
měchýř práci asi 4000 kalorií na 32 g 
vyloučeného kyslíku. Ohrada energie 
na tuto osmotickou práci se bere 
z oxydačních dějů v buňce. Tak jako 
buňka hradí všechny své energetické 
úkony z oxydačních přeměn cukrů a 
jiných látek, z nichž tak vybavuje po
třebnou energii jako z „paliva“, vy
užívá podobně energie těchto látek i 
k práci osmotické. Svrchu uvedený vý
kon žaludku je uhrazen přibližně 2'5 
gramů cukru, výkon ledvin 0'7 gramů 
cukru a plovacího měchýře asi jedním 
gramem cukru. Pracují tedy buňky i 
zde velmi úsporně. Konají-li buňky 
práci chemickou, na příklad když 
tvoří z cukru živočišný škrob, nebo 
z aminových kyselin bílkoviny, spotře
bují energie mnohem více, neboť se tu 
mění nejen koncentrace látek, nýbrž 
struktura molekul. Vyrobí-li jaterní 
buňky z cukru hroznového 1 g gly- 
kogenu, spotřebují na to 500 kal., čili 
na jednu grammolekulu glykogenu 
(asi 9 kg) přibližně 4,500.000 kalo
rií. (Tolik glykogenu vyrobí ovšem 
lidská játra až za několik týdnů.)

Běl.
Jihoafrická platina. K známým vý

skytům platiny na Urále, v Kalifornii, 
Brazílii, na Borneu, Domingu a 
Austrálii druží se od roku 1926 Trans- 
vál. Obrovské zásoby jihoafrické pla
tiny jsou zvláště ve vyvřelé hornině 
noritu v Rustenburgu a Potgietersrustu 
v Bushveldu (v Transválu) ; dobývání 
platiny je tam velmi jednoduché a po
hodlné. První platinová země na světě 
jest však nyní severoamerická Ka
nada, kde je platina vedlejším výrob
kem při těžbě niklu a mědi. J. M.

Vlasy a oči řeckých hrdinů a bohů. 
Čtenáři Homéra a jiných plodů staro
řecké literatury si snad všimli, že bá
snici leccos prozrazují také o vzezření 
a tělesných vlastnostech heroů a he
roin. Ani oni nebyli stejného typu: 
Menelaos je označován přívlastkem 
„plavý, rusý“, plavovlasý byl též 
Achilleus, naproti tomu Odysseus byl 
tmavovlasý. Stejně tak temnovlasá 
byla proslulá básnířka Sapfo, kdežto 
spartská Helena a vůbec dívky spart- 
ské a bojotské byly plavovlásky. Ne
jinak si představovali Helléni své bo
hy, jimž přikládali lidské vlastnosti. 
Zeus byl tmavý, jak jej sugestivně

líčí Homér v proslulých verších, kde 
užil na označení stupně temnosti do
konce výrazu „kyaneos“ (= černý, až 
do odstínu modra). Stejně se i dnes 
vyjadřuje temnost vlasu a vousu Indů. 
Afrodite byla však pokládána za zlato
vlasou, podobně jako Charitky. Zdá se 
tedy, že ideál tělesné krásy tíhl k pla
vému typu se světlýma očima, kdežto 
tmavý komplex vyznačoval sílu, sta
tečnost. Ve skutečnosti byli staří 
Helléni smíšeni ze severské a středo- 
mořské rasy a v historické době vět
šinou dlouholebí. G.

Nejpamátnější horská silnice v Asii 
jest vojenská ruská neboli gruzínská 
silnice, která jde přes Kavkaz. Je 
dlouhá 200 km a vede z Vladikavkazu 
(61 t.) do Tiflisu (347 t.). Byla do
končena v roce 1863. Nejvyšší její 
místo jest 2788 metrů nad mořem. 
Místo to označeno obeliskem a křížem 
královny Tamará, jež vládla v těchto 
místech od roku 1184 do roku 1212. 
Nad tímto průsmykem zvedají se mo
hutné hory kavkazské; Kavkaz má asi 
50 hor vyšších nežli Montblanc (4810 
metrů). J. M.

Upravovat či opravovat? Rozšířený 
zájem o četbu, jenž se nyní ukazuje, 
vyvolal — jak pochopitelno — také 
určitou mobilisaci na trhu vydavatel
ském a v knihovnách. Sáhlo se k plo
dům odlehlejším a starším, na nichž se 
usazoval prach zapomenutí a příkrov 
nezájmu. Není pochybností, že takové 
objevitelské pouti jsou občas v oblasti 
písemnictví velmi dobré a užitečné: je 
dobře známo, jak střídavé literární 
módy a psychologicky pochopitelná 
snaha mnohých čtenářů toužících býti 
moderními, anebo se aspoň jimi zdáti, 
neprávem zatlačují hodnotná starší 
díla. Byli jsme však nyní svědky za
jímavé výměny názorů. Kdosi namítl 
proti „starší“ četbě, že svou výrazovou 
a slohovou odlišností odpuzuje čtenáře 
a dokazoval to na úryvku druhořadého 
díla jednoho z příslušníků závěrečného 
probuzenského období. Byla tu sice 
snadná odpověď, totiž poukaz na jiná 
stará díla, na nichž nenacházíme ruší
cích závad, bylo možno dokonce uvésti 
i díla téhož spisovatele, ale jak to už 
bývá, pozornost se přesunula jinam a
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začalo se uvažovat, zda je vhodno a 
přípustno, aby se taková stará, výra
zově a slohově příliš odchylná díla, 
upravovala pro dnešního čtenáře. Je 
zajímavé, že z literátů, kteří zaujali 
veřejné stanovisko k věci, hájili co 
největší šetrnost k původnímu dílu dva 
učenci, kdežto dva belletristé zastá- "" 
valí mínění, že má býti dovoleno upra
vování starších památek v duchu sou
dobého jazykového a myšlenkového vy
jadřování, jeden z autorů dokonce byl 
i pro přepracování. Touto výměnou 
názorů nebyl ovšem spor rozřešen, a 
nebude asi ani příště. Věc sama je 
dávno na přetřesu a taky prakticky 
byla rozmanitým způsobem zkoušena.
Je známo, že na př. ve Francií nejsou 
„adaptace“ literárního díla ničím 
zvláštním a že jsou jím podrobováni 
zejména autoři překládaní. U nás 
ovšem byla vždy úcta k literárnímu 
dílu mnohem větší, ale jde právě o 
dovolenou mez zásahů. Necítíme roz
paků modemisovat pravopis: jest tedy 
otázka, nelze-li stejným právem zmo- 
demisovat dikci, na př. nahradit běž
ným výrazem slovo nezvyklé a málo 
srozumitelné, či slovní obrat, jenž 
dávno zanikl a nemá v sobě nic cha
rakteristického. Jisto je jedno: nikdy 
nebude možno stanovití přesná pra
vidla pro opravy a bude záležeti na 
síle literární a morální odpovědnosti, 
na úctě k duševnímu dílu a na ohle
dech k jeho významu. γ

Nárys fysiologie smyslů, napsal 
Doc. MUDr. Jaroslav Mělká; vydal 
Melantrich v Purkyňově knižnici lé
kařské 1939. — Kniha tato jest do
plňkem učebnice fysiologie, jejíž část 
vydal zemřelý profesor Hanák, ale 
kterou nedokončil. Právě kapitola 
o fysiologii smyslů nebyla v této učeb
nici obsažena. Mělká zhostil se svého 
úkolu velmi dobře. Tato důležitá část 
lékařské fysiologie, důležitá nejen pro 
studující lékařství, ale i pro odborné 
lékaře, podána jest slohem jasným a 
srozumitelným každému vzdělanému 
čtenáři a pojednává o všech nejdůle
žitějších poznatcích, týkajících se 
oněch životně komplikovaných dějů, 
které na konec vyjadřujeme jedno
duchým slovem, že něco vidíme, sly
šíme, cítíme atd, Dílo jest vybaveno

četnými obrázky a názornými sché
maty, které doplňují a objasňují té
měř každý projednávaný fakt. Kniha 
poskytne každému, kdo se o tyto pro
blémy zajímá, t. j. zvláště lékařům 
a pedagogům, dokonale spolehlivé 
informace, podané formou jasnou a 
srozumitelnou. Dr. J. Stefl.

i
Kogazon, což vzniklo ze tří slov: 

Kohle — Gas — Benzin, jest německá 
umělá nafta, která se vyrábí z plynné 
směsi kysličníku uhelnatého (uhelného 
plynu) a plynu vodíku. Z této umělé 
nafty vyrábějí se stejné výrobky jako 
z přirozené nafty, rozmanité kapalné, 
i tuhé, parafin a ceresin. Směs kyslič
níku uhelnatého a vodíku, známá jmé
nem vodní plyn, vyrábí se vedením 
vodní páry přes žhavé uhlí. Z vyrobe
ného umělého parafinu dělají se v Ně
mecku svíčky, umělý ceresin je ná
hražkou včelího vosku. Z kogazinu 
pochází mimo jiné produkty německý 
umělý benzin a olej pro Dieselový mo
tory. J. M.

První hliníkový most byl postaven 
v železářském městě Pittsburghu přes 
řeku Monongahelu ve Spojených stá
tech. Hliníku nabývá se v Americe po
dle návodu Hall-Héroultova z nerostu 
kryolithu, fluoridu hlinitého a kyslič
níku hlinitého nebo ze směsi nerostu 
bóxitu a uhlí. J. M.
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