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Zápis 14 
 
Ze 14. schůze organizačního výboru RADCHEM a výboru OSJCH. 
Konané dne: 26.10.2005 v budově  FJFI, Praha 1 
Přítomni:  J. John, V. Bečková, V. Křížová-Jedináková, M. Vobecký, Z. Prášil,V. Plaček, 

M. Matějka, V. Ducháček, A. Vokál, T. Němcová, K. Černochová, P. Beneš,    
J. Kučera,  

Nepřítomni/omluveni: J. Žilková, Z. Řanda, J. Hruška, M. Kropáček, S. Smrček, B. Bartoníček 
 

A) Řešení zadaných úkolů a nové úkoly na příští období 
V současnosti dostává přednost zajištění 15. Radiochemické konference a veškeré činnosti s tím 
související. Zadané úkoly trvají, nové úkoly mimo zajištění konference zadávány nejsou. Úkoly 
jsou popsány v zápisu č. 13. 

 
B) 15. Radiochemická konference 

1. Probíhá jednání o možnosti ocenit vybrané postery jménem IUPAC, věc vypadá slibně 
(zajišťuje John). 

2. Konference bude mít 8 sekcí s následujícími garanty: 
1-  Radionuklidy a ekologie: P. Beneš 
2 – Radioanalytické metody:  J. Kučera 
3 - Aktinidy a transurany: Není určeno 
4 - Radiační chemie:  B. Bartoníček 
5 - Výroba a aplikace RN: M. Vobecký  
6 – Separace, speciace:  V. Křížová-Jedináková 
7 - Palivový cyklus:  J. John 
8 - Nukleární medicína: Není určeno 

Došlá abstrakta byla tematicky rozdělena do jednotlivých sekcí a předána garantům. 
V případě nejasností a konfliktů při zařazení jednotlivých abstraktů se domluví jednotliví 
garanti. Obecně platí:  
− metodika a vývoj nových analytických metod bude v sekci č. 2, zatímco aplikace na 

systémy ŽP v sekci 1; 
− metodika a vývoj nových metod separace a speciace bude v sekci č. 6, aplikace na 

systémy ŽP v sekci 1 a aplikace na RAO v sekci 7; 
− metodika výroby a aplikace RN bude v sekci 5, aplikace v RF a NM bude v sekci 8. 

3. Jednotliví garanti vyberou do 15.11. nevyhovující abstrakta. Ta budou předána k posouzení 
ještě jednomu z garantů.. Při odmítnutí bude kontaktován autor. Informace předat také K. 
Černochové. Nejasná abstrakta budou přesunuta do posterů. Abstrakta se nebudou posílat do 
zahraničí k posouzení.  
Stav k 26.10.: 213 abstraktů a 168 registrovaných 

4. Snaha o eliminaci zveřejnění abstraktu lidem, kteří se nehodlají konference zúčastnit. 
Ve 2. cirkuláři bude závazná přihláška a informace, že ve sborníku konference budou 
zveřejněna abstrakta pouze autorů, kteří zaplatili konferenční poplatek. 
Formulář pro závaznou přihlášku bude součástí 2. cirkuláře. Od 27.10. by také měl být na 
aktualizovaných www stránkách konference. 

5. Platba. Konečný termín pro nejnižší vložné je 15.2.2006, je možné platit už nyní. 

6. Časopis pro sborník. Ještě není vyjasněn. Vhodné možnosti: Collection…., nebo zkusit 
oslovit Tibora Browna, Budapešť – Journal of …… (John, Kučera) 
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7. Plenární přednášky:předpokládá se 6 plenárních přednášek, návrhy jsou: 
− Prof. Kratz, přednáška nebude mít status EuCheMS (John) 
− Choppin (John) 
− Greenberger, NIST, sekce č. 2 (Kučera) 
− L. Nachmilner, sekce č. 7 (John) 
− Někdo z radiofarmak, sekce č. 8 
− Někdo z Ruska, sekce č. 1 a 5, např. Stepan Kalmykov, B.F. Mjasoedov 
− Přednáška o Hevesym, např. S. Niese, případně A. Vertes (Kučera) 

Hlavní přednášky na počátku jednotlivých sekcí (invited lectures) budou navrženy do 15.11. 
Všem těmto přednášejícím budou zaslány zvací dopisy (John).  
Výbor souhlasí, že prof. Kratz nebude platit vložné. 

8. Předběžný program: všechny pozvané přednášky budou mít délku 30 minut, ostatní 15 min + 
5 min na diskusi. Přednášky budou 9:00 až 12:30 a 14:00 až 17:30 vždy s ½ hod přestávkou, 
budou 2 paralelní sekce. Celkem se předpokládá 24 × 1,5 hod bloků. 

Sekce  č. 1:   4 bloky  Sekce  č. 5:   2 bloky 
č. 2:   4 bloky   č. 6:   4 bloky 
č. 3:   2 bloky   č. 7:   4 bloky 
č. 4:   2 bloky   č. 8:   2 bloky 

Do 15.11. navrhnou jednotliví garanti rozřazení poster/přednáška. 

9. Plakát konference. Návrh na plakát dodá kol. Vobecký. Připomenout zde 70. výročí aktivační 
analýzy (viz bod 7, plenární přednáška o Hevesym). 

10. Návrh, zda by OSJCH neměla mít nějakou medaili odborné skupiny. John zkontaktuje hlavní 
výbor ČSCH jakým způsobem to zařídit, jestli může OSJCH do toho jít samostatně. Všichni 
jsou žádáni o návrhy, případně zjistit cenu a možnosti výroby. 

11. Příští schůze organizačního výboru RADCHEM a výboru OSJCH bude pravděpodobně 
16.11.2005 

 
Zapsal: V. Plaček 


