ačný lé
k přile
těl
Jana Vránov

á, foto arc

ednoho po
šmourného
, deštivéh
Alexander
o odpoled
Fleming ve
ne v září rok
stísněné a
londýnské
u 1928 pra
dost neútu
nemocnice
coval skotsk
Připravoval
lné labora
St. Mary’s
toři, která
ý bakterio
si právě pře
.
se nacháze
log
dnášku o
tkání, která
la v zadním
stafylokoku
může být
traktu
, docela bě
často půvo
se mu poda
žné bakte
dcem infe
ří najít lék
rii vyvolávaj
kčních ab
působící na
pacientů.
scesů a vře
ící předevší
tyto nakaž
dů. Alexan
m hnisání
livé choro
der Fle
by, které teh
dy často mě ming doufal, že
Podivná
ly za násle
dek smrt
A pak to na plíseň
jednou při
šlo. Na pra
legou, kte
covním sto
rý ho přišel
le měl… (ta
navštívit, kd
zvláštní zel
jenka křížo
yž si povši
ená plíseň
vky). Zrovna
ml,
. Inu v Lond
ným jevem
si povídal
ýně, kde věč že na jedné odložen
. Jenže tat
s koé laborator
o plíseň se
ně panuje
obvyklou
ní misce se
vlhké poča
chovala po
masu, nýb
šíří
sí, nejsou
divně. Zře
rž jen jakési
záhadná plís
plísně vůb
jmě napadla
kapičky. Fle
eň bakterie
ec výjimeč
okolní bakte
ming se po
nečekané,
rozkládá.
rie
dív
,
„P
al pozorně
které neutv
hodně zaj
odívej se tad
ímavé a…
ji a začal si
oři
y na tohle,”
možná i do
uvědomovat ly
řekl tehdy
st důležité,
, že
svému ko
” dodal ješ
legovi. „Je
tě celý zam
to
yšlený.
Připravila

Dárkový
certifikát

J

na předplatné časopisu
Pro:
14

Od:

TAJENKY KŘ

ÍŽOVKY I MŘ

ÍŽKY NAJD

E NA STRA
36
1. VÝ
HERNĚ
NÍ KŘÍŽO
HERNÍ K
VKA O 10
Ř
00 KORU
ÍŽ
O
VKY NAJD
u zasílejt
N.
e od 12.
Soutěž se
ETE NA ST
srpna do
dále řídí
ŘEŠE
NÍ
též Všeobe
RANÁCH
9.
STRA
záNA
ří 20
cnými
1000
20NĚ 37

DALŠÍ VÝ

Vyluštěno

hiv

světě,
učinil Anglič
an Alexand
Fleming, ot
er
evře
v medicíně… l cestu k velké revo
luci

ET

u křížovk

13 A 30.

korun
pravidly sou
na e-mailo
těží Organi vyhrává 499. spr
vou adre
právními
ávná odp
zátora uve
su soutez
předpisy,
ověď.
řejn
zejména
@denik.cz
zákonem ěnými na www.vlme
.
č. 89/201
2 Sb., obč dia.cz/vseobecn
a-pravidla
anský zák
-soutezi
oník.
a příslušný
mi

oknem

Host souh
lasil a Flemi
ng odložil
později, na
kontamino
dru
vanou misku
to, že do jeh hý den ještě podro
stranou s
bně prozko
o laboratoř
tím, že ji
um
e se patrn
počasí do
ě otevřeným á. V té chvíli totiž věd
stala jakási
ěl jen
podivná sp
oknem a zás
s bakteriá
ora, nevel
lní kulturou
luhou vlhkéh
ký výtrus,
.
o
Druhý den
který se usa
ráno se sed
dil
na misce
mačtyřicetil
né plísně a
etý Fleming
do zkoum
ání
pustil do urč
pod mikro
skopem, ná jejích vlastností. Kd
yž se na vzo ování záhadhle spatřil
velice zajím
rek podíval
avou věc…

