Usnesení z jednání výboru OSTA ze dne 1.7.2009
Přítomni:

P. Holba, J. Málek, V. Plaček, V. Slovák, J. Šesták, P. Šulcová

Omluveni:

V. Balek, M. Nevřiva, D. Sedmidubský, J. Kovářová, J. Havlica, J. Militký,
V. Tomková

Program jednání:
1) Zhodnocení semináře OSTA 2009, který se uskutečnil ve dnech 21.1. - 23.1.2009
v Ostravě:
a) Václav Slovák přednesl podrobné informace o vyúčtování konference (kladný

zůstatek);
b) příspěvek o semináři byl zveřejněn v Bulletinu Chemických listů (103, str. 342);
c) pořádání dalšího ročníku konference a především možné střídání

s Kalorimetrickým seminářem bude dále projednáváno s Odbornou skupinou
chemické termodynamiky při ČSCh na podzim 2009;
d) dále byla také diskutována otázka pořádání dalšího ročníku „Joint Czech-

Hungarian Polish-Slovakian Seminar", kdy první seminář proběhl v květnu 2007
v Maďarsku (Sopron) v rámci oslav 100. výročí založení maďarské chemické
společnosti, druhý ročník se uskuteční v termínu 30.8.-3.9.2009 (Zakopane,
Polsko). Další ročník by měl být uspořádán v roce 2011 v Čechách nebo na
Slovensku (po vzájemné diskuzi s prof. Šimonem).
2) Informace o 62. SCHS, který se uskuteční ve dnech 28.6. - 30.6.2010 v Pardubicích
u příležitosti oslav 60. výročí Vysokého školství v Pardubicích:
a) výbor skupiny odsouhlasil zařazení sekce „Termická analýza a kalorimetrie“

v rámci programu tohoto sjezdu;
b) zároveň výbor rozhodl, že garantem této sekce bude Petra Šulcová;
c) www.upce.cz/cmv/sjezd.html

3) Václav Slovák přednesl informace z 5. zasedání HV ČSCh, které se konalo dne
21.5.2009:
a) na tomto jednání bylo doporučeno pobočkám a odborným skupinám uspořádat

volby. Vzhledem k tomu, že volba výboru naší odborné skupiny proběhla
v únoru 2008, bude volba nového výboru uskutečněna až po uplynulém
čtyřletém období a tato informace byla na HV přednesena.
b) Dále byla na tomto jednání zveřejněna informace o tom, že UNESCO vyhlásilo

rok 2011 „Rokem chemie“.

4) Další aktivity naší odborné skupiny:
a) členové výboru diskutovali o možných akcích, které by odborná skupina mohla

organizovat, např. semináře, workshopy, putovní přednášky o termické analýze
na VŠ či univerzitách;
b) prof. Šesták navrhl zorganizovat přednášku Jiřího J. Mareše, která by se měla

uskutečnit na podzim 2009 v Praze a další přednáška Pavla Holby bude
uskutečněna na Univerzitě Pardubice.
5) Informace ICTAC:
a) Petra Šulcová oznámila členům výboru, že členský příspěvek za odbornou

skupinu byl uhrazen na období 2009 až 2012;
b) prof. Málek přednesl informace o kongresu ICTAC, který se uskutečnil

v loňském roce v Brazílii, kde naši skupinu reprezentoval. Další kongres ICTAC
se uskuteční v termínu 2.-8.8.2012 (Osaka, Japonsko), v příštím roce se bude
konat ESTAC v termínu 20.-27.8.2010 (Rotterdam, Holandsko).
6) Různé:
a) prof. Šesták seznámil členy výboru o připravovaném vydání knihy „Some

Thermodynamic, Structural and Behavioral Aspects of Materials Accentuating
Non-crystalline States“;
b) prof. Šesták dále členy výboru informoval o otevření laboratoře termické analýzy

na Západočeské univerzitě v Plzni, která disponuje moderním přístrojovým
vybavením.

Dne 1.7.2009 zapsala: Petra Šulcová

