
vodě snadno zaslaví svojí činnosf navždy, ač při rozumné životosprávě mohlo 
pracovali třeba do osmdesáti let. Proto jest veškeré žerty při koupání a každou 
snahu o sportovní výkon ve vodě, kde není pevná půda pod nohama, považovati 
u člověka stiženého srdeční vadou za nerozumný pokus o sebevraždu.

Vedle srdečních chorob jsou denními hosty v ordinaci lékařově katarhy střev 
a žaludku, otravy masem a pod., což vše není nic jiného než různé infekce ze 
zkažených a rozložených potravin, hlavně mas nebo salátů hnojených výkaly a 
špatně čištěných (pokud vůbec lze očištění u syrové zeleniny provésti). Tyto cho
roby nevyskytují se ve všech zemích stejně, a jejich počet je obrazem potravi
nářské kultury toho kterého státu. V našem státě jest podobných nemocí méně 
v Čechách než na Moravě, nejvíce je jich na Slovensku a Podkarpatsku. Jak se 
léčí tyto choroby, bylo v našem časopise již psáno loni v článku o živočišném 
uhlí. Předejiti tyto choroby lze jenom zvýšením úrovně potravinářství, což ovšem 
nelze tak rychle očekávali, povážíme-li, jak málo potravinářských obchodů v našich 
městech má na př. ledničku, a jak je u nás vlivem politických a jiných poměrů 
obchod roztříštěn mezi drobná hokynářství, která nemohou při malém obratu býti 
řádně vybavena. L.

Poznámky
Olympijské slavnosti, pořádané le

tos v Berlíně, upoutaly k sobě mimo
řádný zájem, přes vzruch vyvolaný 
politickými světovými událostmi. Není 
sice pochyby, že značný podíl na tom
to zájmu měla obratná a úsilná pro
paganda Třetí říše a zvědavost mno
hých, žijících a myslících vně Němec
ka, jak se podaří hitlerovskému Ně
mecku spojiii myšlenku olympijských 
slavností, zejména jejich ideu všelid
ské pospolitosti a vzájemnosti, s »du
chem«. přísné usměrněnosti a rasovosti. 
At už má kdo jakékoli výhrady k to
mu onomu zjevu při olympijské slav
nosti, je jisté, že toto obnovené zřízení 
antické slavnosti má neobyčejný vý
znam pro udržení mezinárodních sty
ků a že poskytuje možnost společné 
práce i tam, kde jiné zřetele jí překá
žejí, ne-li zcela znemožňují. Bylo by 
si přáti, aby se olympijským slav
nostem věnovalo obecně více pozor
nosti i mimo dobu jejích vlastního ko
nání. Celkem bez valného povšimnutí 
se přechází přes skutečnost, že olym
pijské slavnosti jsou také soutěží vý
tvarnou, hudební a literární, nikoliv 
jenom tělocvičnou a sportovní.

Soutěž na text olympijské hymny 
sice ukázala, že některým uchazečům 
zůstalo úplně záhadno, proč se slav
nosti jmenují olympijské; bylo z toho 
ve světovém tisku dost smíchu, ale

a zprávy.
toto rozhořčení nebráni týmž hlasate
lům veřejného mínění, aby si nepletli 
olympijské slavnosti s olympiádou. 
Po nich se tento omyl opakuje do 
omrzení. Olympiáda je údobí od jedné 
slavnosti olympijské do druhé, ale ni
koliv název slavností. Neuškodí snad 
při této příležitosti připomenouti, že 
slovo »stadion«, často se vyskytující 
označeni místa pro tělocvičná a spor
tovní vystoupení, je původní řecká 
forma tohoto slova, které je středního 
rodu, o latinské formě zní »stadium« 
a má v češtině 2. pád »stadia«; nikdo 
by neřekl »stadiumu«, ale ochotné 
říká »stadionu«.

★
Při zahájení olympijských slavností 

o Berlíně ohlásil říšský kancléř Hitler, 
že německá vláda hodlá pokračovali 
ve výkopech starořecké Olympie, ko
lébky a jeviště všeřeckých olympij
ských slavností. Dnes je už širší ve
řejnosti málo známo, že rozsáhlý a na 
svou dobu (1825—1881) pozoruhodný 
výkop starověké Olympie patří mezi ty 
podiiiky, jimiž mladé tehdy německé 
císařství, obohacené francouzskou vá
lečnou pokutou, chělo mimořádně a 
účinně prokázati svůj zájem o kul
turní hodnoty a poněkud setříti před 
světovou veřejností nepříznivý dojem 
z neústupnosti, projevené vůči pora-



iene Francii. Zůstane trvalou zásluhou 
historika Ernsta Curtia, že užil svého 
vědeckého a osobního vlivu u Viléma 
I., aby byly věnovány dostatečné pro
středky na velký výkop v Olympii. 
Jestliže se dnes, po více než 60 letech, 
Německo chce ujmouti znova práce 
v Olympii, chystá se k záslužnému 
činu. Nechrne stranou choulostivou 
úvahu o pohnutkách tohoto rozhod
nuli a o tom, je-li tu sledován také 
ještě jiný účel než je kulturní; vě
decky je pokračovaní práce v Olym
pii nutnosti už dávno pocifovanou. 
Někdejší německá kampaň byla totiž 
provedena v době, kdy při výkopech 
převládal zájem na hledání a musejní 
ukládání soch, reliefů, architektonic
kých článků, nápisů atd.; vedle toho 
pak se uplatňoval místopisný zájem 
do té míry, aby se zjistila poloha jed
notlivých staveb a provedlo podle 
možnosti jejich určení. Konservaci 
staveb se však věnovala pramalá po
zornost, a to i tam, kde šlo na př. 
o prosté vztyčení spadlého, ale zcela 
zachovaného kamenného sloupu. Ne
bylo pak vůbec ani pomyšlení na kon
servaci křehčího materiálu, z něhož 
se mnoho zničilo při mechanickém od
klízeni nánosu. V Olympii se při vý
kopech nepochybně uplatnil i vliv 
Curtiova romantismu, jemuž lahodila 
změt sesutých staveb, malebně rozpad
lých sloupů a břevnoví atd. Podnik, 
k němuž se nyní Německo v Olympii 
chystá, je ohromný, odpovědný, ale 
záslužný. Methody konservace pamá
tek pokročily nesmírně v posledních 
desítiletích a dovedou nejenom po
sloužili tomu, co ze staré památky 
zbylo, ale i napraviti — aspoň částeč
ně — čím na ní bylo při dřívějších 
pracích hřešeno. Ï

Zemřel náš spolupracovník, JUDr. 
Dobroslav Krejčí, profesor statistiky 
na právnické fakultě Masarykovy uni
versity a v tomto roce rektor. V jed
nom z nekrologů byl výstižně nazván 
»otcem české statistiky«; tento čestný 
název dobře zachycuje zásluhy Dobr. 
Krejčího o zavedení a vědecké pěsfční 
tohoto naukového odvětví, tak důleži
tého pro všechny obory veřejné sprá
vy a pro hospodářský život. —■ Věda 
a život přinesla v I. ročníku z pera 
dra Krejčího úvahu Statistické indexy.

Poslední významnou vědeckou prací 
zesnulého, jež vzbudila velkou pozor
nost i mimo odborné kruhy, byla 
jeho stať: »Statistika a svoboda vůlei., 
otištěná v ročence Masarykovy uni
versity za rok 1935.

Stavba stratosféry. Na počálku to
hoto století byla meteorologie strato
sféry ještě skoro neznámá. Od té doby 
vědecké badání přineslo mnoho po
znatků. Jak sděluje Rudolf Penndorf, 
je nejspodnější vrstva atmosféry, tro
posféra, na rovníku tlustá 18 km, na 
pólu však jenom 9 km. V ní odehrá
vají se všecky viditelné jevy meteoro
logické. Nad ní leží stratosféra, která 
ještě ve výšce 120 km ukazuje stejný 
poměr dusíku ke kyslíku jako na zem
ském povrchu. Do ní vložena je vrstva 
ozonu ve výši 20—30 km. Nad ní je ve 
výši a si 100 km ionosféra, která se 
skládá z vrstev střídavě dobře a špat
ně vodících elektřinu. V ní rozptylují 
se plyny podle difusní rovnováhy; he
lium je při tom nejlehčí plyn. J. M.

Modrá barva moře. Známá je citlivá 
reakce mědi: Přidáme-li k roztoku soli 
měďnaté malé množství amoniaku, 
vznikne ssedlina zelenavě modré zása
dité soli, která se rozpouští v přebytku 
amoniaku v lazurově modrou kapalinu 
(komplexní sůl kupriamonná). Nedáv
no prohlásil dr. Willstätter, že modrá 
barva moře je výsledek podobné reak
ce, reakce mezi solemi měďnatými, ob
saženými v moři, a amoniakem (čpav
kem), vzniklým v moři hnilobou orga
nických látek (bílkovin živočišných a 
rostlinných). J. M.

30 let „umělého horského slunce“ 
V r. 1904 podařilo se roztaviti po prvé 
křišťál; připraviti z něho t. zv. kře
menné sklo a z toho pak »křemenné 
lampy«. Ty sloužily nejdříve pro· 
osvětlovací účely, později jich bylo po
užito k therapeutickým a technickým 
účelům, ježto vedle viditelného světla 
vysílají ve zvláště vysoké míře ultra
fialové paprsky. J. M.

Nový chladicí prostředek Nejužíva
nější chladidla pro velké zimotvorné 
stroje jsou amoniak, kysličník uhli
čitý a kysličník siřičitý, v malém 
pak slouží methylchlorid, ethylchlo- 
rid a v poslední době dichlordif- 
luormethan, kteréžto sloučeniny jsou
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