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Zápis 16 
 
Ze 16. schůze organizačního výboru RADCHEM a výboru OSJCH. 
Konané dne: 29.3.2006 v budově  FJFI, Praha 1 
Přítomni:  J. John, V. Křížová-Jedináková, M. Vobecký, Z. Prášil, V. Plaček, M. Matějka, , 

A. Vokál, T. Němcová,  Havela 
Nepřítomni/omluveni: V. Bečková, J. Žilková, Z. Řanda, J. Hruška, M. Kropáček, S. Smrček,         

V. Ducháček, K. Černochová,  J. Kučera,  B. Bartoníček 
 

A) Řešení zadaných úkolů a nové úkoly na příští období 
Řeší se pouze činnosti související s 15. Radiochemickou konferencí . Před schůzí proběhlo 
jednání garantů jednotlivých sekcí. 

 
B) 15. Radiochemická konference 

1. Ocenění nejlepších studentských posterů. Účastníci budou vyzváni E-mailem, aby se 
přihlásili. Vzor přihlášky bude na WEB konference. Přihlášky je potřeba dodat nejpozději do 
zahájení konference. Vítězi bude vráceno vložné. 2. místo může být honorováno cenou 
„Amarese Chatta“. Hodnoticí komise budou vedoucí sekcí. Vyhodnocení proběhne ve čtvrtek 
odpoledne, před 3. posterovou sekcí. Vítěz musí být přítomen. 
Přihlášku vymyslí a dá na WEB: John 

2. 2. cirkulář se nebude rozesílat. Všechny podstatné informace jsou na WEB. 

3. Plenární přednášky: zajištěno 6 přednášek.  

4. Proceedings budou vydané v Czech. Journal of Physic. Vše ale velmi spěchá, musí být 
vydané do konce 2006. Nutno oslovit autory (úkol pro Johna), že plná verze článku musí být 
odevzdána při registraci (3 výtisky a 1×CD). Pak už nelze. Vedoucí sekcí si rozmyslí a 
navrhnou recenzenty. Pokusit se co nejvíce článků rozdat recenzentům na místě.  

5. Plakát konference. Je hotov. Všem přítomným se velice líbí. 

6. Medaile odborné skupiny: nestihne se připravit do konference. 

7. Předběžný program: Byl dojednáván před schůzí. Měl by se ujasnit do konce března. 1. týden 
v dubnu dát na WEB.  

8. Sponzoři a vystavovatelé: 4 společnosti;  
Firmy Envinet a Canberra-Packard budou sponzorovat společnou večeři. 

9. Sborník: zatím je cca 230 abstraktů, Prášil všechny přečetl a opravil angličtinu a formátování. 
Jestli má někdo připomínky, tak ihned poslat Prášilovi. Do tiskárny by měl jít sborník 
nejpozději 7.4.2006. 

10. Konferenční předměty:  
− Blok cca 20 listů, 1. strana se znakem konference 
− Propisky – dodá Canberra-Packard 
− Lázeňský hrníček s potiskem – znak konference a Mariánských Lázní 
− Batůžek 
− Plánky Mariánských Lázní 
Je málo času a pokud něco nebude, rozhodnou co dál Němcová a John z titulu své 
pravomoci . 
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11. Organizační zabezpečení 
− Jmenovky: budou jednotné, pouze doprovázející osoby budou mít jinou barvu 
− Technické zabezpečení: budou data projektory a zpětné projektory. Kdo bude mít 

diapozitivy má smůlu. Případné problémy se vyřeší na místě.  
Řešit bude Matějka a Němec, jelikož tomu nejlépe rozumí. 

− Vybavení sekretariátu: bez pevného telefonu, předpokládá se spuštění Wi-Fi sítě, budou 
k dispozici 2 tiskárny (barevná na A3 a laserová na A4 formát), 1 stolní počítač.  
Vedoucím sekretariátu bude Matějka. 

− Postery: bude připraveno 50 panelů. Před čtvrteční posterovou sekcí bude vyhlášen vítěz 
nejlepšího studentského posteru. Platí pouze pro zaregistrované a přítomné. 
Vedoucí posterové sekce: Smrček 

− Styk s Casinem: budou zajišťovat Hruška a Zápotocká 
− Sběr článků: bude zajišťovat Plaček a Cabalka 
− Helpíci: k dispozici 8 helpíků,  

velitel ing. Semelová 
− Vystavovatelé: Výstava v zadní části Mramorového sálu,  

Styčný důstojník - Křížová 
− P.R. mluvčí a jednání s medii šéf sekretariátu, Prášil a John. Plaček se pokusí sehnat 

kontakty na regionální deníky. 
− Výlet: možnosti Starý Plzenec a Prazdroj, Františkovy Lázně, Cheb, Loket, Jáchymov -  

Vobecký zjistí možnost návštěvy lázní, další návrhy vítány. 
− Logistika: zajišťuje Ducháček 
− Ostatní: Do začátku dubna nahlásit Němcové ubytování – týká se organizačního výboru. 

Oslovit vedení ČVUT, předsedkyni ČSCH a někoho z vedení lázní s dotazem 
jestli by nechtěli mít oficiální úvodní řeč – zajistí John 
  

12. Pokud někde chybí zodpovědná osoba, tak to většinou padá na Němcovou, případně na Johna 
 
Zapsal: V. Plaček 
 


