?0'0,0Q,0
'rlG>l,lts
zdÍývlmvšechn!př,z,|fuceadši.h ,,íbMtch,, česklchhalovjch
po|' vow. P.ýaě douÍlin,,žese budetejako yžl' Wečně bar,ita kau'
ď na po|9vov nqideto' za čtmfu'mPřišeL
Idkjsu sijiž,|lohli ýšimnoat'našc,,ov wo,, se ýpos|z.lníchročBt
potjkd 8p.obumqm m^lýchpfoston,... wsýčltt,n,o jedno!1ll.
c-t'ch
šeo ťiučně: Na ýěgíd tarusnějšipfosÍof,se nh,r bo,u!žc,z,rtn
rudo\uyd po|řebdýchfr|,anc' i!,tožspo,rzorů.wřlm, žcčasem
odsÍfantnei te,rto,,zádrhér,.
Za orga^iz.,lt ,ěchÍoakcí staJírok co rok ť|ižlidé a yěřme, či i2'
vlvtiejÍ ýlsilxjÍcÍa náfoč,|éúsia' db! uóm všempřipruvili př$e,n-

népfostledía ,šechry uós pobaýílihvalitnÍmprogrumem.
M,sltm si žei přc, úbrtektaneěntbiic pořód na co kaukat
a ,,cjdejen o |o,žcpov wowjsou ro .žžn,- koneckoncú
pa|ři|o k l,|diánlm o4jdkži}o.I te,,tofok bl,dQrna
soulěžení
soutěži|,svou osob,,lnotiýati si masínqjílkaždýsdm
v \obě' Ndpad z min léhopow |,owdá, yšcm'k|eřísi na se.
be obbčou
st!loýého..,
bý nejspÍš
tou m&loumoti.
',něco
ýacÍa nahnal
lpoastu ladiónů do lÁn2č,|id,én!čije ,,donu!i|,,
ýd, si,u sebeněcoilýového.osobně si ale nlslÍň' žefunr
ceNtanevede.Pokud se každýfok chce,,'csch&et a poř.ld4t
kvali,nÍa pmgranavčbohau Imv wor,,s&mozžejmě
se neobej.
de.nebez arčilýchfi,14,|cÍd ,|ddše,,í
všech,lúeÍé
ta,o qk,e
Ý-Ý.Ý.!l'-Ť9tý.Ý

Z obsahu
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oJa:]!P-ť:y'
. vý,n'n
dd"l

hyl,l

Cohto \rdLndn
''nďln.n 2

colgÍoa n,afrýx6hbÍ'c'?

o;;;;;;;*"n n aqe,

t,eto"gcipov mr

tď.dd'yann
o tÚ.č,ú.v|y
a 8ú.,. |oh,!ýh.&hr 'dc.
PíEý.nld. oPr' Ú pol' vov

--

--,

--.

-a!

-

sMóŽ|vá povghg]ndtánú
sépo[ná 610! jóiich hbloÍiÍ'
AťU' lo by|ypěĚ|zá.
vody'Ép€sy' U (án| v |álÍo3u,|!k6t..l€ďá
lum.}g'8oulěžěý hodukop|m
q hazardn|ňry EoutéŽivBtindánůPř€'i|e dodn€i a up|'íŤuj6& v€ bmó
lanočnlchá oěvockÝchliánl'

9aa^'a,nl1nu,l*tan a |wn5aůln

@ E,*|rallóyr'ý n Wt mt
.-..-.-

p'ggtěziyápgvahaindiá1ů

H|.vnlíndúvodem'PÍď muŽi'm|ád|muži'ď|ápd' ž6nyá d|vty|.tÉ|ns pon|
wow' lÓ zlskánl uspďoj.n|á Édostiz pď'yfu' Boh.toal . kó.u ko3lýmú.
ktaÉvys|svq| ná odiv'podl.huj|pohÉy rukoLl notou. |Íupui@|óho té|.'
Kd]E ignčlta'budeVáÍndobit a nób!.|sl6 mys|oln. nic ěpghóhol

@ wfuán|a plÍe9a/t/ěal<ýrh
o

opmvda zqií,ui' fuene v době neúpros\éhotňnlho mecha.
níz,nu a cen' ýšehojsoa fok od .oku|!šší.,, Pfoto mlsbte
každ' ia lo' že úIq wn/'púnu' ktefé ?4I,IúlÍe24 účďt nó
por' pov, Šezas núžemeza rok sejí!.
Přcji kdpelaúndob|éhlasiyk!, tLnďnlků pevný kfok a Jšem
aičashěným mnoho z&ilk|i, nalezeni ,'ových přIiul a pohodr.

--,

t'ěfujonev.otí'kbř|3ej.koukoliíoíflo!pohd.b|stvi
č|6potuotltvÍ
pod||.||
powíoÝaAHA 2Ú{7l
nr utpoř.|dlni12.
čolkóho

Jak Yznik|názeY pow wow
a Úý'nam taneĎníGhsBtkánív přítomnosti
wazéD pal W bý kdysiďM nďýnh iEdÚÚ,an 6 ú]ďw, q,1d@u
'k]on.
kkŠ*ých
knenů'Ewopď!éab F,ozý|!i@ndk,Mar,y pli ldfti p'k nýné pnsoldr
li toft'dovo k úB udáhdi' IÓ. ha @ * EÝ,.pahédlva]i's. .opodabab |ofru'Ň g
déjBI v fuiaýé dúé |radicehdiánskéhotan@jéwastaÍó3 pÓw @* kkÓ |ak@
vé ý @\'4da bŽ . dobéchíezoftěcl
DobE'kdy indhfi fr,ýt svŮi ýeškri éásýéŇýa|bajio zď|bÝáii é|isbfu á ob'
ddóýÁni pol6|y' storéib. starébn@ sa 2tá6jl v nenéva|fua Nýé naapakpn
chán]i, vz4islévýznornčimBn' ko|á Ý6dék únoýáni a úďJoýári h|]débĎiho
e
tdn.ó,ilú dký!' PilďJázl noýodabý.a3 pb ,p@úavnk,losli ,
lndiéniUsA i K6n,dy se s.h&él na pow Mw Raíájé v ýUfusnédÓbéhhau
z reirašid] oslav je]ichirdián'kéta2ivola búi' zpiBÍ' obdaroÝóWi se' Mvš!é'
w]i sbÉpkteb a rcvá pŘelst!Í @avhzil vši.hniý zdé|úši
z. ýého lhdiánstýť
Pfu Ňw tahpňspfuér*r' k uchováhÍsla,\.h zýýt' oú@ó|4eb.héloÚfrk|last
a Fi dědiaÝi Íúy ý zrcvu na]ézé
zd-dcané
]darnnEB hqhdy, klQré
i@ lak dŮle.
žltéd poi.bý Je b snaha vynhMt ihdiárý z kúIuhl 1gM
a lhasbinosn
tl!|dldy k!s] tareÉ,bia tarečniconŤdt j hékahk
tieicnl' aby e danéhopow w
Í|ohlzúčasI.1il.
setká,J!i@ ÉWaú jako p|.d slopal4sÁúlé'' alélďé né g/oie
hoúlÓ' slov1qt!.pi,abytrich ptlvésú'
dadáwk pick.up!'kíí]Ůa né*orečné
n.pí
slvi stanlůs jejiú ý'\obky'hldbou č!có.!'lsfuenin Ia ÝšedofuďÍka]ú:l9uiŽs'
je
po||
ných
w\|. v lPposbdal @é to l ýhe ýllézstli'w dobrý|aPčnikki!že
dlts vydélatď @ lislc dolan, rúú

---

---

---

---

---

---

Coje"indian
time'?

---

---

^-

Ake pořádá.é p.o indiány májl sice daný nějáký ěásový hamonogÉm' a|6 n€ VŽdydoide k jeho sý|ktř|hu do.
dŽen|.Posunutému
ačá|ku s.íká
time'.'tedydob3 právévhodnápo ačálok ak6 čiektlvily,Pfolo
nebude netÍpě|i!'a zachovéjlek|id.'indian

vvvvvvv
CoieGBAIID
EIITBY?
GBndEnlry. lé Vé|ký
w|up (mi.ě.odolarečn|.íény)
a je z|avmhfubempowwo/ý'J€ lo pfocěsibaEv a zvo.
kú'|B p6ii Pňtomlovslupuulvolllán€ č n|d
obhdnlpro'
€ s |. pňkl.támjeu wdoucimaré.ypředstavoványlejich
powMw šesté'
laneé.lslyv Téchjspfi Boučásných
je
kladnlchtři plo ženyálňpromuže
Šo!čáslivstupu
iPíseňk v|ajce'k|ďájevě.ovánamu,ůňa
kts.
ří s|ouž'|iv aínádě (cožje pokrcčován|
zě staďch
'enám'dob
kdyo!ž| odcházó|iná ýá|éčné
s|ezlry)a zp|!ése iázá.
čálku
vělěinvindiámtÝú.ktivit,

l(dojeil. C.?

v anqliďéň oňginá|slel n&ývájiMaslď ofcércmonies
nebo zkalkou M,c, v iídiáNié ř6čiby lo vrzně|ojako
"Ien. r|éď n|!vldo m]kmÍonu.nebo
kl.ď lo ý.och.
'Ť6n

M c' n99s Njvělěi zodpověóosl z ce|óho orgánizá.ň|ho
sĎoru Musiznál pow we po Ýš6ó 9lÍánkácha rně|by
se poslaÍalo jeho h|adkýp'úbéh'M c zo svóho řečnicté.
ho stánovjště oEánizu]e shroňďdován| přiďázBjícich
účá!h|ků'uvád| iéd.ot|lvélan€čn| sly|y.plédstavujBj&
prográmu.
dnol|iv. 3kupitlybubónikŮ' K@'dinlle pÍŮbéh
zpostl6dkovává komunikacimdi indiánskÝml
|ak i n.ií!
diánskýmidŇáky' popi6q6a vFvót|!j. všg' cÓ 6s v t'.
nečn|aénó oděhtává' Réš|]ákýko|ivprcblóm' ktoď můž.
pocjt'.. mu neby|dán
Eniknool, Např' kdyžmá tanečn|k
dBlaločnýpbs|ot'eby ulázá|svéné'|épš|l.néěn|
sďoF
nog|i M.c ták t@hodng'ig8t|ibud.lanďnl|o dáne leště
j€dná p|4ň P'olo po.louchojlo .loho' kl.rý m|!vi do ňi.

prcbiéfruho o!bň' vy}l6Vám
kÍďonu.a pfij:tkóm*o|jv
vslilc.
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. PRAHA
WÍ)W
31.3.2007
POW
PROGRAM
í2:oo hod'

orum Rol| c.||
zvÚková zkouška kápo|

l3:oo hod.

GRAND ENTRY {zaháj9ní)
Prvni b|ok soutěžnÍchtanců

!'

-. Tlny Tofs (datl)
Man,á TradId|onaI
. wom€ n .3 ÍradiiionaI
- Women's Fancy Shawl

Přestávka (cca í hodina}
D.uhý b|ok soutěžních tanců
-J|ngle oÍess Dance
. s|řa|ght oance
- Gra33 Danco
- Fancy Feathé. Dance

Dá|o3e budete noď zúčáltnit
tak i nesoutě'|cil
{iaksoúéžicí,
. mez|km€ .
mnohe'.|ntéÍlribá|..
a zá.
nových' gpo|ééenakých
bevnýchlancůp'o včechny.

whlášenI výs|édkúpow wow 2oo7
20i0o hod.

GRAND Ex|T (ukončení)
vo|ná zábava

Čalový po6un nenívy|oučeí.
|nd|anÍlme.

s tl{D|ÁtsÍou
DtEcHW|xÁžJÉÍo
/ rnolEJrísÍÁilÍY
PolurÁ ěAJoWAřuo r / oBčEn$TvEtí
ilEl.ívYtoucEro
0nUHU
JA(ÉHoÍouv
TEM^T|IoU
/ PňExvlPErí

l xnpnYZDABMA
PBosouTĚŽíGí
oBčERsTvEilí
čn.l.
xÁvn+MAtÉ

. í2|et
1996.2007
/
WllW
''zimních..
PltW iI
haloÚch
českých
1 ..o ě n |k 2 0 ' 1 .1 9 9 6P|a ! y u P|z né
2. ročnik 18.1.1997
3 - ro č n |k2 4 .1 .1 9 9 8
4. ročník20.2'1999
19.2.2000Prah. - oo|ni Poče.nico
17.2.2001Praha . Do|n|PoÓórnlco
23.2.2002Pr.h. . oolni Poěo.nico
22,2.2003Praha. Doln| PoČornlcg

22.2.2004

'|0.ročnIk 26.2.2005

4.3,2006

l2. roén|x 3t.3.2007

\.

ÍATEGÍIRIE
TAilEcní
MuslmébrÁt v úváhuto' Že tan€čnl kostýny prcš|ydloÚhým 3topad6áí|e|ým vývoBm á hova.|' Kďdý 3ly| k@ýnu
'ná
vzr.h he stv|után.€' 9 v souč:6nédob. * pouŽ|váv|c noliádřnÍch mate álúnď |dys|' Každýtans i6 o€obitý á doptG
@dnéo|sni r němu iedlné.nó Jo zárbdn|.h óst k.l.gotil' kéttgým se použIval|různéko6ýliy. tl..ó 3i .yn| př6d3Il.

<f Woman's traditionaldance vvvv.v.v.7Ý.v
l(Ženský t]adičnitanec)
.Jé|éni@vé
*oŽené
šaly

Man's grass dance
(muŽskýtrávnítanec)

{!
J

á k tomuňnohotádlě

sly|'Réď Íepíezen|uié
. Nojslalš|tánécvá|gčnic

heÉ uždávíroplesh|y
eÍs|ová|'Je |o"púvats

k|adémneim každého

půva.
dénádŮíojnGl|
Je |o vlniclse !Éva
p'éÍi€' PÍuŽíý'onébný'
l.nec' Je Ve||ceobllbený'

ó
lk

Man's traditionaldance
(muŽskýtradiěnítan€ c )

zedačnÍchdob' a právě
on jéto nejchaÍaK€Ílý

/í Woman'sjing|edressdance
r'(tanec ro|ničkoýchšatů)

v.|o' NěI(|eéz dophkn'
a ozdob. hlavy (head

niďý MmBpodminL

. Ťanečnlciiu ptedváděj|
staé př|běhy]stop.vá.

.!řv-.!Zv.7v-.r7v

per
Featherpickup. sbírání
or|ích

Ná oíl pér s pň pď lď ďéně h|.d|3 nqv.|.|m Élp€*iam . Údou'
oÍ|illou drch€m pÉk' bou'lN.k.. kt6ď ÉpÚ|ďn Ei w|kýň óucň.ň
. |idmi,P.G j.ou udÍ|ons
]éna odv&néč]nt&ý n.,*l.lÉňut.mc.l.
kďi p.lllnd od| p.rc up'd@' ]€ v.doucln ...íy mbo releíáBn h|l.
&no do tonc. pÍsně,P.Ío |ó,ld na &mi3ymb.lEul€ p.d.ho bqow.'
ka.vá|očnýwbÉn, kbtý F vybdn' porcMdE (|.vooruk{) l o'iv''.
hk.úho p.d|.hod.!h. P'i lomloól8du t.iónipdgl.M a snd4Í

. Hlmnig

!.lú . vydá.

( Man'sfancydance
aL
fešáchitanec) l|
1t (mužský
ll

. Peslrýá pÍopÍacovaný

Woman'sfancyshawldance
(ženskýfešáckýšá|oý tanec)
. Piekósně Íučněděh.

ná kr*Uá zádech' obj+
vi|séve 20' lél€.h á vn*|
do powwowpozofuhodný
3 hn|asť{kýlanečnisly|.

Mashí vyiádňenl'osobní.
|ost'Jde o iedénz néj
nálo.Í'ějš|ch
á nélíych.
|ejšichtancú.KéÉmU

j|cichbaEvnýchmoÝlo.
L.dnýá EfušujicÍ
tane'

Southern Men's straight dance
. "slÍaighldan@" js ang|€kým
výÍesfr použlvBnýňk ona&í|
osod'ů' kl.řl tancova|i 'plim
MhoDapl|modo|Ů' Má 3vó
kořony mo'i špo|kyýá|.čnl
kú'R.kvizilyk lancijsou š|ožitó
a podlizujl3okmnovýn pE.
vid|ůmNěkl*ó používané
Pl.dméty mBi bí a8|ouŽ€né
zl6kány' Pohyb |ěchlo lanéěnlkú
t6 naplnón důElojnosti
a vnithln k|'dem ozdobný.
p|ynulýá h|adký|anoc. jakési
bÍus|en|ÁbslÍakbl c5oroogBf €

TATECI{I$TYIY

|nteÍtÍiba|
dance
. mezikmilové
tance

Íýolancal&u uďanytén'Ra|lď,lél|
přátoba 6slu zpéwk6své.
nailtnové
ko]en bk! 1920
Jojjch Ýlznaňafstl
kdy nhaha indiáhúat !ž náslné éina'
násÍ]hěztEtilo konlak| élbdihou a kw

$po|eóenské
tance

spdečénské lance naji svl,j utltý čěd
a krclý' Na kji.h p|Ůběh .!oh!ížipbď
tanečnlk, Kerý si podle gtuace pňbló
paíÍlochiky,Íýo tafu jsou Účeny jak
všaň tahečnlkin' Íak i šifukéÝeřei
hrsti' Mužj a žerÚ tanči iako pét
lahči se vždy v kruhu po sněru hodi
nolich fučičck(poh'h slunce).

Tán€c iézák|ádn|Éložkou
ňnďtá séwÍ@móÍjďÝch
domďoďch obladů.|ndiániz PÉnii |6ů vé|ic€ ráditan.ova|l.|silch
ptěl']n'chkmenúzns|ave|kémoŽsNl tgnd]'
lánóčn,i
koky 3. é€s|o oŇ|j6|yp@ édámýchkr;novJttl zvyiu Vě|Š|ns
V.ehny bM bylyspoisé s nábožengtými
oblády Ta6r'id ďedvádě|izvitata'udá|osti'věci' pňhody'Vňě|ise' vyska.
klanovéa krercvé' klé'
ková|ia čalo hÉbá|imháma ]akotoně nebobizoni, Ťáncs 3e dá|€ dělily m os.bn|' spo|kové.
pod|ezáměřbnÍ:
ÉB od|išow|y
3po|eč€íBlé.&onicté'ÚÍmiďé'voj€íské. @ývai|ci'Ý|aslďeďé' smuténiab i é.o|iďé.
Tán6č.icis€ pohybuj|v ýru bubnu' kl6ď indiánům
symbo|Euighdskýp!|s s liĎ zák|€dn| .yhy veškséhoávola' Prolo
vyjgdřovánivždyVýznanmurcli.
MmB tarcs a hudbyh.á|pň indiángkém

BUBEI|
- to ie kruha tlukotsrdce

V indiánBtéfi|oEoni
symbo|izujo
bub.n n€ÍozluČnouiodno|Uminu|o8liPřltoÍňnoď
Pl€ d sbvuje věČné
a b!do!c.lo3Í'Í.lojódnolá
i6 kruh'lpojujici|idis bubnován|.
ryl'ny
ýÍry pl|rody'Ud6Íybubnujsoujako |ld3*ýpuE' tákj6kovšechny
'ál|adnÍ
PÍo|oisou na pot!v/ol,l néjd|]|eŽi|éjš|
samo,řéimě
a bubonjci.o'| udávajl
'péváci
Pli hÍ€n| se dodÍluj|danápEvid|ea olike|e'KaŽdákapé|aíiá sváhoh|&n|hoŽp&
Ígpďtoáíp|3n|.Ksíým ob3áhnoujakouko|iv|.n€čníta|€goíi'
váka6 nép|bbemý
Plo n€l'tnováné ÚchÓ múŽé
znÍt|ndián9táhÚdbávšé|ijak'
a|evěne. má svÚ pú'
v.b' Jéťebási takéuvědomit'Žs s€ !.ýra'íé|iŠl
od |énaš|.vÍop!kó'

o

VETERAI{I
A PRUK(IPIIICI
POW
WOW
CESIilCH

j

Solazazzr<a

;1"'l

,ý/žéi,1

Z ai*ata

o

12th Czech powwow nans

e

VETERAI{I
A PRUK(IPIIICI
PÍlW
WOW
CESKYCH

Todra Kon4r/r
?a,ttr<qt 7ette,
,! aýn1ehý hasl

"|Šú)

p.\ý vxtýý

Karnf/a

Néšég.l.rié "Prú*Ópdikú" heni Úplná'
lidí' k|.ří Pomáhqli j.h s oqanizaci'
bk i aktjýná t'nc.vali jB nnohen vica''.

P0ZllAllllta
Orcn
ailP0tttlW
21,1,2001
(Jižní
t0]tl|ary.
Ja]otico
u Mi]otic
cecny)
víccnaWww'indianc0Ířa|.cz

openAiÍpowWoW
2000
toilllary

tA P(lW
WoW
měliuědět
Cobyste
anebETIIGTA
cHÍtltÁtí

f.ro
h uňď2 Pt.dovšln n.vštěmlwn' lít.lÍs. Po.bbné.l.co Úč'Ét'Ipop|vé,Jé.lobró v.|'ét,l,h sa cho.
po( vow e nspakavet ah zvytl , ř.d Indfuskýct| dfračilch setlénÍ.|tEélvodolÚ výčo|h rorožDý
v.t na'í,ť
hh
p|o po,wwow v us^ čl|amolě, td. I ý c.ch&h.
I

aró'Íy'arhďÝ.as
B!ďdoďhnq'Úýrdábrd6alý$řolo ad,'doíJu,

.|
3'

v fuue|]a{[' & qžad\btl6á db]*hl e doýkl K.,dý'Ma nanleln|n
utlh poldd,h|lbtdr aqď'zá|d4 ,Wq')dlaófu
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