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PRvNt vELKÉ ČEsl<É lND!ÁNsKÉ Pow-wow, kwl]@ 
'e 

zútÚbili euroi,dí4ri Mj.n z Čé.h' ób i z Mr|dý,,
slovzÁk! a Nčdďka' 3e kn nÚ ý Mbfu v Pl6í.n Fato .,. voGELŤANz

V základní škole v Plasích se v sobotu uskutcčnilo prvníindiánské pow-wowvČechách

obřadní bubnv bi|v v rytmu srdce
PLASY (zz) - Pfltri jn-

diáíské pow'Ýow v ce.
chách se uskuÍečnilo tuto
soboluÝ budově zákláfuí
školy v Ptasícb. Na tuto'
pro všcchny čleDy českých
iíd'aí coířálů histo.icky
Ýý,íamnou akci' se sjelo
pÍes sto padesát euroin'
did!ú D€jén z Č€.h' ale i
MoÍávy' slovenska a Ně.

v $bolu sc tedy tělocvié.
nn škÚ|y v P|lsích zťcla z'.
p|ni|a |idmi v kadičnich i

ĎodemÍch indiá'ských ko.
jích' kteři si nďli spol.čné
hoby ' pokusi. se át jáko
P'vodnÍ obyvatelé seýemí
Afi€riky. My jse * však
na to, @ j. to po*-wo*, a
pÍď * vlsl.ě kDíá .ePdi
Jňno Kohoob 2 pLeňského
k6eD€ wiohpeyata. ktí ]e
DáčelnÍk€D @íalu &ský.h
euroindiánů. "Pow-Ýow je
lndi.ní iňdiánskÉ *lkáni.
pii kt.Éú É Ď.j.n t.nči'
ŽpíÝá 

' 
dokonce soutěží o

n.jlcpši]ro tan.&Ik.. J|c se.
j'jou se při.ěfu všichni'ktelé
spojuje spo|ečný ájem a úo.

lrou si o 
'ěm 

popovídat. Tyto
ak€ sc konaji nej€. v Ane.
iicc, 21. i napiftlad v $u.
*d.im Něnccku' lde je o
eurciÍdiáĎstvi veliký ájcm'
Jseú rád' že sc nášebopnli
bo ě.skéno pow.wow účatoi
púvě i tŤi litenyzNěúecka.
j.jich' členové s sebo! při-
v.zli i b.nldnou iÍdiádskou
tap.lu' Jinak píijely kneí'
z Moráry a sloveoska a po'
4áíí pnja[ i čl.nové 3pří.
leléíébo lBp.Ís @ft u'.
fek| náE na zivě. Jih KG

A tak se v $bolu povída.
lo' zPívalo' ale hl.vnč tanči.
lo' 

' 
lo iídiáÍsky. obř.dni

bubny biIy v Íytnu sÍdce a
uÍeěnil'o íeje se nakoíec
zúčalíili nejcí indiá!šli Ša.
mgnšli louelnici' níčÉInici
kňenů. squB* a dčti' ale i
.civilblé'' kteři * púvod!ě
pňšli jen podiva|. Atíoďéli
by|a r.dhemá' tareónici i
kapeIy ze sebe lydálali ýše
a dokonc. jlne měli pocit'
Že se n.d .e|ým shlonlřdě.
nin vzníšejí duchÓvé ve|-
kých iídiániký.b náčelnikú'


