
Btrva ttt-,qNťt
Titlir'ri byli clěti Ur'erllt
rr Glrie. Po cleseii ietech
ll<lje Zer_rs' syrl Titlirrťr
lilrir'rt u Rhc'i, Titrirty

1lÍctlrr;hl lt trvězr-ril-
Pr<lrrréthetts' také syr-r
jedrroho z Tit:illů,
llojovlrl r'ra Diově
stt'ellě.

ot-ytupaNÉ
Řečtí bolrové' veclení
Dier'rr, nrěli clot-t-tov tla
hor'e Olynrpos. Zeus
rlrěl za rrrelrŽclktr Hértr
e byl otcenr urnohu
rliyrri1>skýclr bohů.

Ptt lt ttétlt at t.s t r Č í l i tl i
P( )z ] l tí ť(r! l t uěztl.),

PoČÁTKY * Řecko

Dan oHNĚ
l)YZ Vl]LliY Zntts svrlrl svélro otce Krol_tlr _ stejrrě jako Kr'or-ros
kc[ysi svél'ro otce Ut-ana * obrátil se proii iiclerll. Měl

v litlryslr_t zt'ttČit lidskor_t rztsLl a ztl'Čítznovtl. Plár_ry trrlt vŠak př_ekazil
Prottlétlre tts.

Pr'olt_iétlretls Zll;tlllellá ,,prozíraý" a pr-:ivě Prorrléther_rs byl ze
všech nest-tltteltrýclr Titárrů rrejclrytř-ejší. Proto se postavil na
StfallLl r_lváŽlivélro Dia proti brtrtálnír-t'ir_l Kronovi a ostatnín-t
Titánr_irl. Pronléthetis by1 sice nesn'irtelný, ale 1icté

l_ro rněli r:icli. Dokollce se říkír, Že je
z |iíny :l vocly vytvoř_il.

Protrrétlretis dzttoval iiclem cetr- Slttttečtti

r-rý clar r'rryŠler'rí a rrzlr_iČil je tlrtro- t't'tz

l_re cloveclrrostel]l a ř_enres-

lťrrr'i, jako rrapříklad jak
stllclov2rt hvězcly a jak
je vyttŽivat pi'i orie r-ita-

, !{.. jcl 1121 lttorl

Pttltttělltetts rlšrÍlí Diu, (I letl si
l'yhere Špatttrttt Čd\l ()běIi



POCÁT'Ii\ * Reclerl

Zclol<rlrl:tlov:il-tí liclstvlt Dilt 1;<l1lttciilcl lt ;c-llrl llrlěv IeŠtě vzl'tlstl,
liclyŽ Plorlléther_r.s ll<>hy zlllrvovlrl jcjich výslrd lr 1loskytove1 je
iitlc'rll. Pr'ortléthctrs zltllil rrcll:t ;t Ir;zciělil iltl t'tlt clvě Č'listi o|lě
zlrlllrlil VětŠí Člist tvořily jerl kclsti lt ttt l', tttctlŠi llllt.5o. Pt_tltl'tctlrctts

1;řiclělil btlliťrrrl tlrcrlší clíl, irlc Zer_ts sc- rc,zzlobjl' ProIlrétlrerts.se
r_rsrlilil a rlabícll tllLl: ,,Die' rrejslavrrě1Ší z llohťr' lryl;er si s:irri." Zerrs
'slttlrozř'ejtlrě zvolil vět.ší Čiist. IiclyŽ zitstil, Že lro Prort'iétlrer_ts

1lř_el.stil, oclebral licle rlr olrer-r.

.Ať si jeclí rrraso syrové," kr'ičel.
Ale Pror-rrétlretrs lro př'elstil i po-
clrtrlré. Vyclal se 1l2l olyrrlp clo

síclla bohr_i, r-rkracll olre ri

ze slttnečního vozlt a n:t

stonku f'enykh-r ho
př'ir_resl zp'.ít_ 

' 
''

ky r-ra zem.
Pak ttkázztl -'

liderrr, jak oIreň
pouŽívat trll vllř_ení

Rrzzttřctt-11 Zctts
při prhlecltt

Síoro nonŮ
Hora Olyr.npos
v sevet'trílrr Řecktt
se tyčí clo vý.šky
29i7 nletrti. Řekt;ve
věřili, Že lrora Ie síclleril
rlesrr'rt'telrrýcli bohů'
1lrotoŽe llyllr talt
vystlkli' lrŽ se zcllilo, Že
se clr-ltýkli nel>e.s'

FeNvrr-
Říkii se' Že Prorlréther.rs
r-lkryi olreň ve stotrklt
f'enyl<lu. Fenykl je

v Řecktr velice
olllí|lerrý' Listy se
r_rŽívaií jal<o bylirra
lu stonliy a koi'eny se
ieclí jal<o zelerl il-tlt.

a na zallÍtttí. KclyŽ Zetrs tl(r plall('ltcí ()lttlč

poi'rlécll clolů rra zerni a tlviděl
plarrotlcí olrně, znloctril se ho

strašr-rý lrněv.

Pn l tlt étl ta t t.s t t kttz t t.f e

litle ltt..ict k po t tž í t

circti k LttÍ'cttí tt.ittll sc
tt tte/ttl zttlti'tíl

#

S rlhttčtlt ttkr.|'t'f'nt ue slottktt.fbtt.ykltt se
Pnttttú!ltatts t,rací z ol1,ntptt
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POCAT-KY * Recleo

Zetts se Prot'trétheovi i liclstvtr zit uklltcletrý clar ol-ir-rě

krutě polllstil. Naříclil ktrlllavétrrtr kováři Héfllistovi
vytvořit Žetltr obdař_enolt tradpozenlsl<ott kr:rsott, která
přir-rese liderll rreštěstÍ. I(eŽclý z llolrů jí rrěco darovel.
Dostale jrrrérro Parrdor:t, coŽ zttltttlen:i 'všetrri
obdzrrovirn:i".

Zetts neposlal Parrdortt Protrrétlreovi, ale jelro porrlaie|i
cl-rá p a j ícírlrtt b rlt trLt E1li rlrétheovi, j el-roŽ j nré r-ro znattrettá

,,docll-rteČrrě trvaŽtrjící". Prornétlrells bfatrlr varov'.ll, aby ocl Di:l
Žádné dary trepřijírlial, ;Lle Epirrréthea
Par-rd'oi'in:r krás:r tak trchvátiIa, Že

se s ní oŽer-ril.

E pir'r'rétheus ponrirlri,rl b ratrovi
rozclělit rrrezi lidi tlrtroŽství clarťr. Ve
svénr dorrrě rr_rěl zapečetěr'rý clŽbírrr,

v nět-trŽ ocl1ločívaly rretrroci, stář-í
a neř_esti' Prorrrétlretrs s Epirrrétlreetl
ie clrŽeli ninro dosair iidí.

Pancloril netrstlile pí'errrýšlela, co
by rrrohl zlilraclrrý clŽbírr-r trktývat.

Jedr'rolro clrre ji zvěclirvost
pt=etlroirlzr il ol_Ia clŽbzirr otevř'ela.
Všeclrrra lidská tráperrí' která

Pttttthlt'tt.it,1í

zt'ŮtLt t't lsl

Pfu' ttt ( ilr I(t. t il e t, ivlt r

tlžlxi t t tt t,.ypt t sl i lt t

ťŠťCll]t(! lftiPťtll
lirl.strvt

rllitlr tla1llňtrjí Život l>olestí a str'.icllirlírtr' se cl.ost;rla verr. I{dyŽ
Patrclor'lt v 1>lttrice vrlitillt víko tle trrísto, zťrstallt tla cltlě ttvěztrět'tlt
r-rŽ jen rr:rdě|e. Patldora zasleclrla 1eií slebé vol:irrí il pLlstila ii n;l

svět, elly licli rrtěŠovala.

: Zetts tllc'zítítll 1lllir'rovel 1lro Pt'c>tlléthea 1eště lrorší 1lorlr.str-t.
OclsoLrclil lrci li 1lÍil<r;v:irií ietézettl rllt slrlillt v hclrliclr' ltlly tuLt.sel

stlliŠet 1;lllČivé sIlttlce i rlll':tzivý chllrcl.
N'.tvíc ltlrŽclý clerl 1;í'iletcšl rlllr_ov.sliý orel lt vyl<loval trllt jlitrlt

PnNooŘtN DŽtsÁN
Nlr této řecké vlize je

z:rchycenn Pandora,
jak 1>řijírlá ocl bolrů
cl:rry. Athéne jí vclechla
Živ<lt, Alrodit:r ji obcllr-
iil:r krl'lsotr, ApollÓrl
lrttclel>rlírrl rladiinírrr,
Hertttes ii rreučil kla-
lllilt 1l l)oclv.idět. Parr-
clorlr získllllt vŠeclrrry

1lrtltikllrcly vIa.strrí licl'
.slié 1lovaze.
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PoCÁ7-I{\'* Řec'kcl

Pře.s t_t<lc rrrlt j'.itr".t vŽclycky Zll()VLl tlltrostllt, tlrkŽe tllLtc'etli
nebrlrkr konce.

Pt't;tllétlretts se rrŠltl< tlc'rrzcl;ir'ltl. Ar'ri ze.sllilllý lt zrlic'erlý se
rrc'1>í'estlivlrl Diovi 1lostllívutt- ',_Jsetil 1c'clirlý z llohr_i, kclr'i ztrlt

tltjetllství, ktere tě Ltvrhtle v zlt1lotlrtlěrlí' ste|r-rě jltko tvého otce
Politld se chceŠ zacl'ir:irlit, btrcleŠ t't'tě t'tlttset pLlstit."

Prorllétlrer_ls věclěl, Že 1lol<trcl se Zelt.s 1lorliiltrje s tlroř_slir;lt

vílorr Tlretis' ilrk trlěl r, Úrrry5|11, t1l ll1Ll 1lor_oclí .syrre silriějšího
treŽ otr síttlr lt Diova vlírc1a skor'rČí. Zetrs chtěl
r_re jel_ro tajetrrství přijít' proto 1loslal svélro
syrr'.t Hérakla, aby Prorlrét]-rea pllstil' Ten
výrtlětrolt Za svoboclu Dia varoval přecl

Thetis, kterii se nrlkonec provclala
zlt stlrtelníka, krále Pélell. -Ieiiclr
syrr Achilles se stal i-rrdinotr

tr'ojske víllky.

IittŽtI.f'tlt'lt přÍle těl thrtlusk.)i tlrcl
tt t'.),ltlr t t,tt I [)rr t t t t tit I t cr tt,i,fri I n t. lzlt, rti

ltlll (tlc přes tl()c ztl()L'rI ilrtrrstlrt

Zt.Lls ,c HEIrArsros
Te11t() cletltil z iecliélrtl
lxrh:irtr zrcliyclr je sce-
trtt ze slltvrléhcl Íecke'
ho rlrýttr. Zer.rs tr1lěl
Li 1l<ir'riýrlr i brllestrrt i

hllr,ry rr jeho syn
Hétlristos ho vytéi'il
ticlerenr sekyly.
Z Diovy hlavy r.ysko-
Čila Atlrérla v 1llrle
zbloji.


