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Zápis č. 15 
 
ze schůze organizačního výboru Odborné skupiny jaderném chemie ČSCH (15. RCH), 
konané dne: 22. 11. 2005 v chladné atmosféře chodby 4. patra budovy FJFI, Praha 1 
 
Přítomni: K. Černochová, J. John, Z. Řanda, Kopička, S. Smrček, Z. Prášil, M. Vobecký, 

T. Němcová, V. Bečková, M. Matějka, 
Omluveni/Nepřítomni: V. Ducháček, V. Křížová-Jedináková, J. Kučera, V. Plaček, A. Vokál, 

M. Kropáček, J. Hruška, J. Žilková 
 
 
 

a) Řešení zadaných úkolů a nové úkoly na příští období:  
Výbor se jednomyslně shodl, že tato schůze bude věnována výhradně zajištění 15. 
Radiochemické konference a veškeré činnosti s tím související. Zadané úkoly OSJCH platí dle 
zápisu č. 13.  
1. Byla vznesena připomínka k zápisu č. 14: Z. Řanda byl přítomen. Zápis bude opraven, 

postiženému se organizační výbor upřímně omlouvá.  
 

b) 15. Radiochemická konference 
a) John informoval k tématu „postery od IUPAC“, že jednání proběhlo a věc je předjednaná, je 

potřeba napsat oficiální žádost.  
Úkol - Žádost napíše John. Termín : do 20. 12. 2005 

b) John informoval k tématu „garanti sekcí“: – otázka je dořešena. Sekce 3. – garant doc. 
Havela, v sekci č.8 (nukleární medicína) garantství přijal Kopička.  

Úkol splněn. 

c) Obsazení sekce č.8 (nukleární medicína). Kopička informoval, že adresář „nukleární 
medicína“ nebyl zatím pro 1. cirkulář využit, důsledkem čehož je menší obsazení sekce. John 
přislíbil vyhlášení 2. kola příspěvků do sekce Radiofarmak s využitím uvedeného adresáře, 
čímž by se sekce měla doplnit.  

Úkol – Kopička, John zaslat vyhlášení 2. kola příspěvků do sekce Radiofarmak dle 
adresáře „nukleární medicína“. Termín : 2. 12. 2005 

d) John přednesl zásadní informaci k rozdělení abstrakt v jednotlivých sekcích, které dosud 
není ukončeno (původní termín 15. 11. 2005). Je bezpodmínečně nutné, aby všichni garanti 
sekcí urychleně dokončili rozdělení všech abstrakt své sekce do následujících kategorií a tuto 
informaci předali Johnovi: 

• vyzvaná přednáška 
• verbální přednáška 
• poster 
• abstrakt vrácen k přepracování 
• abstrakt odmítnutý 
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Výbor se shodl, že  
• rozdělení do kategorií (přednáška / poster) je výhradně na rozhodnutí garanta 

sekce, pokud autor upřednostnil nějakou volbu, je to uvedeno v pravém horním 
rohu abstraktu (V-verbal, P-poster);  

• přitom je nutné dodržet dohodnutý počet 90 minutových bloků (viz zápis č. 14.) 
v této časové kalkulaci: vyzvaná přednáška 30 min. (včetně diskuse) a verbální 
přednáška 15 min plus 5 min. diskuse;  

• abstrakta účastníků s malou prognózou účasti se budou odmítat rovnou;  
• drobné „kosmetické“ či „linkvistické“ prohřešky může opravit v textu přímo 

garant, nebo si může garant vyžádat opravu abstraktu u autora, rozhodnutí závisí 
jen na garantovi;  

• v případě požadavku na přepracování abstraktu zašle garant Johnovi i krátký popis 
důvodu přepracování resp. popis požadovaných změn, tento popis připojí John 
k „akceptačnímu“ dopisu, který bude odeslán autorovi abstraktu;  

• nebude aplikována praxe ze 14. RCH, kdy kol. Prášil některá abstrakta celá 
přepsal, byť za radostného souhlasu jejich autorů. 

Úkol – Všichni garanti sekcí poslat Johnovi rozdělení abstrakt.  
Nový termín: do 4. 12. 2005 (neděle), nejpozději v pondělí ráno 5. 12. 2005 musí mít 
John k disposici.  

e) John prosí všechny garanty o dodržení výše uvedeného termínu, neboť v případě jeho 
nesplnění by byl ohrožen prosincový termín rozeslání akceptačních dopisů. 

f) John informoval, že celkový počet abstrakt k dnešnímu datu je cca 230 ks, cca 10 dalších se 
ještě očekává, neboť jsou avizována.  

g) K termínům registrace John sdělil, že předběžná registrace na WEB je již plně funkční a že 
technické potíže se podařilo odstranit. Dále sdělil, že původní termín závazné registrace 
stanovený na 27. 11. 2005 dodržen nebude, avšak závazná registrace by měla být vyhlášena 
do vánoc. K tomuto termínu budou rozeslány i „akceptační dopisy“ a dále bude i příslušně 
upraven on line registrační formulář na WEB, jehož vzor předala Němcová Matějkovi. 

Úkol – John připraví 2. cirkulář (závazná registrace) a vygeneruje akceptační dopisy 
dle podkladů od jednotlivých garantů sekcí včetně zapracovaných důvodů případného 
přepracování abstraktu. Termín : do 20. 12. 2005.  

Matějka – zajistí úpravu on line WEB registrace dle 2. cirkuláře. Termín : do 20. 12. 
2005.  

h) V otázce organizátora ubytování zatím není rozhodnuto. Buďto bude ubytování účastníků 
konference organizačně zajišťovat organizační výbor 15. RCH nebo přímo Lázně. 
Jednoznačná preference je, aby zajišťování prováděly přímo Lázně. V tomto duchu povedou 
osobní vyjednávání s Lázněmi John a Němcová. Dle výsledku jednání bude patřičně upraven 
2. cirkulář i WEB stánky konference. Výbor delegoval plná rozhodovací práva na uvedenou 
dvojici.  

Úkol – John, Němcová – pokusit se osobním jednáním přímo v ML dosáhnout stavu 
aby ubytování většiny  účastníků konference organizačně zajišťovaly přímo Lázně. 
Termín : do 12. 12. 2005.  

i) Vyzvané přednášky: náměty se shromažďují u Johna, před odesláním akceptačních dopisů 
rozešle John všem garantům aktuální stav vyzvaných přednášek k odsouhlasení a teprve 
potom rozešle akceptační dopisy včetně oznámení „invited“.  

Úkol – John rozešle všem garantům aktuální stav vyzvaných přednášek 
k odsouhlasení. Termín : do 12. 12. 2005.  
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j) Plenární přednášky: John informoval, že máme 7 návrhů na plenární přednášky (viz. zápis 
č. 14.), ale prostor jen pro 6 z nich. Výbor se shodl na tom, že zatím bude jednáno s prvními 
šesti přednášejícími s tím, že sedmý návrh (radiofarmaka) zůstane v záloze, pokud by některý 
přednášející svou plenární přednášku nepotvrdil.  

Úkol – John se obrátí na šest navržených přednášejících s žádostí o jejich potvrzení 
přednesení plenární přednášky. Termín : do 20. 12. 2005.  

k) Medaile: Vobecký seznámil přítomné se základním postupem realizace medaile. Bylo 
dohodnuto, že základní cenový průzkum provede Vobecký až po jednání Johna na hlavním 
výboru společnosti (které se dosud nekonalo), kdy již bude známo stanovisko a podmínky 
HV k této otázce.  

Úkol – John na schůzi HV společnosti zjistí stanovisko HV k otázce realizace medaile. 
Termín : zasedání výboru 30. 11. 2005.  

l) Plakát konference: Vobecký seznámil přítomné s prvním rámcovým návrhem plakátu se 
kterým všichni souhlasili. Existují 2 varianty grafické úpravy, které budou rozhodnuty až po 
shromáždění dostupných fotografických podkladů a po posouzení jejich kvality resp. 
vhodnosti úprav. Němcová zprostředkuje kontakt mezi grafikem a Vobeckým pro další 
jednání a přípravu grafického návrhu.  

Úkol – Němcová zprostředkuje kontakt mezi grafikem a Vobeckým. 
Vobecký shromáždí dostupné fotografické podklady pro 1. návrh plakátu. Termín : do 
příštího zasedání org. výboru.  

m) Předběžný rozpočet konference: Němcová provedla základní kalkulaci rozpočtu konference. 
Hranice ziskovosti konference vychází pro dané vložné na minimální počet 200 účastníků při 
následujícím rozvrstvení: 

• 120 účastníků platících plné vložné 
• 50 tuzemských účastníků platících 1/2 vložné  
• 20 studentů platících 1/2 vložné 
• 10 účastníků osvobozených od vložného 

V ceně registračního poplatku je kalkulován sborník, občerstvení, obědy, uvítací večer, 
společenská večeře, koncert a konferenční „předměty“ v ceně 100,- Kč na osobu. Přítomní 
informaci vzali na vědomí.  

Úkol splněn O dalším vývoji rozpočtu bude průběžně informovat Němcová. . 

n) Různé: Krátce byla diskutována otázka konferenčních „předmětů“ předávaných při registraci, 
jednotlivé náměty (tužka, blok, kalendář, pouzdro na vizitky apod.) budou dále rozpracovány, 
rozhodnuto nebylo, další náměty jsou vítány.  

Dále byl zevrubně prodiskutován námět kol. Vobeckého zda vystoupení má být nazýváno 
verbální nebo orální. Nakonec bylo dohodnuto, že v otázce komunikace se budeme držet 
raději verbálního projevu.  

o) Závěrem John konstatoval, že úkoly jsou rozděleny a že příští schůze organizačního výboru 
15. RCH bude v lednu 2006, termín v předstihu ještě upřesní. Po tomto překvapivém sdělení 
si přítomní vzájemně popřáli hezké svátky, nový rok a někteří i velikonoce. Kol. John však 
netušil, že většinu úkolů dostal právě on, což z tohoto zápisu jednoznačně vyplývá. 

 
Zapsal:  Matějka (první zastupující zapisovatel) s pomocí K. Černochové, druhé zastupující 

zapisovatelky, protože přišel pozdě. 
 


