
 

Zápis 17 
Ze 17. schůze výboru Odborné skupiny jaderném chemie ČSCh (OSJCH). 
Konané dne: 21.11.2007 v budově  FJFI, Praha 1 
 
Přítomni:  J. John, V. Bečková,  M. Vobecký, Z. Prášil,V. Plaček, A. Vokál, M. Matějka, 

V. Ducháček,  S. Smrček,  
Nepřítomni/omluveni: M. Kropáček, Z. Řanda, V. Křížová-Jedináková 

 
Modře jsou uvedeny informace, které zjistil kol. John na jednání HV ČSCh dne 22.11.2007 a které přeposlal 
členům OSJCH e-mailem téhož dne. 

 
A) Řešení úkolů z minulého období 

Úkoly z minulého období byly splněny. 
 
B) Úkoly a cíle na následující období 

1. Členská základna OS Jaderná chemie 
V oficiálním seznamu členů OSJCH při ČSCh jsou nesrovnalosti. Databáze členů není příliš 
aktuální. Kol. John se tedy pokusí během 14 dnů formulovat dopis, resp. e-mail pro všechny 
potenciální členy a členky. Dopis bude mít část členskou a část volící. V členské části bude 
uveden dotaz kdo je, či bude chtít být členem OSJCH, tj. aby se evidoval a zároveň potvrdil 
ochotu dostávat občas nějaké informace. Volící část bude obsahovat info o volbě nového výboru 
v roce 2008.  
Stará databáze byla neaktuální, špatně udržovaná a navíc ve starém, údajně špatně kompatibilním 
prostředí, byla transformována do databáze nove a moderní, která sice udává skutečný a platný stav 
členské základny bez všech těch, kteří již nejsou členy (zemřeli, vystoupili, bylo jim členství ukončeno pro 
neplacení atp.). Ovšem má jednu podstatnou vadu na kráse - při transformaci nebyly převedeny údaje o 
členství v odborných skupinách. Takže výpis, který jsme dostali, zahrnuje pouze členy, kteří zareagovali 
na jarní dotazníkovou akci a dodali HV aktualizované osobní údaje (předchozí výpis z roku 2000, který 
jsem našel, obsahoval 108 jmen). Stará databáze je nedostupná a nelze z ní nic vytahovat. Dohodl jsem 
proto se sekretářkou společnosti, že vezme starý seznam z roku 2000, zkontroluje jméno po jménu, zda 
lide na něm jsou ještě cleny ČSCh a pokud jsou, přiřadí je do naší OS. Dělala to již pro jinou OS a podle 
této zkušenosti říká, že máme počítat s cca 30 % osob, které jsou na seznamu z roku 2000. Udělá to do 
konce roku.  
Každý člen ČSCh může být členem libovolného počtu odborných skupin. 
 

2. Pamětní medaile V. Majera 
Pamětní medaile, kterou by udělovala OSJCH. Kol. John domluví administrativní detaily 
s hlavním výborem ČSCH. Návrh medaile předložil kol. Vobecký. Nápad, aby medaile byla 
stylově z uranu neprošel z důvodu, že by obdarovaný musel na MAAE hlásit jaderný materiál. 
Naopak s potěšením byl přijat návrh výroby medaile z uranového skla. Bečková a Ducháček 
zjistí, které sklárny pracují s uranovým sklem. Kol. Vobecký bude všechny činnosti koordinovat. 
Odesílám na adresu předsedkyně ČSCh návrh stanov Medaile V. Majera tak, jak ho připravil kol. 
Vobecký. Pokud ho HV schválí, je vše další již jen na nás - do grafického zpracování, jmenovacího listu 
atp. nám nebudou chtít mluvit. 
 

3. www stránky OS JCH 
Měl by se provést jednorázový upgrade internetových stránek OS. Současný stav je k vidění na 
www.fjfi.cvut.cz/john/osjch.  Data budou fyzicky přítomná na serveru FJFI. Směrování na ně by 
mělo být určitě na www stránkách ČSCH. Chystá se totální rekonstrukce webových stránek ČSCh, 
pověřený mladý člen HV mi na sebe pošle kontakt, který přepošlu Martinovi. Všichni členové výboru 
jsou žádání, aby se na webové stránky OSJCH podívali a poslali  Matějkovi (kopii Johnovi) 
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připomínky, např. jaké odkazy by tam měly být (SÚJB, SÚRAO, ÚJV, VŠ, konference apod.) a 
jaké dokumenty by mohly být užitečné (sborník z Radchemu atd.). Úkol bude řešit kol. Matějka. 
 

4. Ostatní   
− 16. Radiochemická konference bude na jaře 2010. Do poloviny září 2008 by měl být 

hotový plakát. Kdo má návrh, pošlete ho prosím kol.Vobeckému. Na plakátu musí být 
datum konference. Termín domluví kol. John v zimě 2008.  

− Akce na rok 2008: Kol. Vokál nabízel, že uspořádá v Řeži 2. ročník semináře 
CHEMRAO. Termín by měl být podzimní, aby se to nekrylo s tradičním 
Radioanalytickým seminářem, který je pořádán koncem června. Možná by stálo za 
uvážení po roce střídat seminář Chemrao a LiqidScint. 

− John rozeslal výboru zprávu o činnosti OS JCH za rok 2007. Nikdo nemá k textu námitek. 
− Stav účtu OSJCH po započtení zisku z RadChem 2006 je 108 kKč. 
− Příští schůze výboru by se mohla uskutečnit koncem února 2007 
− Na závěr si všichni popřáli hezké Vánoce. 

 
 
Zapsal: V. Plaček 


