
Z Á P I S  

ze 7. schůze výboru odborné skupiny jaderné chemie 
České společnosti chemické konané dne 28. června 2000 

 

Přítomni: Hruška, John, Křížová, Matějka, Prášil, Rosíková, Teplý, Vobecký 
Omluveni: Ducháček 

Program: 

1) Kontrola zápisu z 6. schůze výboru OS 
Radiochemistry in Europe Newsletter – podle poslední dohody s editorem Newsletter-u, 
dr. A. Ware-m, nebude předplatné placeno. Newsletter je volně k dispozici na domovské 
stránce RSC na adrese http://www.rsc.org/pdf/andiv/europenews.pdf. Pokus o aktivizaci 
členské základny bude proveden zároveň s volbami výboru OS, provedení náborové akce 
bude doporučeno novému výboru. Vlastní provedení voleb nového výboru odloženo na konec 
roku 2000. Ostatní úkoly splněny. 

2) RadChem´2002 - 14. Radiochemické konference 
Příprava 14. Radiochemické konference byla hlavním bodem této schůze. Na zahájení kol. 
John představil výboru kol. K. Rosíkovou, která bude pracovat v sekretariátu organizačního 
výboru. Z rozsáhlé diskuse vyplynuly dvě možné varianty technického zabezpečení 
organizace 

 zajištění (za úplatu) vyčleněnou podskupinou výboru (kol. Teplý, Hruška, Prášil) 
 zajištění ve spolupráci s kongresovým centrem Správy účelových zařízení (SÚZ) 

ČVUT 

Jménem skupiny "Teplý, Hruška, Prášil" připraví kol. Prášil přehled prací, služeb a jejich 
ceny, které by tato skupina v rámci organizace zajišťovala. Kol. John zajistí obdobnou 
nabídku SÚZ ČVUT. 

3) Domovské stránky OS 
Výbor rozhodl, že domovské stránky OS (a href="http://www.fjfi.cvut.cz/john/osjch" 
target="_new">http://www.fjfi.cvut.cz/john/osjch) jsou plně funkční a i po grafické stránce 
vyhovující, nebudou proto zatím zásadním způsobem rekonstruovány. Mezi náměty na jejich 
aktualizaci patří: 

 zřízení "burzy práce pro radiochemiky" 
 zřízení české radiochemické elektronické konference (obdoba evropské konference 

RADCH-L provozované na LISTSERV@IN2P3.FR). 

Problematiku budou dále sledovat kol. Matějka a John. 

  



4) Různé 

1. Předseda výboru OS, kol. John, získal v rámci programu INGO grant MŠMT na 
podporu účasti zástupce ČSCH na zasedáních Working Party for Nuclear and 
Radiochemistry (WP NRC) při Federaci evropských chemických společností. První 
řádné zasedání WP NRC se uskuteční 5. září 2000 v Pontresina, Švýcarsko (během 
konference NRC5). 

2. Předseda výboru OS, kol. John, vyzval členy výboru k aktivní účasti na 52. sjezdu 
chemických společností a požádal je o propagaci této akce v radiochemické komunitě. 

3. Další schůze výboru OS bude svolána na podzim 2000. 

  

Zapsal: J. John 


