
Z Á P I S  

ze 4. schůze výboru Odborné skupiny jaderném chemie ČSCH (OSJCH) 

 

Konané dne: 15.10.2003 v budově FJFI, Praha 1 

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

1. Informace za uplynulé období 
a. V. Křížová a J. John ve spolupráci s firmou Frenzel Consulting (Německo) 

zahájili přípravu národního semináře pracovníků využívající kapalinovou 
scintilační spektrometrii. Pravděpodobně 1 a 1 denní seminář s pracovním 
názvem „LiquiScint – LSC in Radiochemistry and Environmental Sciences“ by 
se měl konat v Praze ve dnech 17.–18.(případně i 19.) května 2004 (John, 
Křížová). 

b. Připravuje se Evropský kontinentální sjezd chemických společností, který se 
bude konat 27.-31.8.2004 v Maďarsku. Více informací je na www.fecs-
chemistry.org/congress. Bylo by vhodné dát tuto adresu na www stránky 
OSJCH. 

c. Evropská federace chemických společností doporučuje všem členům národních 
chemických společností, aby se zaregistrovali mezi evropské chemiky: 
www.fecs-chemistry.org/database 

d. J. John informoval o institutu „FECS Lectureship“. Na příštím zasedání 
Working party for radiochemistry (WP NRC) v listopadu 2003 se J. John pokusí 
získat podporu WP NRC pro to, aby taková přednáška proběhla na příští 
radiochemické konferenci v roce 2006 (John). 

2. Řešení zadaných úkolů a nové úkoly na příští období 
a. Pokračovat v jednání o vytvoření asociace společností s jadernou tématikou 

(zodpovídá: J.John). 
b. Připravit podklady pro ocenění Doc. Ing. Jiřího Teplého, CSc. (Prášil, úkol trvá 

termín prodloužen do 10.12.03). 
c. Prověřit stav financí OSJCH, zjistit číslo účtu a vyjasnit mechanismy používání 

účtu (Prášil a Hruška, úkol trvá, termín prodloužen do 10.12.2003). 
d. Sjezd chemických společností v Ostravě 6.-10.9.2004, sekce jaderná chemie, 

podsekce radiační procesy. Do dnešního dne bylo předběžně slíbeno 15 
přednášek. Je potřeba připravit oficiální zvací dopis s přesnými informacemi 
(Prášil, do 10.12.03); zjistit, jestli byl už SCHS oficiálně vyhlášen a zajistit 
dostatek přihlašovacích letáků (John). 

e. Pokračovat v jednáních o možnosti pořádat radiofarmaceutické semináře (V. 
Křížová, M. Kropáček a S. Smrček, úkol trvá, termín prodloužen do 
10.12.2003). 

f. Seminář – Chemické problémy nakládání s RA odpady. A. Vokál připravil 
předběžnou pozvánku a do 10.12.03 připraví finální verzi (dle závěrů diskuse). 
Bude se jednat o jednodenní seminář pro odborníky v oboru, pokud možno bez 
účastnického poplatku. Místo konání ÚJV Řež nebo v budově FJFI. V. Plaček 



zjistí cenové požadavky v ÚJV Řež. Datum konání – 1. nebo 2. týden v červnu 
2004. 

g. Upgrade www stránek OSJCH je v podstatě hotov, je možno fakturovat 3000,- 
Kč. Před zveřejněním finální verze budou tyto stránky umístěny na internetu k 
připomínkování (vystavení – John do 22.10.2003, připomínky – všichni členové 
výboru do dvou týdnů od vystavení). 

h. Osvěta a propagace jaderné chemie v televizi (Řanda), získání přehledu o stavu 
výuky jaderné chemie na VŠ (Smrček). Úkoly stále trvají, termín prodloužen do 
10.12.2003. 

i. 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). 

3. Různé 
a. Výbor se shodl na termínu příští schůze – středa 10.12.2003. Další schůze budou 

následovat ve dvouměsíčních intervalech vždy druhou středu v měsíci. 
Předběžné termíny v dalším pololetí jsou 11.2., 14.4. a 9.6. 

Zapsal: V. Plaček 

 


