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Zápis 

 

Z 12. schůze výboru Odborné skupiny jaderném chemie ČSCH (OSJCH). 

Konané dne: 23.6.2005 v budově  FJFI, Praha 1 

Přítomni:  J. John, V. Bečková, V. Křížová-Jedináková, M. Vobecký, Z. Prášil,V. Plaček, 

M. Matějka 

Nepřítomni/omluveni: J. Žilková, Z. Řanda, J. Hruška, A. Vokál, M. Kropáček, S. Smrček 

 

1) 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. Vzhledem k nemoci Doc. J. 

Teplého bude ocenění předáno osobně doma. (Prášil).   

3. Radiofarmaceutický seminář. Česká společnost pro nukleární medicínu nemá zájem o 

samostatnou radiofarmaceutickou sekci na Dnech nukleární medicíny. Radiofarmaka budou 

prezentována na Radiochemické konferenci.                                                                                                                    

4. 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. 

5. Přehled o stavu výuky jaderné chemie na českých vysokých školách. S. Smrček připravil 

souhrn všech dostupných údajů. M. Vobecký poslal vyjádření. J. John krátce doplní stav 

výuky ve světě. (John, Smrček, Křížová – posoudí). 

6. 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). 

7. 15. Radiochemická konference 2006. Mariánské Lázně, 23.-28.4.2006. Spektroskopická 

společnost J. M. Marci souhlasí se spolupořadatelstvím. Oslovit MAAE a Federaci 

evropských chemických společností s žádostí o zastřešení konference. Předjednána přednáška 

Prof. Kratze v rámci „FECS Lectureship“. Připraven 1. cirkulář a formulář pro přihlášku. 

Připomínky do 24.6.12:00. Do konce června by se měl odeslat 1. cirkulář. Přihlášky by měly 

být pokud možno v elektronické podobě. Do odeslání cirkuláře musí být perfektně připraveny 

www stránky konference. Studentské postery; budou vybrány 3 nejlepší. Předběžně 

domluveno ocenění – částečná až úplná refundace vložného. Vložné je 500 Euro, účastníci 

z Čech, kteří jsou členi nějaké z pořadatelských společností platí 7000,- Kč. Výběr časopisu 

pro sborník ještě není definitivně stanoven. 

3) Různé 

1. Od předsednictva ČSCH  byl zjištěn stav peněz na účtu OSJCH. Na účtu je cca 60 000,- Kč, 

které mohou být v případě potřeby využity na úhradu zálohy pro Radiochemickou 

konferenci.. 

2. XVI Celostátní seminář o separační chemii a analýze toxických látek v Lázních Bohdaneč se 

konal 20.-22.6.2005. 57 účastníků. Sborník bude vydán na CD. Program semináře je 

v příloze. 

3. 22.6.2005 se konal seminář „Radioanalytické metody IAA 05“, který pořádala 

Spektroskopická společnost J. M. Marci spolu s OSJCH ČSCH. 46 účastníků, 17 příspěvků. 

Sborník by měl být zaregistrován ISBN. John navrhnul pro lepší komfort účastníků přesunout 

seminář v roce 2006 do budovy FJFI.  

4. Termín další schůze by měl být 14.9.2005 

Zapsal: V. Plaček 

http://www.fjfi.cvut.cz/john/osjch

