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Zápis 
 
Z 10. schůze výboru Odborné skupiny jaderném chemie ČSCH (OSJCH). 
Konané dne: 1.12.2004 v budově  FJFI, Praha 1 
Přítomni:  J. John, V. Bečková, V. Křížová-Jedináková, M. Vobecký, Z. Prášil, Z. Řanda,         

V. Plaček, M. Matějka, 
Omluveni: M. Kropáček, A. Vokál, S. Smrček, J. Žilková 
 
1) Informace za uplynulé období 
2) Řešení zadaných úkolů a nové úkoly na příští období 

1. Pokračovat v jednání o vytvoření asociace společností s jadernou tématikou (úkol trvá, 
zodpovídá: J.John). 

2. Ocenění Doc. J. Teplého – získání čestného členství v ČSCH. Žádost byla schválena 
předsednictvem ČSCH. Předána by měla být na jarním zasedání hlavního výboru ČSCH. 
Termín bude upřesněn. Připravit krátký životopis do Chemických listů (Prášil).   

3. Radiofarmaceutický seminář. Předběžný termín semináře – únor 2005. Je potřeba začít 
s přípravou. V. Křížová dala návrh na možnost spojení Radiofarmaceutického semináře 
s Dny nukleární mediciny. (Zodpovídá: M. Kropáček a V. Křížová-Jedináková, úkol trvá).                        

4. Seminář – Chemické problémy nakládání s RA odpady (CHEMRAO). Většina prezentací je 
vystavena na http://crrc.cvut.cz/ChemRao04/ 

5. Od prosince 2003 jsou vystaveny www stránky (www.fjfi.cvut.cz/john/osjch). Plně 
aktualizovaná je zatím česká verze. Všichni členové výboru jsou žádání, aby se na ně 
podívali a posílali M. Matějkovi (kopii Johnovi) připomínky. 

6. Přehled o stavu výuky jaderné chemie na českých vysokých školách. Shromáždit všechny 
dostupné údaje; tj. stav výuky na VŠ, kde jsou nějaká praktika, při kterých se pracuje 
s radioaktivitou, jaká je možnost přednášet radiační či jadernou chemii na doškolovacích 
kurzech pro středoškolské učitele, historie výuky jaderné chemie apod. Po získání veškerých 
informací připravit první verzi článku do Chemických Listů. (Smrček, John, Vobecký, 
Křížová, úkol trvá) 

7. Informace o přednáškách zahraničních hostů na  pracovištích členů výboru  OSJCH rozesílat 
ostatním členům výborů,  kteří budou dále informovat své kolegy na pracovištích (všichni 
členové výboru – trvalý úkol). 

8. Radiochemická konference 2006. Předběžně byl v Mariánských Lázních zamluven termín 
23.-28.4.2006. Nutno ještě potvrdit na místě (John). Výbor OSJCH bude tvořit jádro výboru 
konference. Kooptace dalších členů bude probrána na 11. schůzi. John požádá o návrh 
smlouvy na organizaci konference informační středisko strojní fakulty. Dotaz na předsedu 
Spektroskopické společnosti Prof. Volka, jestli nechce být spolupořadatelem Radiochemické 
konference (Vobecký). Oslovit MAAE a Federaci evropských chemických společností 
s žádostí o zastřešení konference. Zjistit, jestli by nebylo možné získat z 6. rámcového 
programu EU grant na vložné pro účastníky z „východu“ (Řanda). Výběr časopisu pro 
sborník zatím není stanoven. 

3) Různé 
1. Požadovat na předsednictvu ČSCH  zablokování peněz na účtu OSJCH na zálohu pro 

pořádání Radiochemické konference.  
2. Výbor se shodl na termínu příští schůze – středa 2.2. 2005.  

 
Zapsal: V. Plaček 


