
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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víjené po všech těchto stránkách, hýla 
úměrná také odborná jakost práce. I 
v malých museích lze vykonati, byť i 
ochotnickými silami, velmi mnoho. Pře
vážná většina místních a krajinských 
museí není specialisována, to jest má 
za účel zachytiti celý vývoj a ráz 
města či oblasti. Ve skutečnosti ovšem 
se často omezuje obsah musea na více 
či méně náhodný sběr památek příro
dopisných, národopisných, archeologic
kých a historických. I tu sice bylo vy
konáno mnoho záslužné práce a jistě 
ještě také bude vykonáno, ale přece 
jen třeba uvážiti, že také ještě jiné 
stránky života zasluhují zachycení. 
Tak na př. nebývá v přírodopisném od
dělení věnováno dosti pozornosti přiro
zeným a umělým změnám útvaru kra
je a jeho následkům v rozšíření a slo
žení fauny a flory. Podobně lze v mno
hých místech zajímavě zachytiti obraz 
zdravotních poměrů oblasti, zejména 
kde se projevují určité úchylné jevy 
jako následky zaměstnání, provozova
ných po generace a škodlivých pro 
zdraví, nebo vlivem tvrdých životních 
podmínek, jako endogamní zatížení, 
thyreoidismus v obou krajnostech atd.

Neméně zajímavý obraz poskytuje 
zachycení změn sociologických jak se 
měnilo rozvrstvení obyvatelstva podle 
zaměstnání, obraz populačních pomě
rů a pod. γ

Oestron a progesteron se v těle ruší. 
O osudech hormonů v těle nevíme mno
ho. Některé se z těla vylučují močí ne
bo výkaly, některé se v těle ruší. Jak a 
kde, to je předmětem badání. Velmi 
rychle mizí v těle pohlavní hormon sa
mičí — oestron, jak o tom svědčí po
kusy B. Zondeka. Zondek vstřikoval 
myším velké dávky tohoto hormonu, a 
to 40.000 myších jednotek. Po určité 
době zvířata zabil, rozkouskoval a 
z těchto kousků těla isoloval oestron. 
Oestronu však získal vždy velmi málo. 
Už za velmi krátkou dobu našel v těle 
myší jen as 1% z tak velkého množ
ství vstřiknutého hormonu. Oestron je 
tudíž v těle rychle rušen, pravděpo
dobně fermenty v játrech. Podobný 
osud má také hormon žlutého tělíska 
-— progesteron. Také tento hormon 
Zondek vstřikoval v množství 5 mg

krysám, které pak po určité době za
bil, rozkouskoval a z těchto částí těla 
extrahoval progesteron. I zjistil, že 
v nejlepším případě se uchovalo jen 
20% vstřiknutého množství, t. j. 1 mg, 
a to v době 6—12 hodin po vpravení 
hormonu do těla. Po 24 hodinách zů
staly v těle už jen stopy tohoto hor
monu a po 48 hodinách nezjistil vůbec 
žádný. Oestron zůstává tedy v těle ak
tivní jen velmi krátkou dobu, kterou 
lze počítati na hodiny, progesteron pak 
nanejvýš do 36 hodin. Poznatky tyto 
jsou zvlášť cenné pro léčení těmito 
hormony. Vek.

Novinky pro přátele živé přírody. 
Poslední měsíce přinesly několik no
vých původních publikací, na které upo
zorňujeme čtenáře, milující četbu z obo
rů biologických. Prof. dr. Julius Komá
rek vydal (v nakladatelství život a 
práce v Praze) své úspěšné rozhlasové 
přednášky pod názvem „Hovoříme o 
zvířatech“ (str. 184, cena K 22'—). 
Stručnou, ale hutnou a poutavou studii 
„Boj o život a dohoda k životu“ napsal 
prof. dr. Jaroslav Kříženecký 
(„Svazky“ Václava Petra, řízené doc. 
dr. J. Kovárnou, str. 34, cena K 4'—). 
Ti, kdo si troufají na literaturu vědec
kou, mohou sáhnouti ke dvěma sborní
kům: Jeden z nich, věnovaný k sedm
desátým narozeninám dr. Aleši Hrd
ličkovi, obsahuje třináct původních 
prací našich anthropologů vedle něko
lika drobnějších statí (Praha, náklad, 
české Akademie, cena neuvedena, str. 
356). Druhý, uspořádaný na počest 
devadesátiletého nestora české zoo
logie, prof. dr. Františka Vejdov- 
s k é h o, shrnuje 38 zajímavých pří
spěvků našich i některých zahraničních 
zoologů (vydala Král. česká společnost 
nauk spolu s českou zoologickou spo
lečností, stran 596, cena neuvedena).

ß
Barvy a čich. čidla nám nedávají 

zprávy samostatně — to jen fysiolog 
musí oddělovat analysou jednotlivé 
prvky smyslového vnímání -—, nýbrž 
sdruženě. Obraz světa, jaký nám smys
ly kreslí, není mosaika zpráv jednot
livých čidel, nýbrž zprávy ty se modi
fikují působením čidel navzájem. Je
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