Usnesení z jednání výboru OSTA ze dne 29.6.2010
Přítomni:

P. Holba, J. Málek, M. Nevřiva, D. Sedmidubský, V. Slovák, J. Šesták,
P. Šulcová

Omluveni:

V. Balek, J. Kovářová, J. Havlica, J. Militký, V. Plaček, V. Tomková

Program jednání:
1) Výbor skupiny byl seznámen se zprávou o naší odborné skupině v Bulletinu CHL (103,
str. 861), kde byla uveřejněna informace o uskutečněné konferenci „2nd Joint CzechHungarian Polish-Slovakian Seminar" v Zakopanem (30.8.-3.9.2009).
2) Následně bude přípraven příspěvek do dalšího Bulletinu CHL o přednášce prof. J.
Šestáka na téma: „Země, lidé a energie, klima a příroda“, která se uskutečnila
24.3.2010 na FCHT Univerzity Pardubice. (Z: Šulcová ve spolupráci s J. Šestákem)
3) Dále bude připravena informace do Bulletinu CHL o sekci „Termická analýza a
kalorimetrie“ v rámci 62. sjezdu asociací českých a slovenských chemických
společností. (Z: Šulcová)
4)

Informace o společné konferenci „Joint Symposium on Thermal Analysis and
Calorimetry“ (GEFTA-PTKAT-CWGTA), která se konala ve dnech 26.5.-28.5.2010
v Drážďanech. Jednalo se o troj-konferenci německé, polské a naší odborné skupiny.
Celkem se této akce účastnilo cca 60 účastníků převážně z Německa, cca 8 zástupců
z Polska a 10 zástupců z České republiky.

5) 62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností probíhá ve dnech
28.6. - 30.6.2010 v Pardubicích u příležitosti oslav 60. výročí Vysokého školství
v Pardubicích. Sekce „Termická analýza a kalorimetrie“ proběhne ve středu 30.6.2010,
kde celkem zazní 10 přednášek a bude zveřejněno 16 plakátových sdělení. Zvané
přednášky přednese prof. Peter Šimon a prof. Jiří Málek. Úvodní přednáška bude
věnována představení naší odborné skupiny. Materiály k přípravě přednášky poskytli P.
Holba a J. Šesták. Přednáška s názvem „Historie, současnost a perspektivy OSTA“
bude zveřejněna na www stránkách skupiny. Sponzorem sekce je firma Netzsch GmbH.
63. Zjazd chemikov se uskuteční ve Vysokých Tatrách ve dnech 5.9.-9.9.2011.
6) V tomto roce se uskuteční 10. ESTAC v Rotterdamu ve dnech 22.8.-27.8.2010. Za naší
skupinu se účastní místopředseda Václav Slovák, Jiří Málek a Jaroslav Šesták. Naši
skupinu bude reprezentovat Jiří Málek. Registrace na konferenci je možná do
20.7.2010.

7) Dále byly na jednání diskutovány aktivity naší odborné skupiny v následujících letech.
• V roce 2011 se ve dnech 27.6.-29.6.2011 ve Vysokých Tatrách uskuteční „3rd
Joint Czech-Hungarian Polish-Slovakian Termoanalytical Seminar" (TERMANAL
18), na jehož spoluorganizování se naše skupina bude podílet, stejně jako tomu
bylo u druhého ročníku.
• V roce 2012 se v září v Praze uskuteční 4. kongres EUChems a výbor skupiny
zváží možnost zařazení sekce „Termická analýza a kalorimetrie“ v rámci této akce.
• Podle ohlasů sponzorů, kteří budou osloveni, bude ověřena možnost organizování
druhého ročníku „Ostravského semináře termické analýzy – OSTA 2011“.
8) Jednání výboru o ICTAC zástupci naší skupiny.
• Proběhla volba nového a jediného zástupce, kterým se na čtyřleté funkční období
stal Jiří Málek (z celkem 7 přítomných bylo 6 hlasů pro, kandidát na zástupce se
zdržel hlasování). Přítomní členové OSTA vyjádřili prof. Šestákovi poděkování za
jeho zastupování OSTA u ICTAC v uplynulých letech.

Dne 29.6.2010 zapsala: Petra Šulcová

