
Z Á P I S  

z 6. schůze výboru odborné skupiny jaderné chemie 
České společnosti chemické konané dne 19. ledna 2000 

Přítomni: Hruška, John, Matějka, Prášil, Teplý, Vobecký 
Omluveni: Ducháček, Křížová, 

Program: 

1) Kontrola zápisu z 5. schůze výboru OS 
Radiochemistry in Europe - Newsletter, úkol trvá. Aktivisace členské základny - náborová 
akce, bude provedeno s volbami výboru. Ostatní úkoly splněny. 

2) "Dozvuky" 13. Radiochemické konference 
Dodatky sborníku prací byly připraveny do tisku v Czechoslovak Journal of Physics a budou 
distribuovány pravděpodobně v březnu. Separáty dodatečně vyšlých článků budou rozeslány 
všem účastníkům konference. Tisk separátů i poštovné bude hrazeno z rozpočtu OS, vlastní 
rozeslání bude pravděpodobně realisováno prostřednictvím fy MYRIS Trade, která 
zajišťovala i distribuci sborníků. 

Kol. Vobecký zjistí, zda videokazeta s filmem o návštěvě Mme Curie–Sklodowské v 
Československu nezůstala po konferenci v jáchymovském či karlovarském muzeu. 

3) 52. sjezd chemických společností 
Doporučení (pozvánka) k účasti bude začleněno do dopisu členům OS a dalším pracovníkům 
v oboru (viz níže). Na sjezdu by se měla uskutečnit i přednáška o životě a díle prof. Vladimíra 
Majera pořádaná v rámci cyklu přednášek ČChS o významných osobnostech české chemie. 
Jednáním s doc. Zemanem, jako potenciálním přednášejícím, byl pověřen kol. John. 

4) Volby nového výboru OS 
Čtyřleté funkční období výboru OS skončilo v prosinci loňského roku. Výbor OS se rozhodl, 
že nové volby budou uspořádány korespondenčním způsobem, a to ve dvou krocích. V 
prvním kroku bude členům OS rozeslán dopis, shrnující činnost výboru OS za celé volební 
období. Členové OS budou zároveň dopisem vyzváni k podání návrhů na členy nového 
výboru. Součástí dopisu bude i návrh na ustavení výboru skládajícího se z více než čtyř členů 
(dle čl. 18 Stanov České společnosti chemické). Návrh dopisu připraví kol. Matějka a John. 
Vlastní volby budou provedeny dalším dopisem. Výbor OS se bude snažit konstituovat nový 
výbor tak, aby v něm byli zastoupeni představitelé všech hlavních jaderně-chemických 
pracovišť. K delegování zástupce budou (kromě stávajících) vyzvány následující instituce: 
Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, Ústav jaderné fyziky Řež, Ústav 
jaderného výzkumu Řež, Státní ústav radiační ochrany, Výzkumný ústav vodohospodářský, 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy university v Brně, Vysoká škola pozemního vojska ve 
Vyškově a ČEZ – Jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně. 

5) Propagace činnosti OS 
Dopis shrnující činnost výboru OS za uplynulé volební období (viz výše) bude v rámci 
propagace činnosti OS a ČCHS rozeslán (spolu s průvodním dopisem i vybraným dalším 
pracovníkům v oboru dle adresáře, který má OS k disposici z 13. Radiochemické konference. 
Přípravou dopisu byli pověřeni kol. Matějka a John. 



6) RadChem´2002 - 14. Radiochemické konference 
Organisační výbor další konference by měl být ustaven do prázdnin roku 2000. Je třeba 
dořešit zejména otázku hlavního garanta technické stránky vlastní organisace (OS nebo 
některá z větších institucí – FJFI ČVUT, VŠCHT, ÚJF, ÚJV, případně soukromá společnost), 
odbornou garanci v každém případě ponese hlavně OS. Po jednání se zástupci zmíněných 
institucí se výbor vrátí k této otázce na svém jarním zasedání. 

7) Různé 
Výbor po doplnění schválil zprávu o činnosti OS v roce 1999 připravenou kol. Johnem (viz 
příloha). Další schůze výboru OS bude svolána na jaře 2000. 

Aktualisací domovských stránek OS (http://www.fjfi.cvut.cz/john/osjch) byl pověřen kol. 
Matějka. 

Předseda výboru OS, kol. John, byl HV jmenován zástupcem ČSCH v Working Party for 
Nuclear and Radiochemistry (WP NRC) nově vzniklé při Federaci evropských chemických 
společností. První řádné zasedání WP NRC je plánováno na září 2000 (během konference 
NRC5 v Pontresina, Švýcarsko). 

  

Zapsal: J. John 


