
prozkoumána. Nejprve se zdálo, že jsou fo částice nějakých zásobních látek, 

určených výživě buňky. Tento názor je dnes opuštěn. Protože se mitochondrie 
množí a mohou se i proměniti v jisté buněčné orgány (t. zv. plastidy u rostl •n)r 

přisuzuje se jim nyní úloha vyráběti v buňce různé potřebné látky a vůbec 
obstarávati chemické děje, nezbytné pro život. Jednou byly mitochondrie také po

kládány za bakterie, žijící uvnitř buněk
v symbiose, a někteří Američané dokonce 

tvrdili, že se jim podařilo pěstovati mi
tochondrie v kultuře mimo buněčné tělo.

To však nebylo potvrzeno a běželo asi 
o omyl. Proti takovému výkladu svědčí 
již samo chemické složení mitochondrii.

Jejich hlavní součástí jsou fosfoliridy, lát
ky příbuzné tukům, ale obsahující fosfor 
a bílkoviny. Tuková povaha mitochondrii 

byla ostatně příčinou, proč byly tyto 
útvary nepoznány. Rozpouštějí se totiž 
v látkách, kterými se obyčejně buňky
„fixuji" za účelem konservace, zejména také v alkoholech. (Výklad k obrázku :
1. buňka z mozkové komory žraloka; mitochondrie okolo jádra buněčného. —

2. buňka ze střeva štěnice. — 3. rozsivka, jednobuněčná řasa, s malým počtem
mitochondrii. — 4. nervová buňka z myšího mozku; mitochondrie jsou i v ner

vovém výběžku. — 5. buňka z houby Pustularia vesiculosa.) ß

Poznámky a zprávy.
Kronika vysokých škol. Štefánikova 

technika v Košicích, zřízená letos zá
konem, dostala v létě své první profe
sory a část pomocného personálu. Od
stoupením Košic Maďarům ztratila 
však své sídlo; namísto Prešova, kam 
měla jiti s ostatními košickými insti
tucemi, zahájila však své působení v 
Turč. Sv. Martině a jak se zdá, těší 
se přízni slovenské vlády. Naproti to
mu Komenského universita v Brati
slavě utrpěla velké škody, kterými 
jest její vědecká úroveň na dlouho 
snížena. Ačkoliv slovenská vláda vy
hlásila, že život v autonomním Slo
vensku musí býti proniknut křesťan
ským duchem, přece nejenom dovolila 
tisku a mládeži fanatické štvanice 
proti většině profesorů Komenského 
university, nejenom se nepostarala, 
aby mohli konati v klidu a osobní bez

pečnosti svou povinnost, ale dokonce 
sama je „dala k disposici“, jak zní 
eufemistický úřední název. Toto „opat
ření“ postihlo 10 profesorů na lékař
ské fakultě, 10 na filosofické a 6 na 
právnické. University Karlova a Ma
sarykova se ujaly vypuzených kolegů 
a navrhly pražské vládě jejich jmeno
vání na české vysoké školy. Prý i 
jméno Komenského zmizí z názvu bra
tislavské university.

Německé vysoké školy v ČSR ztra
tily po nové úpravě hranic důvody své 
existence. Dosud však trvají a vláda 
republiky ani nic neoznámila o jejich 
osudu, ani nevyvrátila německé pro
jevy. γ

Salát a rakovina. Redakce Vědy a 
života dostala dopis v němž se praví: 
„V době salátu vídám v obchodech ja
ko zvláštní doporučení lístek: ,Nehno-
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