
Dresura prvoků. Dresurou se může člověk naučit! určitým pohybům, 
jež pak vykonává, aniž na ně potřebuje myslit. Tento druh duševní činnosti 

dospěl u člověka velmi daleko, takže bývá i podkladem činnosti vyšší (na př. 

člověk, jenž ovládá dresurou nacvičené pohyby při hře na klavír, může nemysli 

na tyto pohyby a soustředí pak pozornost na přednes skladby). U tvorů nižších 
je dresura tím nápadnější, že není zakryta inteligentním jednáním, jak tomu je 
u člověka. Jak známo, lze naučifi ssavce, ptáky i nižší tvory jistým pohybům 

někdy dosti složitým (na př. papouškování, výkony zvířat v cirkuse). Nové pokusy, 
jež provedl nejprve Jennings, po něm pak Bramstedt a Soest, dokazují, že i prvoci, 

mají schopnost dresury. Lze je totiž vycvičiti „trestnými podněty“, že se naučí 
vyhýbafi se určitým místům. Na příklad dostane prvok elektrickou ránu po každé, 

když vpluje na silně světlé místo. Dokud se pohybuje v okrsku mírně osvětleném, 
rány nedostane. Opakuje-li se toto cvičení mnohokrát za sebou, drží se pak 

prvok sám dobrovolně na místě šerém. Jindy lze užiti za trestný podnět vysoké 
teploty a lze nacvičiti prvoky, že se naopak vyhýbají tmě. Některé druhy prvoků 
se tak naučí voliti mezi drsným a hladkým podkladem, po němž se pohybují. 

Poněvadž dresura předpokládá paměť, dokazují výsledky, že i prvoci mají ne-li paměť, 

tedy jakousi její předchůdkyni, kterou by bylo lze nazvati pamětí buněčnou, ß

Omlazovací recept ze starého Egypta. Před časem byl vy
dán egyptský papyrus Smithův, obsahující chirurgické pojednání a potom několik 

rozmanitých předpisů, jinou rukou na papyrus připsaných. Jeden z nich měl, 
mnohoslibný nadpis: jak omladit. Na neštěstí však se výklad tohoto předpisu 
setkával s těžkými nesnázemi, poněvadž se soudilo, že jde o j eden z hojných 
sice, ale většinou málo srozumitelných magických předpisů. Až teprv V. Loret 
francouzský egyptolog, poznal, že má před sebou předpis kosmetického přípravku 

jenž dodá kůži vláčnosti, napětí a vůbec odstraní zevní známky stáří. V zmoderniso- 
vané úpravě zní předpis takto : vezmi asi hektolitr lusků pískavice (Foenum grae- 

cum), vyber z nich zrnka, vyvěj je a namoč do vody se stejným množstvím 
rozdrcených lusků. Vodu odpař a zchladlou propranou kaši rozelři na čisté plátno. 
Až proschne, uhněť ji a zahřívej, až pustí olej; ten seber a proíiltruj do ka

menné nádobky. — Račte zkusit ! /
Rostlina Trigonella foenim graecum jest dosud ve farmakologii známa a tu a tam užívaná. 

Semen Foeni graeci jsou tvrdá semena, podobná hrubému písku, která vedle malého množství 
mastného oleje obsahují alkaloid cholin a neúčinný trigonellin. Cholin jest pak příbuzný látkám, 
které se vyskytují také v lidském těle, a vyznačuje se tím, že dráždí zakončení parasympatic- 
kého nervstva. Snižuje tlak krevní, roztahuje krevní cévy a vlásečnice, dráždí pohyby střev 
atd. Účinek staroegyptského receptu bylo by lze tedy viděti v účinku na krevní vlásečnice 
kůže, které roztaženy účinkem cholinu přinášely by kůži lepší výživu. Jak je tedy vidno, není 
tento starobylý recept ani po stránce moderního lékařství tak docela nepochopitelný. Rostlina 
Foenum graecum jest ještě zajímavá tím, že se mouky z jejích semen tu a tam užívá k otupení 
vnímavosti lapané zvěře tak, že se mouka přidává k vnadidlu nebo se jí popráší okolí vnadidla. 
Účinkuje zde asi zase cholin, který tím, že snižuje krevní tlak, vyvolává náchylnost ústředního 
nervstva ke spánku, což v menší míře znamená snížení ostražitosti lapaného zvířete.

382


