrovou komorou. Vystaven úplný inventář vlčnovské
jizby, síně, komory a černé kuchyně
Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR
—————————Nadace Pangea iniciuje a podporuje projekty přispívající k růstu vzdělanosti, ochraně
kulturního dědictví a nápravě životního stylu
založila fond Lomikámen k rozvoji výchovy v přírodě, který ﬁnancuje specializované
tábory a soustředění a získává data o vlivu výchovy v přírodě na osobnostní rozvoj
dětí a mládeže.
vznik: 28.3.1991 (upříležitosti výročí narození J.A. Komenského)
—————————JEDNOTA BRATRSKÁ (Církev Moravských bratří)
– registrovaná církev
– církev protestantského typu
– česká církev s historií sahající až do roku 1457; česká církev s působností i v zahraničí; ideové základy propracovány kazatelem Řehořem čerpajícím z učení P.Chelčického – propaguje přísnou mravní kázeň, dobrovolnou chudobu a neodporování zlu
– v zahraničí známá pod názvem Církev Moravských bratří (Moravia Church nebo
Unitas Fratrum); působí zejména v Karibské oblasti, v USA a střední Americe, na
Aljašce, v Tanzánii a v dalších afrických zemích, v Tibetu i na Čukotce mezi Eskymáky – po světě má téměř milión členů (1998)
– členy byly Jan Ámos Komenský, Jan Augusta, Jan Blahoslav
– člen Ekumenické rady církví ČR.
—————————Akademie Jana Amose Komenského
dobrovolná nezávislá zájmová společenská organizace s působností v ČR; hospodaří
na základě samoﬁnancování; k zajištění činnosti zřizuje hospodářská zařízení; zaměřuje se na celoživotní vzdělávání v oblasti jazyků
Vznik: 1990 jako nástupnická organizace Socialistické akademie
ČSSR v České republice na mimořádném sjezdu SAK v ČR
31.3.1990 v Praze
Významné dny ČR:
28.března – Den učitelů (oslava výročí narození jedné z největších postav českých
dějin Jana Amose Komenského 28.března 1592).
—————————
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Česká škola ve Vídni
založil Školský spolek Komenský v roce 1872
od roku 1976 funguje jako dvojjazyčná škola s rovnoprávnými souběžnými vyučovacími jazyky čestinou a němčinou
do roku 1992 dostával spolek pravidelnou roční podporu na výstavbu školy a její
provoz; poprvé v historii byla podpora zastavena v roce 1993 a nebyla obnovena
/Telegraf/24.4.1996/
od šk.roku 1996/97 bude první třída hlavní školy přeměněna na dvojjazyčné gymnázium, zbývající tři třídy zůstanou ve své dosavadní podobě jednojazyčné a budou
se postupně přeměňovat na dvojjazyčné, aby se žákům ulehčil přechod na německé
vyšší školy

6.2.2. Databáze Země světa – denně aktualizované údaje o všech zemích
světa.
• Vyhledávací aspekty – země (název státu), název rubriky, kód státu, titulek,
slova v textu.
• Příklady existujících rubrik – bezpečnost (bezpečnostní organizace), náboženství, organizace, politické strany, „přepisyÿ (pravidla pro přepis jmen
z daného jazyka do češtiny), přírodní poměry, vlády, volby atd.
• Příklad (zkrácené) informace z tohoto souboru:
Belize – DĚJINY
původní obyvatelé Indiáni kmene Mayů
1502 – území objevil Kryštof Kolumbus
1509–1524 – za bojů Španělska o nadvládu nad Střední Amerikou se severní část
území stala součástí Nového Španělska (Mexiko), jižní část součástí generálního kapitanátu Guatemala
1638 – v povodí řeky Belize se začali usazovat první britští osadníci; až do konce
17.stol. to byli hlavně piráti a kolonisté z Jamajky, kteří využívali práce černých otroků při dobývání vzácných dřev a na plantážích 1798 – srážky mezi britskými osadníky a španělskými kolonizátory skončily porážkou Španělska 1840–1973 – území se
nazývalo Britský Honduras
1859 – Guatemala uznala právo Velké Británie na toto uzemí; zároveň se obě země
zavázaly společně vybudovat suchozemskou nebo vodní cestu z města Guatemaly
k pobřeží Atlantského oceánu; Británie dohodu neratiﬁkovala, což položilo základ
k tomu, že Guatemala si dodnes dělá nároky na část území Belize
1862–1884 – britská korunní kolonie spravovaná společně s Jamajkou
1884–1964 – britská korunní kolonie samostatně spravovaná
1940 – Guatemala prohlásila smlouvu z 1859 za neplatnou
1945 – Guatemala zahrnula nárok na území Belize do své ústavy
......
od 21.9.1981 – nezávislý stát; Guatemala nový stát neuznala a činí si nadále územní
nároky; v Belize proto zůstal malý kontingent britských vojsk jako ochrany před
guatemalskou agresí (Guatemala oﬁciálně uznala nezávislot Belize 5.9.1991, územní
požadavky trvají)
......

144

9.1.1991 – Belize se stala členem Organizace amerických států
......
15.července 1995 – Belize a Kuba navázaly diplomatické styky
25.srpna 1996 – podle mediálních zpráv překročili belizké jednotky hranice a ohrožovali guatemalské vojáky
27.srpna 1998 – parlamentní volby, vítězná opoziční Sjednocená lidová strana (PUP)
získala ve Sněmovně reprezentantů 26 z 29 křesel
28.srpna 1998 – předsedou vlády jmenován vůdce PUP Said Musa
3.září 1998 – jmenována vláda premiéra Musi, jenž bude vykonávat i úřad ministra
zahraničí

6.2.3. Biograﬁe – životopisná data osob, jež se podílejí na politickém, hospodářském, kulturním či sportovním dění v ČR i v zahraničí. Dokumenty
jsou u významných politických osobností doplněny o tzv. politický proﬁl.
Jméno:
Lokace:
Klíčová slova:

VÁCHAL, Josef
ČR
biograﬁe; dílo; vyznamenání; ex

VÁCHAL, Josef ČR
23.9.1884, Milavče (okr. Domažlice)
†10.5.1969, Studeňany (okr. Jičín)
vyučený knihvazač, 1902
studium na soukromé malířské škole A.Kalvody a R.Béma, 1905
studium na soukromé graﬁcké škole A.Herverta, 1906
ilustrátor knih, 1908–1946
zakládající člen skupiny Sursum a spoluzakladatel revue Veraikon, 1910
zemřel 10.5.1969, Studeňany (okr. Jičín)
Dílo:
Malíř, graﬁk, sochař, knihař, řezbář, rytec a spisovatel. Ve výtvarné práci byl autodidakt, prošel vlivem symbolizmu, secese a expresionizmu, usiloval však o tvůrčí
svobodu v obsahové i formální stránce své tvorby. Projevily se u něj i některé prvky
surrealizmu. Obrazy, graﬁky i knihy-texty jsou prostoupeny satanstvím, mystičností, pitoreskností a baladičností. Vytvářel vlastní knihy s dřevorytovými ilustracemi a vyřezávaným písmem. Objevil nové graﬁcké technické postupy – mnohobarevný tisk z jedné desky. Jeho dílo představuje 2 000 černých i barevných dřevorytů,
17 graﬁckých cyklů a přes 100 knih vlastnoručně vázaných, tištěných a opatřených
dřevoryty. V roce 1993 bylo v Litomyšli otevřeno Váchalovo muzeum v domě Josefa
Portmana, který Váchal ve 20.letech vyzdobil freskami.
Knižní tvorba mj.:
Vidění sedmera dnů a planet (1910)
Přepěkné čtení o jasnovidném Vavřincovi (1913)
Nový pekelný žaltář aneb Divové ďábelští (1913)
Dokonalá magie budoucnosti, utvořená krásna a lásky, jakož i přetržením tradic
starých magií a věr (1921–1922)
Nový kalendář tolerancý na rok 1923 aneb Rokodník (1923)
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Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel (1924)
Krvavý román (1924, zﬁlmován 1993)
Koruna bludařstva, to jest Postyla kacířská (1926)
Mor v Korčule (1927)
Čarodějnická kuchyně (1928)
Malíř na frontě (1929)
Šumava umírající a romantická (cyklus, 1931)
Orbis pictus aneb Doplňky k J.A.Komenského Světu v obrazech (1932)
Receptář barevného dřevorytu (1934)
Váchalův Havran dle světoznámého vzoru přejinačený, do českého převedený a značně
rozšířený a zmodernizovaný, s velmi vtipně na nové brdo upravenými nevermore
(1937)
Kázání proti hříchu (1939)
Ďáblova odstředivka aneb Uvedení do mystéria knihoznaček (1940–1941)
Ďábel a boj proti němu církví a osvícenci (sebrané přednášky, 1996)
Samostatné výstavy mj.:
Praha 1921, 1934, 1967
Brno 1926
Olomouc 1927, 1967
Hradec Králové 1930, 1970
Roudnice nad Labem 1984
Nová Paka 1993
Výstavy v zahraničí: Itálie, Německo
Vyznamenání:
zasloužilý umělec (1969)

6.2.4.Očekávané události – denně doplňované informace o očekávaných
událostech přibližně na rok dopředu.
• Vyhledávací aspekty – rubrika, datum od začátku a konce hledaného časového úseku, slova v textu.
• Rubriky – politické a kulturní události v ČR na každý den zvlášť, zahraniční, ekonomické, sportovní.
KULTURA – 26.6.1999
====================
Uzávěrka soutěže o Cenu Jiřího Ortena, kterou pořádá nakladatelství Mladá fronta.
Básně i prózu mohou do soutěže přihlásit nakladatelé, redakce časopisů, deníků
a rozhlasových i televizních stanic a veřejné knihovny. Díla musejí být v českém
jazyce a tvůrcům nesmí být v době jejich dokončení více než 30 let. Další podmínkou je buď realizované, nebo chystané knižní vydání nominovaného díla, případně
časopisecké otištění jeho podstatné části v posledních dvanácti měsících před uzávěrkou.
Přihlášené texty je třeba odevzdat v pěti kopiích do sekretariátu nakladatelství
Mladá fronta, Chlumova 10, 130 00 Praha 3. (ČTK/14.5.1999).
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PRAHA sobota 26. června
13:00, Stadión mládeže Na Santince, Praha 6
Koncert Dejvické hudební léta, na kterém vystoupí Ivan Hlas se skupinou Navi
Papaya, Krausberry, Ondřej Hejma a další známí hudebníci. Výtěžek akce včetně
honorářů pořadatelé věnují nadaci Národ dětem při Klinice dětské onkologie v Praze
Motole. ČTK to sdělila Vendula Kvapilová z agentury Velus. V případě nepříznivého počasí se uskuteční na Zimním stadiónu HC Praha v ulici Na Rozdílu v šestém
obvodu. (ČTK/21.6.1999).
BRNO sobota 26. června
Brněnská přehrada
Zahájení dvoudenních Vodních slavností aneb Klání turnajových lodic na Brněnské
přehradě. Historická veselice s divadelními, hudebními a tanečními produkcemi. Vyvrcholí soutěží týmů ze dvou měst, které zvítězí v předkolech v Olomouci, Přerově
a Ostravě. Pořádá umělecká agentura Requiem z Hranic na Moravě. (ČTK/24.1.99)
OSTRAVA sobota 26. června
Ostrava
Volba Gay man 1999. (ČTK/27.3.1999).
OSTRAVA sobota 26. června
Ostrava
Zahájení tříhodinové folkové a estrádní šou s názvem A život je skvělý. Pořad uvádí
komik Petr Novotný společně s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem a Josefem Náhlovským. Pětiměsíční projekt, v němž se vystřídá kolem 60 herců, zpěváků a skupin,
začíná v Ostravě. Pokračuje v Hradci Králové, Otrokovicích, Čeladné (okres FrýdekMístek), Přerově a vyvrcholí v říjnu v Brně. (ČTK/14.5.1999).
PROSTĚJOV sobota 26. června
Prostějov
Závěr celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov, který byl zahájen 22. června.
(ČTK/9.1.99)
JIHLAVA sobota 26. června
Jihlava
Pokračuje třídenní 42. festival sborového umění, kterého se zúčastní pěvci z Norska,
Nového Zélandu, Velké Británie a Polska. Součástí festivalu je tradičně seminář,
tentokrát věnovaný sborové tvorbě Nového Zélandu. (ČTK/22.6.1999).
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TEPLICE sobota 26. června
Proběhne první aukce výtvarných děl. Zájemcům nabídne 40 výtvarných děl od
13 severočeských a středočeských umělců v celkové hodnotě 298.600 korun. Pořádá
teplická výstavní síň Auxilium. (ČTK/20.6.99)
LOMNICE NAD POPELKOU (okres Semily) sobota 26. června
10:00, Městské muzeum a galerie, Husovo náměstí 43/44
Zahájení výstavy s názvem Drahé kameny a minerály. Během výstavy budou zpřístupněny také stálé expozice mineralogie, zoologie, etnograﬁe, historie města, Pamětní síň rodu Šlechtů a galerie oblastních výtvarníků. ČTK to sdělil Jan Drahoňovský z Městského muzea a galerie, tel.: (0431)671872.
ŘEVNICE (okres Praha-západ) sobota 26. června
12:00, areál letního divadla v Řevnicích
Zahájení festivalu nazvaného „8. Rock pro Zelený tulipán aneb Vokno 20 letÿ. Na
festivalu vystoupí zpěváci a skupiny Tony Ducháček a Garage, Velvet Underground
Revival, Psi vojáci, Svatopluk Karásek, Pod Černý vrch, Nahoru po schodišti dolů
band a další. ČTK to sdělili zástupci pořadatelů.
STRÁŽNICE (okres Hodonín) sobota 26. června
Strážnice
Pokračuje 54. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice 99, kterého se
zúčastní přibližně 1600 účinkujících z České republiky a 450 ze zahraničí. Potrvá do
27. června. (ČTK/27.3.,1.6.1999).
ČIMELICE (okres Písek) sobota 26. června
Zámek
Dny otevřených dveří v čimelickém zámku, který se stane Mezinárodním rezidenčním centrem umělců. Akce představí tvorbu umělců letošního prvního ročníku,
a to umělců z ČR, Spojených států, Nizozemska, Slovenska, Polska, Ruska, Litvy,
Chorvatska a Makedonie. Zastoupenými obory jsou malba, instalace, socha, video, fotograﬁe a literatura. Další Den otevřených dveří se má uskutečnit 4. září.
(ČTK/23.6.1999).

6.2.5. Sporty – soubor sportovních informací zahrnující zejména přehledy
mistrů světa či Evropy nebo vítězů v různých sportovních odvětvích, výsledky
vrcholových mezinárodních událostí, vývojové tabulky světových a českých
rekordů v atletice, charakteristika hlavních fotbalových a hokejových klubů,
chronologické přehledy dopingových afér.
• Vyhledávací aspekty – sport, disciplína, soutěž, rok, lokace-místo,titulek,název
dokumentu, slova v textu
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Název:
Mistrovství světa ve snowboardingu 1999
Sport:
SNOWBOARDING
Disciplína:
Soutěž:
MS
Rok:
1999
Pohlaví:
M; W
Místo:
Svět; Německo; Berchtesgaden
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE SNOWBOARDINGU 1999
11.– 17.ledna, Berchtesgaden
===========================================
MUŽI:
—–
Paralelní slalom:
1. Nicolas Huet
2. Matthieu Bozzetto (oba Fr.)
3. Werner Ebenbauer (Rak.)
4. Maard (Švéd.)
5. Behounek (Něm.)
6. Chiquet (Fr.)
Obří slalom:
1. Markus Ebner (Něm.) 2:12,2 min.
2. Maxenc Idesheim (Fr.) 2:13,3
3. Stefan Kaltschütz 2:13,8
4. Waldner (oba Rak.) 2:14,0
5. Richardson (Švéd.) 2:14,3
6. Price (USA) 2:14,8
Paralelní obří slalom:
1. Richard Richardsson (Švéd.)
2. Stefan Kaltschütz
3. Harald Walder (oba Rak.)
4. Frenademetz (It.)
5. Copp (Švéd.)
6. Huet (Fr.)
U–rampa:
1. Ricky Bower (USA) 44,0 b.
2. Fredrik Sterner (Švéd.) 43,1
3. Timo Aho (Fin.) 41,7
4. Collomb-Patton (Fr.) 41,6
5. Horwitz (USA) 36,2, . . .
21. David Horváth (ČR) 29,9
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Boardercross:
1. Henrik Jansson
2. Magnus Sterner (oba Švéd.)
3. Steggall (Austr.)
4. Jenson (Kan.)
5. Gunnarson (Švéd.)
6. Ebenbauer (Rak.)
ŽENY:
—–
Paralelní slalom:
1. Marion Poschová (It.)
2. Isabelle Blancová (Fr.)
3. Sandra Farmandová (Něm.)
4. Rubyová (Fr.)
5. M. Rieglerová (Rak.)
6. Raniglerová (It.)
Obří slalom:
1. Margerita Pariniová (It.) 2:18,51 min.
2. Sondra Van Ertová (USA) 2:19,24
3. Lidia Trettelová (It.) 2:20,10
4. Rieglerová (Rak.) 2:20,32
5. Raniglerová (It.) 2:20,45
6. Fingerlosová (Rak.) 2:20,96, . . .
27. Petra Elsterová 2:33,40
29. Zuzana Vojtěchová (obě ČR) 2:34,57
Paralelní obří slalom:
1. Isabelle Blancová (Fr.)
2. Rosey Fletcherová (USA)
3. Aasa Windahlová (Švéd.)
4. Rubyová (Fr.)
5. C. Rieglerová (Rak.)
6. M. Rieglerová (Rak.)
U–rampa:
1. Kim Staceyová (USA) 41,9 b.
2. Dorian Vidalová (Fr.) 41,0
3. Anna Hellmannová (Švéd.) 35,0
4. Bourdierová (Fr.) 34,0
5. Pescostaová (It.) 31,1
6. Wehrová-Haslerová (Něm.) 29,3
Boardercross:
1. Julia Pomagalská (Fr.)
2. Marija Tikvinská (Rus.)
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3.
4.
5.
6.

Guerryová (Fr.)
Bergdahlová (Švéd.)
Rieglerová (Rak.)
Laissusová (Fr.)

6.2.6. Výročí – výročí významných událostí a osobností v ČR i v zahraničí,
řazena podle let, měsíců a dní, průběžně se dopisují nové osobnosti a události.
• Vyhledávací aspekty – rubrika (domácí a zahraniční), den, měsíc, rok, slova
v textu.
16. ZÁŘÍ
1900 – nar. Antonín Kozina, vědec, obor: hutní inženýrství (zemř. 27.11.1970)
1905 – nar. Vladimír Holan, básník (zemř. 31.3.1980)
1910 – nar. Václav Hanuš, kameraman
1940 – nar. Petr Čepek, herec (zemř. 20.9.1994)
1945 – nar. Ondřej Suchý, spisovatel, scenárista, karikaturista, rozhlasový a televizní
moderátor
1970 – zemř. Josef Gabriel, malíř a jevištní výtvarník (nar. 2.6.1902)
1871 – zemř. Jan Erazim Vocel, archeolog, literární historik a spisovatel (nar.
23.8.1803)
1971 – zemř. Vojtěch Tittelbach, malíř (nar. 30.7.1900)
1986 – zemř. Karel Svolinský, malíř (nar. 14.1.1896)
1986 – zemř. Jan Nušl, sochař (nar. 19.10.1900)
1954 – nar. Stanislav Hložek, zpěvák
1817 – Václav Hanka „nalezlÿ Rukopis královédvorský ve věži kostela sv.Jana Křtitele ve Dvoře Králové n.L.
1897 – nar. Alois Metelák, sklářský výtvarník (zemř. 4.11.1980)
1897 – nar. Otakar Štorch-Marien, bibliograf a spisovatel, založil nakladatelství
Aventinum (zemř. 12.3.1974)
1897 – nar. Jan Bedrna, vědec, obor: chirurgie (zemř. 25.9.1956)
1927 – nar. Karel Gut, hokejista a hokejový trenér
1932 – nar. Zdeněk Drahota, vědec, obor: buněčná fyziologie
1937 – nar. Pavel Bobek, zpěvák
1933 – v Praze začalo hrát Divadlo 34, později Divadlo E.F. Buriana; zrušeno
28.6.1991
1938 – československá vláda zakázala Sudetoněmeckou stranu a její úderné oddíly
1983 – zemř. Stanislav Biroš, malíř a graﬁk (nar. 12.11.1901)
1993 – zemř. František Jílek, dirigent (nar. 22.5.1913)
1998 – Senát Parlamentu ČR poprvé zasedal v novém jednacím sále

7. Informační soubory ČTK pro práci knihoven a informačních
středisek.
Z předchozího textu a ukázek je zřejmé, jak užitečným nástrojem by
mohly být informace ČTK v knihovnách.
Infobanka ČTK představuje vlastně jakousi „živouÿ, komplexní encyklopedii, která zahrnuje všechny možné aspekty společenského, politického i kul-
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turního života, ekonomická data i sportovní výsledky.
Najdeme zde všechny důležité události, které se odehrály právě teď, nebo
události, které byly „novinkamiÿ již před více než deseti lety, i upozornění na
ty události, které jsou teprve očekávány v budoucnu. Najdeme zde všechny
důležité informace ze světa, z České republiky, Slovenska i z jednotlivých
regionů.
Pohodlné uživatelské prostředí umožňuje prostřednictvím sítě Internet
nalézt rychle právě ty hledané, aktuální či starší informace, které jsou jinde
nedostupné.
Infobanka ČTK jistě nenahradí specializované publikace, slovníky apod.,
ale může být dobrým pomocníkem především díky neustálé aktualizaci: den
po dni a minutu po minutě.
Infobanka ČTK v rukou knihovníků a dalších informačních profesionálů
se může stát hodnotným příspěvkem pro jejich práci pro veřejnost na poli
vzdělanosti, rozvoje demokracie a hospodářské prosperity.
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