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Můj strýc, Jakub
je veskrze originální
člověk. Někteří lidé
tvrdí, že původ jeho
originality je třeba
hledat už. od jeho zrození, to jest od silvestrovské noci roku
1899. Nepodaří se; hned
tak někomu narodit se
na přelomu století
XIX. a XX., dá se do*konce tvrdit^ že dnes
sa to už nepodaří nikomu. Strýc Jakub tvrdí* že vše je proto,
že svět je zkažený.
0 tom jsem zde
ale nechtěl mluvit.
Spíše se chci zmínit
o jedné z mnoha pozoruhodných vlastností
mého strýce. Je to jeho důsledné oslavování všech významných
svátků. Sirý c Jakub
během celého roku neopomene oslavit ani jediný svátek a způsobem

nadmíru neobyčejným.
Protože jsou mu konvence nadmíru odporné,
postupuje při oslavách
nekonvenčně. Letos jsem
s ním strávil velikonoční svátky. Bylo dojemné, když strýc ozdobil pěknou jedličku váno čními o z dob ami, ro zžal svite a u betlému
mě nutil zpívat koledy.
Po rozdělení dárků jsme
rozkrajovali rajčata
podle dávného, zvyku vánočního, protože jablka
nebyla k sehnání. Zato
strýc docela pohodlně,
sehnal vánočky a rybu
a dokazoval nám, jak
velké výhody má tento
malý přesun svátků.
Když na svátky svatodušní nepřijel Martin
na bílém koni, byl sice mrzutý, ale v červenci směle směnil Cyrila a Metoděje za Mikuláše, protože nebylo

těžké sehnat mikulášský kostým* Na vánoce
jeho rodina prozpěvuje pašije, pojídá skopové a kraslice (pardon - vejce) a na Silvpstra ve výroční den
strýcových narozenin
se £ okna jeho bytu vrhají zapálená košťata,
kartáče a kartáčky na
zuby. Strýc totiž alanarozeniny v den
svých ^ulgu in s. naopak.
Lidem- z okolí tato naprosto nejnepochopitelnější věc nepřipadá
zvláštní. Dokonce někteří říkají : "• Že
ten váš strýc alespoň
toho Silvestra slaví
n o. r m; á 1 n ô ! "
Strýc toto nařčení zásadně odmítá. Jakub
není Silvestr a koště
není koňak.
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kalhoty bez záložek a jazz. Mimo to pěstuje sport a taky fotbal» Jako pivotman předního házenkářského družstva se často
dostává s touši na velké vápno,
nebo tak nějak. Včera: mi to poPoznáte ho podle hlavy. Má
drobně vysvětlil. Naproti tomu
totiž na temeni takový zvláštní
černé pivo a umělce Alfréd rád
výčnělek, jako když sochař donemá. Obé je z nouze ctnost,
končí sochu a zbude mu ještě
černé,pivo se dělá ze zkaženétroc.hu hlíny. Neví, co s ní,
ho světlého r unôlei nahledá, kam by ji dal,
proti tomu z nepovedenajednou zazvoní tele-Ti
ných techniků a sportovfon a oznamují mu, že
ců. Černé pivo při tom
jeho abstraktní plastimá tu výhodu, že jemně
ka tyla poctěna státní
založené dívky nevyžacenou, AÍ okamžitě přidují jeho znalost. Jijde na slavnostní uděnak s umělci.
lení. Má se oblékat,
tel má v ruce tu hlínu, chce ae jí zbavit a tak ji
v roztržitosti plácne svému výtvoru na temeno. A výtvor náhle
sestoupí s podstavce, začne chodit a co horšího - taky mluvit.
Babička tvrdí * že je to
od tÁ boule, která mu nepochybně po požití ovoce, kradeného
na farářově zahradě, naskočila
na čele. Hlídač, který ho při
tomto strašném; hříchu na zahradě chytil, mu uštědřil otcovsky
tvrdý políček a boule se v paanické sebeobraně přestěhovala
na temeno. Těžko říci, ale boule tu je. Zvláště patrná na
krátce ostříhané hlavě. Alfréd
se to obvykle snaží zamluvit.
Alfréd má rád kořeněná jídla, špičaté boty, hezké dívky,

Alfréd s tváří bolestně svraštělou přiznává, že
je třeba znát takové konversační základy, jako že Hubičku napsal Dvořák svému tchánu Sukovi
k narozeninám, nebo že si Renoir za svého pobytu na Tahiti
uřízl ve vzteku ucho, protože
se mu nepodařil obraz malovaný
technikou barevných bodů. Nelze
však Alfrédovi upřít určitý
hlubší zájem v umění. Je znalcem aktů a má je rád, zvlášt,
nepřesahují-li rozměry náprsní
tobolky a jsou u nich uve-deny
zvláštní podrobnosti jako věk,
národnost a pod. Nejlepší exempláře získává z jednoho holandského časopisu, který výhodně
směnuje za prošlé tuzexové bony.

Alfréd projevuje hluboký
zájem o studium, zejména při
zkoušce. S nadšeným obdivem poznává, na co se lze ještě zeptat,. jaké temnoty neznáma ho
ještě obklopují. Okouzlen neodolá a přichází znovu a unovu.
A konečně, Alfréd má
vrozený smysl pro pořádek. Zakoupil fialovou záclonku se zelenými konvalinkami a šetrně jí
zakryl poličku v pokoji. Lépe
to totiž vypadá, když přijde
návštěva, zejména dámská. A návštěvy chodí. Na štěstí se doposud jediná pokusila poodhrnout záclonku, aby si prohlédla
knihy, které nenápadně vykukují
nad jejím okrajem. Sáhla však
do hrnku se sádlem a když si
v roztržitosti otřela potřísněPOZNXTE HO PODLE HLAVY

nou ruku do poněkud antikvárni
ponožky, prchla a již nikdy se
nevrátila. Alfréd si našel novou dívku. Na neštěstí opět jemnějšího založení. Tentokrát
Alfréd s těžkým srdcem zakoupil
za devět korun reprodukci portrétu jakési ženy (nebyl to jeho typ, a£Le je to prý slavné)
a vždy před) příchodem dívky ji
šetrně připevňuje na stěnu..
Takový je Alfréd. Všestranný a hluboce založený. Přátelé mi říkaj.í, že takových Alfrédů u nás běhají stovky. Nevěřím tomu - Alfréd je jen jeden. S boulí na hlavě4

POZK/ITE HO PODLE HLAVY
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Mám přítele. Jme/f"\
nu je se Jaroslav
Petiška.
Takto
velký jedlík a dobrý
řekne něco ( - myslí
kamarád. Jenom má jed- to dobře, ale ta foi>nu vadu: patří do ka- ma! ta forma!!), co
tegorie lidí, obecně má za následek buá
oznaěovaných jako smo- výbuch smíchu nebo
laři. A Jarouš je ve- strašné rozhořčení
liký smolař. AÍ dělá
zkoušejíoího.
co chce - nikdy se mu Na příklad,když se ho
nio nepodaří. No, sko- zeptali při zkoušce
ro nikdy. Tak příklad- ze strojničtv^, co je
ně u zkoušek je málo- to jmenovitá světkdy plně doceněn. Vždy lost, odvětil, že se

POZNX

tím rozumí zvláší
slavnostní oslovení Jeho Veličenstva
krále anglického. Nebo když tyl zkoušen
z orgaaiky, dostal otázku, to ví o anthokyanech. Snad proto,
že Jardu zajímal dějepis, odpověděl, . že se
tak jmenoval poslední
vládnoucí rod starých
Aztéků. Prostě - Jarouš a smůla jedno
jsou.

t
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Tohle všechno
I Jako šaráda mi připadá tvrzení, že : do vody z ko~
mám od něho» On \"602 lze odstranit větráním, je-li/ 'stí mrtvol."
totiž vždycky po \ ve vodě dost železa". Na katedře ' "Biologická sprzkoušce za mnou \ technologie vody má pověst vyná
cha je hromada
zajde, celý skles-\ lezce; při zkoušce totiž uvedl:/ kamení. Kapacita
n
lý, a jenom vzdy- \ "Vodu odplynujeme tak, že ji/ biologické sprchá : "To bylo za- \ tryskami rozprášíme
do
/ chy je její schopse jednou utkání !"\ vzduchu. Nebo ji vypaříme
I nost zoxydovat vo(- je sportovce). A \ . zaženeme do velké komodu tak, aby její
když ho vybízím - \ ry, kde na základě roztvrdost klesla na
" Tak spust, Jardo, \ dílnosti specifických
0,1 německého stupco to zase bylo •" ~ \ vah páry a plynu odděně." Miluje bohatá
líme vodu a je to."
odpoví: lle ... když
souvětí : "Kdybychom
jsem mu řekl, že volVšechny takové Jardose snažili porovnat
ný chlor se v roztoku
vy objevy mám zapsářadu geometrickou s řadá dokázat jedině teh- ny v notýsku. OEdýž
dou aritmetickou, přidy, jsou-li přítomny
je mi smutno, čtu
/hlížejíce a berouce
chloridové ionty, tak
si v něm. Je tam
I zvláštní zřetel na to,
se strašně rozčílil, a
věta : "Autotrof/je-li tato řada skutečně
když jsem později poní organismy jsou /geometrickou a druhá adotkl, že když při tittakové, které se / ritmetickou, mohli byraci odebíráme vzorek,
samy pohybují."
le hom pak, jestliže bychom
tak to reakci nedělá do- Hned vedle :
/ opravdu chtěli ....."
bře, přerušil mě, že prý \ "Huygensův prin- / Dalo by se předpokládat,
mu to také n edělá dobře \ cip je, když
/že Jarouš je takovými nea - sbohem! - Nebo tuhle, lokomotiva je- / úspěchy zničen. Omyl.
víš, Tome - povídá a tváde a houká, I Je rvavý typ« Mé rady j
ří se jako zneuznaný lite/aby si přece jenom raději
tak se ton
rát - jsem taky jednomu
zvyšuje."- j před zkouškou přečetl látřekl, že železité bakterie \ Tam se za- ku, odmítá s chladným
žijí na úkor železa a vypřezíráním. Mohu ho pro-.
se dovížírají z něj prvky, které
dám, že: / sit jak chci - vše marno.
potřebují k životu, např
"Fosfor i Je prostě bojovník, touse do- ij žící střetnout se při zkoušhuminové kyseliny,
t a i
k y mě vyhodil !"
\ stává / ce se svým protivníkem ne
jednou, ale několikrát.
Ba, na svém účtu má Jarouš
I když je smolař - nevzdá
mnoho takových výroků: "Chlor
se 1!
způsobuje slzení, hlavně očí."
o

"Máme-li dvě stejné zkumavky a
nalijeme-li do větší kyselinů..

A

Ô
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Jiskřivá zimní noc. Nad hlavou hučí lano výtahu.
Světla Špindlerova mlýna zůstala dole pod námi.
Po hodině rychlé chůze s batohem čerstvých zásob
nás vítá ve třinácti stcch metreoh'thAt«.. Zpola
zapadlá křupajícím sněhem, okny ae line milé
světlo. Zamrzlým oknem nahlížíme do pohádky t
papírové girlandy pres velou místnost, větvičky
U
sr.irku voní. Děvčata se činila. V chatě, je teploučko. Na kamnech se připravují dobroty. Při bližšia: zkoumáni poznáváme v girlandách
narpasánek.
Rádio postupně slábne, ale po
rozpečení baterií v troubě ještě pípá půlnoc,
nož přestává hrát docola. - Ale to už bouchla
zátka šampanského a po novoročním prípitku se
podával pudink. Ne však tak zcela obyčejný
vysoká třesoucí se pyramida, na ní kousky pomeranče z konservy, šlehačka - jedna báseň I Ale
kde jsou hoši ? Někam se potají vytratili a zmizela i poloprázdná láhev. Ha, zrada I Dívky «roto ze.- msty snědly pomaranč a olizovaly šlaháěky,když vstoupil Jirka, ještě oblečený vrdáaoteukošilku, v níž předtím představoval ztělesněni
Nevého roku. Vida zkázu, zařval zcela nenovoročně jako lev a vrhl se k pudinku. Výšo jmenovanému byl o něco níž© jmenovaný (to je pudink)
dívenkami připlácnut na nos, což bylo hbitě fotograficky zachyceno. Rozpoutala se zcela regulérní pudinková bitva. Pudink se octl na místech pron zcela neobvyklých : na košili, dece,
na zdi i jinde. - Mezitím vyhladovělý Bachacha opékal řízek, nejprve na kamnech nahoře,
kdož se ale něčím: ušpinil (řízek), proto jej nabodl na vidličku a opékal v popelníku,
- Zazněla kytara a brzy ráno se šlo spát. Před polednem
vstalo, pak se lyžovalo. Rakouská škola šla neobvykl© dobře, obzvláště zatáčení. Přímou jízdu
nezkoušel nikdo.

Silvestr byl,
Silvestr bude.
Jiný, ale nezapomenutelný.
Li

STANOVENI ZELEZA

V ŽELE ZNÍM ŠROTU.

Princip metody : Vzorek odvážíme autem, .odvážíme na vahách a stanovíme v něm veškeré železo.
Postup práce :

Na decimálce navážíme »rientační navážku cca 0,50000 kg. Vážíme metodou
tří kyvů. Vážení metodou čtyř kyvů,
které doporučuje PÉLIGOT, má podle
našeho mínění sporné výhody.

Vzorek rozpustíme přídavkem 5 litrů HC1 (3:100). VORTMANN doporučuje 6 litrů této kyseliny, ale tím se vydá-,
váme v nebezpečí, že v silně kyselém prostředí nám eventuelně přítomná kyselina 4-nafto-cinchomeronová bude tvořit s železem komplex a výsledky analysy budou zcela bezcenné.
Roztok převedeme kvantitativně do kýble a míaháme dobrou
březovou metlou, vytitrovanou předem KMnO^ do slabě růžového zbarvení.
Po zchlazení na laboratorní teplotu titrujeme malou ruční pumpou 0,1-N manganistanem draselným do právě postřehnutelného zbarvení.
Metody lze použít za nepřítomnosti těchto iontů : RhO^',
G ď *, Sc'". Ge * * " , Sm**, Eu°', RuO' D y " . Metody ne2 j
lze též použít za přítomnosti většího anožství zlata.
Podle ESCHKYho lze analysu provést při obsahu zlata do
30
HILLEBRAND a LUNDELL provedli zdárně analysu železného šrotu i s obsahem 42 % Au.
Je-li obsah zlata vyšší, musíme postupovat takto : Přidáme asi 30 % přebytek manganistanu, přesně známé množství, tento přebytek titrujeme kyselinou šíavelovou a .
přetitrujeme asi o 10 ml. Její přebytek se titruje přebytkem arseničnanu, jehož přebytek se přesně dotitruje
sirnatanem.
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REAKCE NA VELKÝCH PLOCHÁCH Hs A i'
i
orava un icitariu
ProtoŽG pro laboratorní přípravu uhfičitanu sodného existují pouze
dvě metody, t. j. Leblancova a Solvayova, které nadto slouží pouze k práci v malém měřítku a dávají mimoto malé výtěžky, hledal jsem pudově metodu novou a lepší a posléz nalezl jsem řešení problému v použití reakce
na velké ploše, s úspěchem aplikované již jinde (viz literatura).
Při preparaci vycházel jsem ze dvou základních surovin, t. j,. bu5
hydrcxydu sodného nebo kovového sodíku. Jako další suroviny použito vzdušného kysličníku uhličitého (ze vzduchu), který pro náš účel nemusí být
ani isolován ani zvláší čištěn, ba arri. k teto reakci donucen. Reagujeí
s ochotou převelikou*
Část pokusná i
a) Připraven v o d m ě m é baňce 50%ní roztok hydroxydu sodného. Hydroxyd draselný, byí v retulkách, se pro přípravu karbonátu sodného valně
nehodí* Baňka postavena na kraj digestoře, vybavené podlážkou z nejlepších rakovnických šanotek. Protože v celé práci, jak bylo experimentálně zjištěno, jo podstatný moment překvapení, ponechána banka nějaký čas
v klidu s celým, výše uvedeným prostředím, načež baňka náhle a nečekaně
rozbitá, takže její obsah zaujal celou plochu digestoře v prakticky zar
nedbatelné časové jednotce (časové dvojky se pro to nehodí). Kysličník
Uhličitý i bez dozoru vstupuje v reakci, takže po odpaření rozpouštědla
získáváme čistý uhličitan sodný v dobrém výtěžku.
b.) Na stole zřízena kaluž, je již

velikost stanovena stechiometric-

kým výpočtem, a do ní mimoděk vhazován kovový sodík ve formě kuliček tak
Velikých, aby po hladině nekroužily ani neopisoValy případně jiné křivky,
nýbrž aby vlastní vahou dosednouce na stůl explodovaly. Poněvadž rozptýlení reakční hmoty je zde daleko dokonalejší, je i doba potřebná k preparaci daleko kratší. Na druhé straně je získávání uhličitanu sodného
z těchže důvodů obtížnější.

Vypracovány tedy na základě reakcí na velké ploše hned metody dvě,
2 nichž volbu přenechávám chemické veřejnosti.

V Praze-Vysocanech u Spalovny v Laboratořích Spolku pro Chemickou a Hutní
Výrobu.
I. Pražák
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NOVÉ OBJEVY O LEDU.
Pozoruhodné nové po -

šlo k dehydrataci dříve, než

zmatky o struktuře ledu o -

se stačí kryohydrát roztavit.

hlasuje VlÍL (Výzkumný ústav

Pokus byl úspěšný potud, že

ledový) v Praze-Bráníku. P*-

to, co zbylo, bylo skutečně

Ui. výsledků, které získali

absolutně suché. Vznikly však

pracovníci ústavu na moder-

obtíže se zkoumáním vlastno-

ní mikrorentgenové aparatu-

stí produktu. Plného úspě-

ře, jež tu byla v minulém

chu se podařilo dosáhnout

měsíci uvedena do provozu,

teprve použitím radioizoto-

je led ve skutečnosti silně

pů. Molekuly krystalové vo-

hydrátováný kysličník vodný,

dy tyly z mřížky vyráženy

který' při nahřívání taje ve

intensivním ozařováním tvr-

vlastní krystalové vodé. Na

dými paprsky gama ze silné-

základě tohoto převratného

ho radioaktivního zdroje.

objevu byly na ústavu pod-

Do polythenového pouzdra by-

niknuty pokusy o odstranění

ly vloženy dvě stejné misky,

veškeré hydrátové vody a o

jedna s drceným ledem a dru-

získání bezvodého kysličníku

há s kysličníkem fosforeč-

vodného.

ným k zachycování vypuzené

Nejprve se pracovníci

vody, a pouzdro vystaveno

ústavu pokusili připravit ab- působení zdroje o aktivitě
solutně suchý kysličník vod-

řádově 10 miliard curie (od-

ný energickým žíháním ledu,

hadnuto z navážky zářiče).

namrzlého na podložce v ex-

Této vysoké, i v čelných za-

trémně tenké vrstvě, aty do-

hraničních laboratořích zce-

la neobvyklé mohutnosti

šek, který při vhození do

zdroje bylo dosaženo tím, že

vody prudce zasyčel. Bezvo-

místo kobaltu 60, běžně v za- dý kysličník vodný je zřejhraničí používaného, byl ja-

mě silně hygroskopický

ko náplň bomby vzat ultrama-

snad téměř tak silně jako

rin, který podle sdělení do-

kysličník fosforečný, a mo-

davatele (Družstvo "Paleta",

hl by sloužit jako energické

sdružení výrobců malířských

sušidlo-r

potřeb v Praze) je daleko

-

Je zajímavé, že roztok

vydatnější než kobalt a je

v první misce jevil neutrál-

u nás snadno volně k dostá-

ní reakci. Patrně došlo v po-

ní ve velkých kvantech.

li intenzivního gama-záření

Již po čtvrthodině,

k přetěkání části kysliční-

když bylo ozařovací pouzdro

ku vodného, u kterého se dá

zkusmo vyňato a otevřeno,

- jak plyne z Mendělejevový

byl kysličník fosforečný

periodické soustavy - oče-

zcela rozteklý a ve druhé

kávat výrazně bazická pova-

misce zrýval kyprý bílý prá-

ha.

Ve výzkumu se pokračuje.

(Pozn. red.

Jak se dovídáme ze spolehlivého pramene, nemohl být výsledek zatím1 ověřen dalšími pokusy. Výzkumná práce na tomto problému musela
být zastavena na zásah obvodního hygienika
v Praze-Bráníku, neboí se zjistilo, že pracoviště nemá povolení pro práci s radioizotopy, Redakce "Večerního Bráníka", z níž jsme
tuto informaci převzali, se oprávněně táže :
Jak dlouho ještě bude zdravý elán a novátorský důvtip našich mladých a nadaných vědců
spoutáván ve svém volném rozletu byrokratickými předpisy ?)

-
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CHEMICKÉ
tr fiudbé
národu

INŽENÝRSTVÍ^
1/Jecď
véku.

Koncertní jednatelství hlavního města Prahy ve spolupráci
s ČSAV pořádá v měsíci lednu koncert chemicko-inženýrské
hudby.'Koncert ¿7 rozdělen podle jednotlivých základních
operací a navíc jsou připojeny některé skladby z příbuzných
oborů.
Z oboru hydrauliky budou provedeny úryvky z těchto skladeb :
N. Rimskij-Korsakov : Zlatý kohoutek
G. Asafjev : Bachčisarajská fontánas
V. Blodek : V studni
Z oboru flotace a sedimentace :
R. Wagner : Rýnské zlato
Z oboru dré'ení a mletí :
P.I. Čajkovskij : Louskáček
Z oboru převodu hmoty :
W.A. Mozart : Únos ze serailu

L

Z oboru materna ti ky :
A. Dvořák : Jakobíän

»

A

,4

Z oboru thermodynamiky :
A. Rubinštejn : Maxwellův démon
Z oboru výstavby chemických zařízení :
F. Škroup : Dráteník

? ?

Koncert se koná 15. ledna 1960 v michelské plynárně a je spojen s prohlídkou plynojemu.
Srdečně zvo« pořadatelé.

/

