
v ledových mořích i ražení cesty jiným 
lodím. V posledním desítiletí podnikají 
tyto lodi dosti pravidelné cesty Ledo
vým mořem severně od Sibiře, aby 
uvolňovaly cestu nákladním lodím do 
severosibiřských přístavů. Dne 23. října 
1937 byl „Sedov“ západně od Novosibiř- 
ských ostrovů sevřen těžkým ledem a 
pokusy jej vyprostiti selhaly. Bylo tedy 
usneseno jej nechat hnát v ledu; zčásti 
letadla, zčásti ledoborce jej zásobily na 
několik let vším potřebným a patnáct 
mužů dobrovolně se nabídlo konat ces
tu s ním, čímž se naskytla příležitost 
k dalším vědeckým pozorováním. „Se
dov“ byl nejprve hnán k severovýchodu, 
na sever od ostrovů Novosibiřských, ale 
později se jeho dráha stočila k severo
západu a šla zhruba ve stejném směru 
jako cesta „Framu“, jenže dále na se
ver a východ. Koncem srpna r. 1939 
bylo dosaženo nejsevemějšího bodu, 86» 
49', a to dále na západ, než leží <re- 
kordní severní bod „Framu“. Odtamtud 
zamířilo ledové pole se „Sedovem“ k 
jihozápadu a během 12. a 13. ledna to
hoto roku byl ledoborec za pomoci no
vého, nejsilnějšího ze sovětských ledo- 
kolů, „Josefa Stalina“, z ledu vyproštěn 
a zavlečen na Špicberky. I „Sedov“ při
náší bohatou vědeckou kořist. K.

Národní ceny umělecké byly ode
vzdány 27. září. Ve skupině literatury 
bylo odměněno celoživotní spisovatel
ské dílo, pak kniha básní a kniha es- 
sayů, ve skupině výtvamictví vyzna
menáni dva malíři a dějepisec umění, 
ve skupině hudební skladatel, pěvecké 
těleso a kvartet, ve skupině divadelní 
herečka, režisér a operní pěvkyně. Zdá 
se, že dosud nikdy nebylo mínění kul
turní veřejnosti tak ve shodě s pocta
mi, jež rozhodovaly o udílení cen, jako 
letos. Že byla ve skupině literatury po
ctěna kniha essayů, nestalo se ponej
prv; novinkou však je vyznamenání, 
udělené za vědeckou publikaci. Vědě se 
dosud národní (dříve státní) ceny peč
livě vyhýbaly. Letošní případ není 
ovšem po formální stránce nijak uspo
kojivý a nelze se zbaviti dojmu, že se 
vynikající dějepisec umění octl mezi 
laureáty jen proto, že porota nenašla 
třetího výtvarníka, jehož produkce by 
byla měla v uplynulém roce žádoucí

úroveň. Takové „nouzové“ obdarování 
vědecké práce je nedůstojné. — Neby- 
lo-li kdy všimnouti si vědy, stačil zřej
mě čas na „filmové umění“, kde odmě
něni — už nikoliv za obecného souhla
su — tři výrobci dlouhých a tolikéž 
výrobců krátkých filmů, zvlášť ještě 
navrhovatel jednoho z odměněných fil
mů (právě ten, jenž se musel veřejně 
ozvat proti znetvoření své povídky fil
mem!), pak dva scenáristé, režisér, 
čtyři herci, dva techničtí pracovníci a 
skladatel hudebního doprovodu. Kdyby 
bylo lze věřit, že tak rozsáhlá a boha
tá pozornost bude filmovými pracovní
ky pochopena jako závazek lepší práce, 
snad by se leckdo s tímto výchovným 
významem filmových cen smířil. Ve 
Zlíně pronesl ministr obchodu zname
nitý a nabádavý program všemu naše
mu filmovému světu; doufejme, že se 
z něho splní aspoň něco a nejhýčka- 
nější umění přestane buditi rozpaky 
většinou svých projevů. γ

Vitamin A v horečce. Vitamin A se 
tvoří v těle z karotenu, který je jeho 
provitaminem, a to v játrech. Tato pře
měna je děj fermentativní. Obstarává 
ji ferment karotinasa, avšak určitou 
účast má tu také retikuloendothelová 
soustava. Této soustavě připadá však 
zvlášť důležitá úloha při chorobách na
kažlivých. Zjistilo se pak, že v horečce 
klesá obsah vitaminu A v krvi, a to 
tím více, čím vyšší je horečka a čím 
déle trvá. Klesá-li při horečce hladina 
vitaminu A v krvi, nemění se v krvi 
množství karotenu. To znamená, že při 
horečce trpí především přeměna karo
tenu ve vitamin A, a to as proto, že 
v horečce je retikuloendothelová sou
stava postižena. Když pak horečka 
zmizí, lze zpravidla zjistiti dočasný vze
stup hladiny vitaminu A v krvi až nad 
normální hranici. Vek.

Musea. S potěšením lze pozorovati 
vzrostlý zájem o zachycení a uscho
vání památek všeho druhu v městech 
i v krajových oblastech. Věnuje se roz
sáhlá péče ochraně a úpravě staveb a 
památníků cenných historicky a umě
lecky, jakož i rozšíření a prohloubení 
obsahu místních a krajinských museí. 
Bylo by si jen přáti, aby horlivosti, vy-
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