
Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí.  
Projděte se hvězdnou oblohou.        

Poznejte příběhy, které  se váží k 
některým bohům a hvězdám 





Žilo kdysi sedm bratrů - loupežníků. 
Doslechli se, že na samém konci 

země, žije sedm dívek, sedm sester, 
skromných a krásných.  

Osedlali koně, přijeli až na konec 
země a tam se schovali. Když šly 

sestry večer na procházku, 
přepadli je. Ale zmocnili se jenom 
jedné dívky, ostatní jim utekly. 

Lupiči dívku odvezli, ale byli za to 
přísně potrestáni. Bohové je 

proměnili ve hvězdy (souhvězdí 
Velkého vozu) a přinutili je chránit 

Polárku. 



Za tmavé noci, kdy je obloha bez mráčků, je 
u střední hvězdy „oje“ Velkého vozu - Mizar, 

vidět malou hvězdičku. Je to ta dívka, 
kterou loupežníci ukradli. 

Plejády, to je šest zbývajících dívek. Bojí se 
a proto se tisknou jedna k druhé. Každou noc 
opatrně vystupují na nebe, aby hledaly svou 

sestřičku. 



Andromeda, bohyně úsvitu 

Andromeda byla dcerou etiopské 
královny Kasiopei. Ta se 
vychloubala, že Andromeda svou 
krásou překoná  mořské nymfy 
Nereidy. Toto tvrzení 
rozhněvalo Poseidóna, boha 
moře. Poslal na Etiopii mořskou 
obludu, která vše živé zničila. 
Král Cefeus, otec Andromedy, se 
obrátil na věštírnu. Bylo mu 
sděleno, že musí obětovat svou 
dceru Andromedu, aby si boha 
moří udobřil. 
 



Cefeus tedy nechal přikovat 
nevinnou Andromedu na skálu, nad 
mořský útes. Tou dobou se tudy 
vracel z cest Perseus a Andromedu 
zachránil pomocí hlavy Medusy, 
která vše živé promění v kámen. 
Perseus tak za odměnu získal 
Andromedu za ženu. 
Perseus byl syn Diův, proto Poseidon 
ustoupil od další pomsty. 



Kasiopea sní věčný sen 

Kasiopea se po smrti dostala mezi 
hvězdy. Avšak její nepřítelkyně Néreidy 
dosáhly alespoň toho, že byla umístěna 
blízko pólu, takže musela každou noc 
trávit polovinu času hlavou dolů, aby se 
naučila skromnosti. 



Venuše, ranní hvězda 

Afrodíté je řecká bohyně lásky, v římské 
mytologii se nazývala Venuše. Podle některých 
bájí byla dcerou Diovou, podle jiných bájí se 
vynořila nahá z mořské pěny, které se Zeus 

dotkl bleskem.    



Afrodíté tvrdě postihla každého, kdo ji urazil nebo pohrdal 

láskou. Zasáhla do mnoha osudů. Pomáhala Iásonovi a 

Théseovi.  

Byla to však právě ona, která pomáhala 
Paridovi, aby získal lásku nejkrásnější 
ženy, královny Heleny, i když za to byla 
nakonec zbořena staroslavná Trója; tak 
bylo zaplaceno vítězství bohyně nad 
jejími soupeřkami, bohyní Hérou a Pallas 
Athénou v zápase o zlaté jablko pro 
nejkrásnější z nich. Afrodíté byla 
symbolem lásky čisté i smyslné. 



Bohyně Arthemis 

Artemis byla panenskou bohyní nočního lovu. 
Přebývala v lesích s nymfami a smečkou svých 
loveckých psů. Chránila mladé, ale bez lítosti 
lovila divokou zvěř a trestala jakoukoli urážku 
a násilí. 



Představuje archetyp nezávislého 
ženského ducha, tedy ženu, s níž 
není radno si zahrávat. Pomáhala 
své matce při obtížném porodu 

svého bratra - dvojčete, a od té 
doby je mimo jiné považována za 
patronku porodu. Ženy se na ni 

však obracejí s žádostí o pomoc i v 
mnoha jiných oblastech. Její 

doménou je fyzický pohyb a vše, co 
s ním souvisí, přičemž atletická 

soupeření jsou u ní na prvním místě. 



Pegas - vznik tohoto souhvězdí 
vysvětluje báje zrozená v šeru 

dávných věků   

Když Perseus usekl hlavu Meduse, řinula se z 
otevřené rány krev do moře a na tom místě 

vznikl na příkaz boha vod Poseidona sněhobílý 
kůň Pegas. Po svém zrození odletěl Pegas na horu 

Helikon u Korintského zálivu, kde sídlily 
ochránkyně umění Múzy. 



Dodnes se o Pegasovi mluví v 
souvislosti s uměním, zejména 

básnickým. Poseidón dal Pegasa 
později hrdinovi Bellerofónovi, 

který s ním vykonal nejeden 
hrdinský čin. Když však 

Bellerofón přemohl obludu 
Chiméru, zpychl nad svou 

statečností a chtěl se dostat na 
Pegasovi až na Olymp mezi bohy. 
Rozhněvaný pán Olympu - Zeus - 
poslal na Pegase ovády. Pobodaný 
Pegas se splašil a jezdce shodil. 

Bellerofónův osud potvrzuje 
starou moudrost, že pýcha 
předchází pád. Pegas však 

pokračoval dál a dostal se až na 
oblohu. 



Phoenix 

Ten bájný pták, tajuplný Fénix, se 
dostal do řeckých a římských mýtů 
z Egypta. Jmenoval se Boinu - 
volavka, a protože se objevoval po 
záplavách, staří Egypťané věřili, že 
se zrodil z vody sám od sebe stejně 
jako slunce. 

 



Symbol Fénixe jako vtělení slunce, které po 
skončení své vlády nad světem vždy umírá 
a pak se znovu rodí v jasné, oslňující záři, se 
Egypťanům povedl. Pohádkově krásný přežil 
celá tisíciletí, ať už jako Foiníx Řeků, či 
Phoenix  Římanů, každých pět století 
povstával z pověstného popela omlazen 
k novému životu. Jako kdyby lidé všech dob 
a celého světa toužili mít vedle slunce na 
obloze ještě nějaké malé slunce na Zemi. 
Vlastně je to stále stejné - prostřednictvím 
Fénixe se můžeme skrze realitu dotýkat snů 
- svých i cizích, všeobecně známých i tajně 
skrývaných, výstředních i konvenčních, 
splnitelných, či nesplnitelných. 



Pěkný a pohodový den a k tomu 
nějaký ten prima sen …                        


