
jak bylo referováno. Vitamin K bude 
miti nesporně širší význam než jako 
prostředek při krvácení; jest na př. 
možno očekávati, že se osvědčí při 
sepsích a jiných infekcích proto, že 
zvýšení srážlivosti krve omezí prů
chodnost tkání pro mikroby. Stefl.

Pes. Z toho, co dnes víme o počát
cích ochočování zvířat a jejich uvádění 
do služby člověkovi, je patrno, že prv
ním zvířetem, jež se stalo lidským 
pomocníkem, byl pes. Nejstarší stopy 
vedou do dob mesolitických (období 
mezi starou a mladou dobou kamen
nou). Početnost a rozmanitost psích 
plemen není jenom výhradou nové do
by a výsledkem pěstitelských a šlech
titelských pokusů; už velmi dávno se 
v minulosti vyskytují psi rozmanitých 
plemen a tak se zdá, že to nebyl je
nom jediný druh zvířat, který si lidé 
ochočili v různých životních prostře
dích. Nejstarší a poměrně nejhojnější 
stopy ukazují na tvora příbuzného 
vlkovi; jeho vlastnosti patrně nejlépe 
hověly pravěkému člověkovi. Avšak 
už v neolitické době lze rozlišiti aspoň 
dvě nebo tři psí rasy. γ

Klíčky obilek — vzácný zdroj vita
mínů. Když obilné zrno počne klíčit, 
čerpá veškeré své potřebné živiny, te
dy nejen kalorické, nýbrž i vitaminy, 
nejdříve ze svých zásob. Teprve poz
ději čerpá je ze škrobonosného endo- 
spermu vlastního zrna. Klíček musí 
tudíž obsahovati v koncentrovaném 
tvaru všechny důležité živiny. Analy
sou se vskutku zjistilo, že pšeničný klí
ček obsahuje 30—35% snadno stravi
telných a vstřebatelných bílkovin a 
aminokyselin, 25—30% látek tukovi- 
tých, z toho 8—10% oleje kličkového, 
dále 20—25% uhlovodanů (hexos), 
10% hlenovitých pentos, 2’5% nestra
vitelné (pro člověka) buničiny a 5% 
neústrojných látek. Vedle těchto kalo
rických látek jsou tam fermenty, lát
ky hormonové povahy (estrogenní a 
laktogenní) a pak vitaminy skupiny 
B, vitamin A, D, E a F. Jakmile po
čne klíček klíčit, objevuje se tu také 
značné množství vitaminu C. Je tudíž 
klíček dobrým zdrojem živin. Při vymí- 
lání mouky se však kličkových živin 
nevyužije, neboť do mouky nepřechá
zejí. Olejnaté látky kličkové mouky 
snadno podléhají rozkladu a mouka ta

časem žlukne a hořkne. Proto se 
klíčky zpracovávají zvlášť a pečlivě. 
Z kličkové mouky se připravují chle
bíčky a jiné pečivo, které je velmi 
hodnotné a lehce stravitelné. Hodí se 
zvláště pro nemocné a pro déti. Vek.

Květiny a ovoce se nesnášejí. Mno
hý si jistě všiml zvláštního zjevu, že 
některé květiny, které byly i třeba 
čerstvě utrženy a byly dány do vázy 
do pokoje, brzo ztratily listy, kdežto 
v jiné místnosti jiné květiny anebo i 
tytéž nikoli. Různé květiny jsou po 
této stránce různě citlivé. Mezi chou
lostivé patří na př. růže. Také bylo 
pozorováno, že květiny, které byly pře
neseny do jiné místnosti, brzo zde ztra
tily své listy, člověk si to běžně vy
kládá různou teplotou, vlhkostí vzdu
chu a tak pod. Botanikové však nově 
vysvětlují toto nápadné opadávání listů 
květin vlivem přítomného ovoce, zvláště 
pak jablek. Zrající ovoce vydává plyn 
ethylen, který je řáděn mezi rostlinné 
hormony a který urychluje opadávání 
listů. A tak si můžeme vysvětlit často 
překvapující případy, že květiny, které 
se dostaly do blízkosti ovoce, ztratily 
listy. Z toho plyne také praktické po
naučení pro domácnost a obchody 
s květinami. Avšak tento zjev má i 
své dobré stránky, kterých lze prak
ticky využít. Tak se hlásí z Ameriky, 
že vlivu ethylenu na listy růží užívají 
zahradníci při zasílání růžových keřů. 
Růžové keře, které mají být zaslány 
na větší vzdálenost, se předem zbavují 
listů, aby cestou neztrácely vodu a ne- 
usychaly. Listy se otrhávají ručně, což 
ve velkých zahradnických podnicích si 
vyžaduje mnoho pomocníků a dosti ča
su. Proto se růžové keře, určené k ode
slání, dávají do místnosti, kam se 
vpustí ethylen, a listy v krátkosti opad
nou. Jedna firma zahradnická prý tak
to zpracovala na 200.000 růžových ke
řů. Vek.

Jablko. Jabloň a její plody se sice 
připomínají už u šumerů a pak u As- 
syřanů, ale je dosud velmi pochybno, 
zda je znala stará Syrie a Palestina. 
Chtěl-li by některý čtenář namitnouti, 
že aspoň v Palestině museli jablka 
znát, protože se o nich mluví v bibli, 
pak nezbude než požádati ho, aby četl 
v bibli pozorněji. V první knize Mojží
šově ve vyprávění o ráji a o stromu
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