
Z Á P I S  

ze 2. schůze výboru Odborné skupiny jaderném chemie ČSCH (OSJCH) 

 

Konaná dne: 12.3.2003 
v: FJFI, Praha 1 

Přítomni: J. Hruška, J. John, V. Křížová-Jedináková, M. Matějka, Z. Prášil, S. Smrček, M. 
Vobecký, A. Vokál, J. Žilková 
Omluveni: : V. Ducháček, V. Plaček, Z. Řanda 

1) Informace za uplynulé období 

a. Dokončuje se sborník z poslední Radiochemické konference konané v Mariánských 
lázních 

b. Koordinace výuky radiochemie v Evropě v rámci FP 6, kterou se snažíme prosadit, se 
nebude realizovat v tomto kole FP6 

c. Příští sjezd chemické společnosti se bude konat 6. – 10. září 2004 v Ostravě; byla 
prosazena samostatná sekce jaderné chemie, kam je třeba dodat alespoň 10 příspěvků 

d. V Chemických listech by mělo být publikováno více původních příspěvků (informace 
ze zasedání hlavního výboru ČSCH) 

e. Byly připraveny video-kopie výroby radia s návštěvou M. Curie 

2) Úkoly na příští období 

a. Prověřit možnost a zájem o vytvoření asociace společností s jadernou tématikou a 
iniciovat setkání představitelů společností – J.John. 

b. Připravit podklady pro ocenění Doc. Ing. Jiřího Teplého, CSc - Z. Prášil 
c. Prověřit stav financí OSJCH - Z. Prášil a J. Hruška 
d. Zasedání hlavního výboru ČSCH 8.4.2003 v 13.30 na VŠCHT se zúčastní V. Křížová 
e. Informace o přednáškách zahraničních hostů na pracovištích členů výboru OSJCH 

rozesílat ostatním členům výborů, kteří budou dále informovat své kolegy na 
pracovištích 

f. Prověřit možnost vytvořit samostatnou podsekci v rámci sekce Jaderná chemie na 
sjezdu CHS v Ostravě příští rok se zaměřením na radiační chemii (oživení Brdičkových 
dnů). Kontaktovat odborníky pracující v této oblasti v ČR (FJFI, ARTIM, Veverská 
Bitýška) a případně i v sousedních zemích (Polsko, SR) - Z. Prášil a V. Plaček 

g. Prověřit možnost pořádat radiofarmaceutické semináře - V. Křížová a S. Smrček 
h. Připravit seminář s předběžných názvem „Chemické problémy nakládání s 

radioaktivními odpady. První ohlášení tohoto semináře, který by se měl konat v roce 
2004 (duben-květen), by mělo proběhnout v zimě t.r. - A. Vokál 

i. Revidovat WWW stránky OSJCH - M. Matějka 
j. Prověřit stav výuky jaderné chemie na fakultách s chemickým zaměřením 

3) Výbor OSJCH jednomyslně rozhodl kooptovat za novou členku výboru OSJCH ing. V. 
Bečkovou 

Zapsal: A. Vokál 


