18. 3. 2017

22nd Czech

POWWOW news
Oficiální zpravodaj českého halového powwow

Hello everybody,
it’s a Czech powwow time!
Vážení a milí návštěvníci, je nám ctí, že vás
můžeme opět přivítat na dalším ročníku
českých powwow! Tato taneční setkání jsou
pro nás – a jistě nejen pro nás – důležitou
a pravidelnou každoroční slavností a zároveň
jednou z cest, jejichž prostřednictvím můžeme
(a chceme!) vzdávat svoji úctu kultuře původních obyvatel Severní Ameriky. Stejně jako pro
samotné indiány je i pro nás každé powwow
velkou společenskou událostí, při níž se setkávají rodiny, přátelé a známí.
Těší nás velmi, že se dnes Kladenská sportovní hala zase zaplní tanečníky a zpěváky
z celé Evropy a že nás znovu přijeli navštívít
naši vzácní hosté – tanečníci z apačského
kmene Lipanů z Texasu. Neméně si vážíme
toho, že mnoho z „našich“ tanečníků a zpěváků
příjíždí z veliké dálky; často i za cenu nemalých
finančních výdajů. Bez jejich nadšení, bez
jejich nádherných kostýmů a znělých hlasů
by žádné powwow nebylo tím, čím je. Jsme
také rádi, že přijíždíte i vy ostatní, kteří
nesoutěžíte, ale často se účastníte mezikmenových a společenských tanců. Anebo
se „jen tak“ díváte.
Na přípravě každého ročníku českých powwow se podílí řada lidí, kteří se zaujetím
sledují aktuální dění na evropské a především
zámořské powwow scéně. Snažíme se všichni
neustále vzdělávat a každou slavnost obohatit o nové podněty – o ukázky (v Evropě)
méně častých tanečních stylů či o speciální
soutěže. Jedna taková na našich powwow
vznikla v loňském roce a je pro diváky
i tanečníky atraktivní především díky
průběžnému vyřazování tanečníků za chyby – „přešlapy“ – a účasti všech tanečních
kategorií, mužských i ženských.
Právě pro tuto konkrétní soutěž věnovalo
letos již podruhé speciální cenu naše nezis-

kové sdružení Indian Corral Westerners International z. s. Jsme rádi, že tím i v českém
prostředí ožívá tradice sponzorování určité
specifické části powwow a doufáme, že tato
iniciativa inspiruje třeba i další z vás...
Všem, kdož jste česká powwow v minulosti
podpořili a v současnosti podporujete – jakož
i našim rodinám, přátelům a sponzorům –
děkujeme za to, že se na vás můžeme vždy
s důvěrou obrátit a s vaší pomocí počítat. Je
to pro nás velice důležité.
Také bychom vám úplně všem rádi poděkovali za to, že ve svých srdcích a myslích chápete
a víte, že jsme v kultuře původních obyvatel
Severní Ameriky jen „na návštěvě“, a měli
bychom proto respektovat tradice a pravidla,
která se se slavnostmi powwow pojí.
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Většinu z nich se vám budeme snažit přiblížit
na stránkách těchto Powwow News. Budeme
rádi, když se do nich začtete. A na zadní
straně tohoto zpravodaje také naleznete tzv.
„etiketu powwow“, v níž jsou v základních bodech pravidla chování na powwow stručně
shrnuta.
Přejeme vám, abyste se na dnešním powwow cítili dobře. Jsme rádi, že můžeme
prožít tento slavnostní den s vámi!

Čikala a Karolina

ORGANIZAČNÍ TÝM
(HEAD STAFF)
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PROGRAM 22nd CZECH POWWOW
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Uspořádání halového powwow
předchází náročná příprava jak
programu, tak i zázemí. To má na
starosti organizační tým, který vše
řídí. Představíme vám nyní jednotlivé členy týmu, bez kterého by
se powwow nemohlo uskutečnit.
Zároveň je u každé funkce krátce
popsáno, co má daný člověk na
starosti.
Nebojte se kdykoliv na tyto osoby
obrátit, pokud máte nějaký dotaz či
problém. Jsou tu od toho, aby vám
poradily a pomohly.

1. Master of Ceremony (M.C.) Milan
Mráz (Čikala)
Moderátor slavnosti je jednou z vůbec nejdůležitějších postav každého
powwow. Je to on, kdo komunikuje se
všemi přítomnými, ohlašuje následující
body programu, povzbuzuje tanečníky
i diváky do tance a těm, kdo jsou na
powwow poprvé, představuje jednotlivé taneční kategorie a typy tanců. Je
živoucím zosobněním powwow. Často
je také nazýván „hlasem powwow“.
Leží na něm velký díl zodpovědnosti za
organizaci. Každý návštěvník powwow
by měl proto dobře poslouchat pokyny
moderátora po celou dobu slavnosti.
2. co M.C. Tomáš Giesl (Chodí vodou)

3. Tlumočník do angličtiny
Roman Varga
4. Arena Director (A.D.) Radek Jiroušek
Arena director je nepostradatelným
členem organizačního týmu každého
powwow. Když M.C. cokoliv ohlásí, je
vedoucí arény tím, kdo zajistí realizaci
dané události. Sestavuje slavnostní průvod tanečníků na Grand Entry (Slavnostní zahájení) a po celou dobu powwow se pak stará o taneční arénu. Jeho
slovo je na powwow „zákonem“.

12.00 Drum Roll Call (Zvuková zkouška kapel)
12.45 Ukončení registrace soutěžících tanečníků a zpěváků
13.00 GRAND ENTRY (Slavnostní zahájení)
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O POWWOW
Pomocníci A.D.: Pavel Pichner (Savage)
David Shrbený
Pavel Blahůšek (Chřestýš)

5. Hlavní rozhodčí Karolina Majerová
(Čanphahčawin)
Těsně spolupracuje s vedoucím arény.
Má na starosti celkové hodnocení soutěžních tanců včetně výběru dalších
rozhodčích. Tzv. Head Judge vybírá
také druhy písní, které budou hrány
pro jednotlivé soutěžní kategorie.
6. Hostitelský buben 4 Drumz
Host Drum je kapela, na kterou se může
moderátor slavnosti kdykoliv obrátit. Tato
kapela by měla znát všechny typy písní
a být schopna vybrat vhodnou píseň pro
jakýkoli bod programu powwow.

7. Hlavní tanečník a tanečnice
Jan Kohout a Petra Michlová
Mezi jejich základní výsadu a zároveň
nejdůležitější povinnost patří začínat každý tanec v taneční aréně, a tím jej zároveň ukazovat ostatním.

8. Mistr zvuku Zbyněk Suchý
Stará o dobrý zvuk hrajících kapel
a hlas „toho, co mluví do mikrofonu“.
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Základem těchto setkání je tanec a
zpěv severoamerických indiánů. Na
některých powwow se v tanečních kategoriích i soutěží, na některých ne.
Powwow je především jednou z živoucích tradic indiánských národů, která se vyvíjí a přejímá do sebe mnoho
okolních vlivů. Je známkou toho, že
tradice, které navazují na odkaz předchozích generací, nejsou mrtvé a dál
se rozvíjí.
Historie tance a zpěvu je u indiánských
národů mnohem delší než existence
samotných powwow, která jsou poměrně novodobou záležitostí. Slavnosti
powwow však měly (a mají) na utváření této stránky indiánské kultury veliký
vliv, neboť právě zde jsou drobné dílčí
proměny realizovány a časem se stávají součástí tradice.
Velký význam má powwow pro společenský život severoamerických indiánů. Vlastně bychom si troufli říci, že
v současné době je to význam hlavní.
Původní obyvatelé Severní Ameriky se
na powwow setkávají a vzájemně se
tím podporují v udržování tradic své
kultury. To má obrovský význam pro
mnoho lidí, kteří mohou být prostřednictvím takových setkání hrdí na svůj
původ v době, kdy jejich národy postupně ztrácejí svou identitu. Powwow
se zúčastňují příslušníci téměř všech
kmenů Severní Ameriky, indiáni žijící
v  rezervacích i ve městech.
Powwow se pro nás stalo, stejně jako
pro americké indiány, jednou z oslav
našeho „indiánského“ života a slavností, na které potkáváme své přátele.
Čikala a Karolina

Exhibice všech soutěžících tanečníků
Exhibice tradičních tanečních stylů (Men´s Traditional Dance, Southern
Men´s Straight Dance, Chicken Dance, Women´s Traditional Dance)
Exhibice moderních tanečních stylů (Grass Dance, Fancy Feather Dance,
Jingle Dress Dance, Fancy Shawl Dance)
1. BLOK SOUTĚŽNÍCH TANCŮ
(Mezi jednotlivými soutěžními tanci budou probíhat i tance pro všechny.
Poslouchejte pozorně moderátora slavnosti, vždy bude hlásit, které tance
budou následovat!)
Tiny Tots (děti do sedmi let)
Junioři chlapci (7-14 let)
Juniorky děvčata (7-14 let)
Grass Dance – tanec trávy
Jingle Dress Dance – rolničkový tanec
Fancy Feather Dance – pestrý válečný tanec
Fancy Shawl Dance – pestrý šálový tanec
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ DĚTSKÝCH A JUNIORSKÝCH KATEGORIÍ
Hand Drum Contest – soutěž ve zpěvu a hraní na ruční buben
Ukázky speciálních tanců
2. BLOK SOUTĚŽNÍCH TANCŮ
(Mezi jednotlivými soutěžními tanci budou probíhat i tance pro všechny.
Poslouchejte pozorně moderátora slavnosti, vždy bude hlásit, které tance
budou následovat!)
Golden Age – tanečníci a tanečnice starší šedesáti let
Northern Men´s Traditional Dance – mužský tradiční tanec severního stylu
Chicken Dance – tanec tetřívka
Southern Men´s Straight Dance – mužský tanec jižního přímého stylu
Women´s Traditional Dance – ženský tradiční tanec
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 22. ČESKÉHO POWWOW
22.00 Flag Retreat (Slavnostní ukončení)
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI PROBLÉMŮ ČI DOTAZŮ SE OBRAŤTE NA
HLAVNÍ ORGANIZÁTORY – NA HLAVNÍ ROZHODČÍ NEBO NA
MODERÁTORA POWWOW.
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NO DAPL!

GIVE AWAY
Jedná se o obřad rozdávání darů. Při
tomto obřadu dary nedostává (jak je
zvykem v naší evropské kultuře) ten,
kdo něco slaví (či je něčím poctěn),
ale takový člověk je naopak tím, kdo
dary rozdává. Tradice obdarovávání – či spíše rozdávání – je velmi stará a zakořeněná hluboce v kulturách
snad všech přírodních národů.
Za starých časů náčelníci a vůdcové
jednotlivých spolků posilovali své postavení rozdělováním svého majetku
ostatním. Rozdávání však nepořádaly
pouze vysoce postavené osoby, a tak
se dá říci, že i když někdo rozdal většinu svého majetku, dostal potřebné
věci při příležitosti dalšího obdarovávání, které pořádal někdo jiný ze
skupiny.

Od té doby se tato štědrost vyvíjela až do podoby současných Give
Aways – obřadů, při kterých osoba,
rodina nebo spolek lidí, kteří něco
oslavují či byli poctěni, dávají dary
svým přátelům, organizátorům powwow, kapelám, ale i dalším lidem na
powwow. I pokud je oslavující jednotlivec, na rozdávání se podílí celá
jeho rodina. Give Aways se pochopitelně nepořádají pouze na powwow,
ale je to často nejlepší příležitost, kde
rozdávající mohou oslovit mnoho lidí
najednou.
Give Away začíná většinou speciální
písní, kterou si nechávají rozdávající
zahrát od některé z kapel. Touto písní
bývá tzv. Honor Song. Mohou se za-

VÁŽENÍ ČTENÁŘI POWWOW NEWS!
Pevně věříme, že se Vám dnešní slavnostní den v Kladenské sportovní hale líbí
a že Vás barvitý a pro nás Středoevropany poněkud exotický svět powwow
zaujal natolik, že si Czech Powwow najde své důležité místo ve Vašich srdcích
i plánovacích kalendářích.
Pokud byste se o powwow jako takovém chtěli pravidelně dozvídat více (v
jazyce českém!), máme pro Vás nabídku: předplaťte si časopis Poselství světa
v kruhu a v jedné z jeho rubrik – příznačně nazvané „Taneční aréna“ – se od
fundovaných autorů dočtete o mnohém, co se do vzhledem k času a prostoru
limitovaných Powwow News samozřejmě dostat nemohlo. Kromě zasvěcených
statí o tancích a hudbě, které oslovují stále více a více natives a non-natives na
Želvím ostrově i na starém kontinentu, objevíte v PSVK různorodé odstíny a tóny
malebné materiální a duchovní kultury původních obyvatel Severní Ameriky,
zjistíte, jak žijí indiáni dnešních dnů i čím se zabývají takzvaní „euroindiáni“.
Budete-li chtít, budete mít možnost se naučit základům posunkové řeči
nebo si – podle sofistikovaných návodů – vyrobit vlastní indiánskou táborovou
výbavu či se poučit o prastarých technologiích zpracování přírodních surovin.
A mnohé další…
Záleží jen na Vás a Vašem rozhodnutí.
Za redakční radu PSVK
Petr Majer
Předplatné na celý ročník (vycházejí čtyři čísla: zima, jaro, léto, podzim) je
možné si objednat na e-mailu poselstvi@volny.cz.
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To už je ale na místě policie z Morton County a povolávají se i posily
z dalších okrsků. Taktéž však začínají přijíždět původní obyvatelé
z mnoha kmenů z okolních států a po
sociálních sítích se šíří fotografie lidí
napadených psy a hlavně emočně
vypjaté snímky, na nichž proti sobě
stojí demonstranti s modlitebními
hůlkami a orlími pery či smotky pelyňku v rukou a proti nim dva obrněné
transportéry, těžkooděnci, šerifové
s obušky a pepřovými spreji, dokonce
i s puškami na gumové projektily...

hrát i písně veteránů, kmenové písně,
spolkové písně či písně jednotlivců.
Při těchto písních poctěná (oslavující)
osoba nebo osoby tančí kolem taneční arény. Poté, co obtančí celý kruh,
je dovoleno přijít i ostatním, kteří jim
mohou poblahopřát, případně i věnovat malý dárek a připojit se k průvodu tanečníků.
Příležitostí k uspořádání Give Aways
může být například uctění vojáků odcházejících na misi či se z misí vracejících, ukončení studia či jiný významný
okamžik pro rodinu nebo velkorodinu – například když někdo slavnostně
vstoupí do arény (tančí v taneční aréně poprvé).
Čikala

Cena je 260 Kč a účet, na který je možné
peníze posílat, je 271116371/0300.
Variabilní symbol Vám bude přidělen
e-mailem. Do zprávy uveďte, prosíme,
Vaše jméno – pro snadnější identifikaci
platby. Případné dotazy Vám ochotně
zodpovíme na telefonu 775322802
(Katka Hamplová).

Motiv letošního loga českého powwow vyjadřuje naši jednoznačnou
podporu hnutí bránícímu výstavbě
ropovodu „Dakota Access Pipeline“
(DAPL). Tento plánovaný ropovod
je z našeho pohledu velice kontroverzním projektem, a to z několika
důvodů. Jeho výstavba má totiž
probíhat v těch oblastech Severní
Ameriky, které mají veliké problémy
se zdroji pitné vody – úniky ropy
(které nejsou u obdobných staveb
výjimečné) by mohly znamenat kontaminaci pitné vody i vody určené k
zavlažování zemědělsky využívaných
pozemků, a tím vést k znehodnocení
vody pro několik milionů obyvatel
celých USA. Určená trasa ropovodu
navíc vede územím, jež podle smlouvy z Fort Laramie (z roku 1851) tvoří
tzv. Velkou sújskou rezervaci, v níž se
nachází posvátná místa původních
obyvatel a pohřebiště jejich předků.
Oba výše zmíněné důvody přiměly
obyvatele rezervace Standing Rock
k demonstracím a protestům. Jak
napsal ve svém článku pro Poselství světa v kruhu (PSVK) Huron: „my
bychom také protestovali, kdyby
nám někdo chtěl rozkopat horu Říp
a naše hřbitovy“. Větší pozornost

na sebe upoutal celý problém v létě
2016, kdy se stavba ropovodu přiblížila
k hranicím historicky uznaného území
rezervace a místní indiáni zablokovali trasu DAPLu. Protesty byly pokojné, lidé se modlili, několik žen se
připoutalo ke strojům, aby nemohly
pokračovat výkopy. To, co následovalo, a především způsob, jakým proti
demonstrantům zasáhla ochranka
soukromé společnosti, jež ropovod
staví, a následně i policie, je děsivě
neuvěřitelné. Dovolím si na tomto
místě použít text, který sepsal Huron
pro PSVK a který bych sama lépe
nenapsala:
„Nedlouho poté se začíná přiostřovat. Na místě protestu se objevují muži v uniformách výše zmíněné
bezpečnostní služby se psy, které
posílají na demonstranty. Nutno
zdůraznit, že mezi protestujícími
převládají ženy a je zde též mnoho stařešinů a dětí. Ochranka toho
nedbá a dochází k ostřejším a ostřejším konfrontacím. Nemálo lidí je
psy ošklivě pokousáno. (Až o měsíc
později se ukazuje, že bezpečnostní
služba neměla právo psy používat
a oni psi ani neměli potřebný výcvik
a kvalifikaci.)
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A chytá to spád, modlící se jsou z blízka
ustavičně inzultováni slzným a pepřovým
sprejem, padají rány obušky a zaznívají první výstřely. To vše kvůli tomu, že
brání svoji zem, jež jim byla svěřena
Stvořitelem, že brání pohřebiště, kde
leží ostatky jejich předků, že brání svá
posvátná místa a že brání vodu nejen pro sebe, ale i pro miliony bílých
Američanů, a to beze zbraní v rukou.
Zprávy se po sociálních sítích šíří
velice rychle. Masmédia naopak
mlčí. Do Standing Rocku se sjíždějí
další představitelé kmenů původních
obyvatel ze všech koutů Spojenych
států a vzniká kemp Sedmi ohnišť –
Očhéthi Šakówin – odkazující svým
názvem k prapůvodním Súům. Začínají v něm vlát kmenové vlajky všech
kmenů, jejichž zástupci jsou tu přítomni.
Jak se zvětšuje počet demonstrantů, tak
se vyhrocuje jednání policie.
Lidé jsou biti, zatýkáni. Policie se
zaměřuje na reportéry a sestřeluje
reportérské drony. Zatýká zdravotníky, kteří se snaží ošetřovat zraněné.
Na místě jsou desítky poraněných.
Zatčení lidé vracející se do kempu po propuštění z vazby vypráví
o ponižování, o tom, že byli drženi
v klecích pro psy a značeni čísly na
předloktí jako Židé v koncentráku.
Očhéthi Šakówin roste každým dnem.
Každým dnem se také zvyšuje počet
vlajek. Už se zde netřepotají pouze kmenové zástavy: přijeli zástupci
Sámů z Norska, Maorů ze Zélandu,

indiáni ze Střední a Jižní Ameriky. Ale
i bílí obyvatelé Spojených států a sem
tam nějaký ten Evropan.
Fotografie kempu jsou fascinující. Je
vidět úžasná vzájemná pomoc a solidarita. Dorážejí auta a kamiony s vybavením. S léky, otopovým dřívím atp.
z různých částí Států i Kanady. Policie
začíná využívat check in na sociálních
sítích ve Standing Rocku k identifikaci
osob a následnému zatčení za ,neoprávněný vstup na soukromý pozemek´. Očhéthi Šakówin prosí svět sociálních sítí o pomoc a během týdne
je do Standing Rocku „načekováno“
přes 10 milionů lidí, což činí policii
bezradnou…
Na tomto místě je nutno dodat a vsunout důležitou informaci: vše toto by
pravděpodobně nikdy nebylo nastalo,
kdyby byla bývala proběhla výstavba
ropovodu dle původního plánu, kdyby
byla bývala jeho trasa vedena severně
od města Bismarck, jehož majoritní bílé
obyvatelstvo však dostalo strach o svoji
pitnou vodu. A tak se trasa ropovodu
přeplánovala na trasu vedoucí přes
rezervaci.
Další důležitou věcí jest, že se zde
opět porušuje laramijská smlouva
z roku 1851, podle níž na této půdě
bez souhlasu kmenové rady nemá
žádná společnost (sakra!) co bagrovat! Pravdou ovšem jest, že na dohody uzavřené s původními obyvateli
vláda Spojených států amerických
nikdy příliš nehleděla.

Na přelomu října a listopadu ozbrojené
policejní složky rozprášily severní
kemp a blokádu. Je spousta zatčených,
spousta raněných, kemp se svým vybavením – včetně posvátných předmětů jako jsou dýmky a pera – shrnut
bagry na hromadu, lidé jsou vyhnáni.
Bagrování pokračuje a dochází

k dalšímu střetu u Missouri, kde se má
ropovod zavrtat pod řeku. A jede to
znovu: násilí, násilí, násilí, násilí! Kde
je lidskost? Kde je solidarita? Kde
jsou lidská práva?
Nad hlavním kempem v noci létají letadla, aby se lidé pokud možno
nevyspali. Práškují je neznámými chemikáliemi, snaží se je zlomit. Ale to
by nebyli původni obyvatelé! Přežili
pár století cílených genocid, masové
vrahy, jako byl Custer atp. Je jen tak
něco nezlomí – oni jsou totiž válečníci! Situace dosahuje krutosti ze strany státních složek na Den díkůvzdání.
Jen co zapadlo slunce a teploty spadly pod bod mrazu, policie obehnala
protestující ostnatými dráty a použila vodní dělo. Vodní dělo s ledovou
vodou při minusových teplotách! Je
400 zatčených a stovky zraněných.
Třináctiletá holka je hospitalizována
poté, co byla zasažena gumovým
projektilem do hlavy, jedenadvacetileté demonstrantce bude muset být
amputována paže v důsledku zásahu
policejním granátem. A tak dále, a tak
dále. V zemi svobody a demokracie.
Dnes (koncem listopadu) na cestě z Valné hromady ICWI, kde jsem měl na tohle
téma krátkou řeč, mi přichází zpráva:
vyšlo oficiální prohlášení, že armádní jednotky vyklidí kemp Očhéthi
Šakówin dne 5. prosince. Na Mikuláše. Protestujícím bude dovoleno
odejít. Kdo zůstane, bude zatčen
a soudně stíhán. Je mi úzko a zle.”
(Petr Tuček, Poselství světa v kruhu
4/2016)
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Oznámení o plánovaném násilném
potlačení protestů přineslo obrovskou vlnu zájmu o celou problematiku u široké veřejnosti. Demonstrantů,
kteří přichází do tábora Očhéthi
Šakówin, přibývá, a to i navzdory
velice mrazivému počasí s blizzardy.
K emotivně nejsilnějším momentům
dle mého názoru patří příjezd několika
stovek válečných veteránů armády
USA, kteří se rozhodli podpořit
ochránce vody a veřejně deklarovali, že budou stát v první řadě jako
živé štíty a chránit demonstrující před
povolanými armádními jednotkami
(United States Army Corps of Engineers /USACE/; Inženýrské jednotky
americké armády jako pověřený federální úřad). Dne 4. prosince, pouhý
jeden den před původně oznámeným
vyklizením kempu, pak přichází zpráva, která obletí světová média – administrativa prezidenta Baracka Obamy
vydává rozhodnutí, že USACE výstavbu ropovodu nepodpoří a tato bude
pozastavena, dokud se znovu neprozkoumá dopad DAPLu na životní prostředí v místech, kudy má vést
(což vyžadují i americké zákony!). V té
době vychází spousta článků v téměř
všech médiích (včetně českých, která
do té doby o celé situaci prakticky vůbec neinformovala) s titulky jako „Indiáni zvítězili“ či „Indiáni vyhráli nad
americkou vládou“.
Všichni, kdo se o dosavadní vývoj zajímají trochu více, však mají obavu, aby
to nebylo vítězství podobné tomu ze
slavné bitvy u Little Big Hornu – vítězství,
které vlastně znamená prohru.

A bohužel se tyto obavy naplňují – v lednu 2017 nastupuje do úřadu
prezidenta USA Donald Trump, který
veřejně přiznával už v předvolební
kampani, že má na dostavbě ropovodu své finanční zájmy (firma, která
ropovod staví, navíc jeho kampaň
sponzorovala). A podle toho se také
zachová a krátce po svém nástupu do
funkce nejvyššího představitele USA
exekutivním příkazem stavbu ropovodu
DAPL (i dalších, které Obama zamítl)
povoluje. Do konce února jsou tábory
ochránců vody vyklizeny – datum, do
něhož lidé musí opustit trasu výstavby,
která je vyznačena barikádami, je stanoveno na 22. 2. 2017. Když ochránci vody opouštějí tábor Očhéthi
Šakówin, má mnoho z nich v očích slzy.
Oficiálně je nařízeno, že na místě tábora nesmí zůstat nikdo a nic – zdůvodněno je to velkým rizikem jarních záplav,
jež mohou místo postihnout. Spousta
věcí však odnesena není – protestující
je raději na místě spálili, a tak záběry
hořícího kempu obletí opět celý svět.
Mnoho ochránců vody odmítá místo
tábora opustit. V následujících dnech
je zatčeno několik desítek lidí – včetně
více než osmdesátileté Reginy Brave,
která se účastnila i legendární akce
u Wounded Knee v roce 1973, a
mnoha fotografů a novinářů, kteří
dokumentovali průběh zatýkání.
A ke zraněním (přestože protestující nebyli ozbrojeni a „pouze“ stáli
na místě) při zatýkání opět došlo...
Právní zástupci kmene se proti povolení stavby odvolávají u soudů, jejich
odvolání jsou však odmítnuta...Oni
se ale nevzdávají. K 1. dubnu má být
ropovod uveden do plného provozu.
Před pár dny již došlo k úniku ropy
z DAPLu v místě vzdáleném asi 150
mil od rezervace Standing Rock.
Přestože prozatím původní obyvatelé
Ameriky tento svůj boj prohrávají,
dokázali mnoho. Dokázali se spojit,
společně bojovat za svou posvátnou
zemi i za životní prostředí. Dokázali
přitáhnout pozornost soudobého světa k problémům, které se týkají nejen
ekologie, ale rovněž lidských práv
a práv původních obyvatel (ropovody
se nestaví pouze v Dakotě a pouze
na území jednoho kmene). Mnoho
lidí bylo zatčeno a o jejich osudu
může rozhodnout i to, zda se také my
ostatní budeme zajímat o to, co se

s nimi stane. Měli odvahu postavit
se za svá práva a za prostředí, které
je obklopuje. A věděli, že to to pro ně
bude mít neblahé následky.
Měli by nám být vzorem.
Karolina

ORLÍ PERA
Na orlí pera se v indiánské kultuře
a tedy i na powwow hledí s největším
respektem a úctou. Orli jsou posvátná
zvířata – spojení mezi lidmi a Velkým
posvátným, mezi nebem a zemí. Orlí
pera bývala udílena válečníkům za
odvážné a významné činy jako projev
úcty.
Když v taneční aréně tanečníkovi
upadne orlí pero z jeho kostýmu, je
hlídáno vedoucím arény nebo jeho pomocníky až do konce písně. Pero ležící
na zemi symbolizuje padlého bojovníka. Následuje proto obřad, kterým je
padlý bojovník obrazně zvednut svými
spolubojovníky.
Je několik tradičních způsobů, jakými
se tento obřad provádí. Na amerických powwow bývá zvykem, že pero
nejdříve posype jeden z válečných veteránů tabákem. Poté je hrána píseň
k poctě (tzv. Honor Song), na kterou
kolem pera tančí on a další tři vybraní veteráni. Po skončení písně nejstarší
z nich pero zvedne a donese jej tanečníkovi, který ho ztratil. Podle tradice
si ho tento tanečník nikdy nenechává
a vždy jej někomu daruje, ať už jakýmkoli způsobem. Jedno z vysvětlení
tohoto činu zní tak, že když orel ztratí
pero a člověk jej zvedne, orel se také
nikdy nevrací, aby si spadlé pero vzal
zpět. Proto by to ani lidé neměli dělat.
Obřad, při kterém je pero zvedáno
ze země, je posvátný, proto by při
něm všichni zúčastnění měli povstat,
sundat si pokrývku hlavy a stát v tichosti, dokud obřad neskončí.
Karolina
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HONOR SONGS
(PÍSNĚ K POCTĚ)
V průběhu powwow bývají také často hrány a zpívány písně, které mají
vyjádřit poctu určitému člověku nebo
skupině lidí. Tyto písně jsou nazývány
Honor Songs a tančí na ně nejdříve
právě ti lidé, kterým je jejich prostřednictvím vzdávána úcta. Poté, co obtančí dokola celou taneční arénu,
připojují se k nim další osoby, které
jim chtějí svou účastí v tanci úctu vyjádřit. Honor Songs můžou být taktéž
hrány pro nějakou událost nebo jako
písně vzpomínkové.
Při těchto písních povstaňte, prosím,
a sundejte si pokrývku hlavy.
Během těchto písní prosíme nenatáčejte ani nefotografujte.

PROČ NA POWWOW
NEPATŘÍ ALKOHOL
A DROGY?
Powwow je a vždy bylo setkáním
oslavujícím indiánskou identitu v pravém smyslu slova. Jeho náplní je tanec a zpěv. A to vše je nerozlučně
spojeno s ceremoniemi a předměty
s duchovní symbolikou. A proto sem
alkohol a drogy nepatří!
Respektujte, prosím, tradici powwow,
kterou se snažíme ctít a následovat!
Děkujeme.

stupy řádně dodrženy, buben získá
svou vlastní identitu a bude vyvolávat kladné pocity. Mělo by se s ním
zacházet jako s lidskou bytostí, jako
se členem rodiny. Duch bubnu vás
může učinit šťastným, jste-li smutní,
a dokonce vás povzbudit jak fyzicky,
tak i duševně…
Buben je vždy během powwow uctíván vodou, tabákem a jinými materiálními i peněžními dary. Hlavní zpěvák rozdělí tyto dary rovným dílem
tak, že je postupně předává ostatním
sedícím po jeho levici, ve směru hodinových ručiček. Tím dává najevo své
uznání všem, kteří uctili svým talentem duchy bubnu.

BUBEN - KRUH
A TLUKOT SRDCE…
V indiánské filosofii symbolizuje buben nedělitelnou jednotu minulosti,
přítomnosti a budoucnosti. Tato jednota je kruh, spojující lidi, a bubnování představuje věčné rytmy přírody. Údery do bubnu jsou jako lidský
puls, stejně jako všechny základní
rytmy veškerého života. Proto je buben nejdůležitější součástí každého
powwow, neboť zpěváci a bubeníci
udávají rytmus a tempo tance. Buben
přináší tlukost srdce naší Matky země
na powwow, kde jej můžou slyšet
všichni. Bubnování tak navrací vše
zpět do rovnováhy.
Můžete tancovat, zpívat nebo jen tak
poslouchat, to záleží na vás. Mnoho

indiánů věří, že buben je darem od
Velkého ducha a jeho zvuk – připomínající bouři – je vyvoláván jeho
samotnou duší. Tato duše či srdce
žije uvnitř bubnu.
Buben je vytvořen ze dvou duchů,
významných pro indiány – ze dřeva
a z kůže. Základ bubnu je vytvořen
z vydlabaného kmene nebo z ohýbaných desek do kruhového či osmistěnného rámu. Výroba bubnu je obřadní proces. Aby mohl výrobce začít
s přípravou, musí mít dobré úmysly
a poctivě naladěnou mysl. Tyto podmínky by měly být splněny, aby nebyl konečný výsledek poznamenán
negativními silami. Může se stát, že
tón bubnu by pak byl příliš vysoký
či nízký, rám nebo kůže by mohly
prasknout. Jsou-li však základní po-

TRICK SONG
Tyto písně se zpívají především pro
soutěžní tance. Jsou výjimečné tím, že
v jejich průběhu zpěváci neočekávaně
přestanou v určitý moment bubnovat.
Tanečníci by měli v tu chvíli zastavit
a „nepřešlápnout“. Těchto „triků“ bývá
v každé skladbě několik, ale ani počet
není pevně daný. Tyto písně mají tanečníka lehce zmást a prověřit jeho schopnosti.
Opravdový šampion by totiž měl dokázat

tancovat tak, aby byl schopen kdykoliv zastavit, a dávat dobrý pozor na to,
jak kapela hraje, ale zároveň neochudit
svou choreografii o osobité a zajímavé
taneční kroky a pohyby. A to není vůbec
snadné! Tyto písně jsou hrány především
pro mužské soutěžní kategorie a pro kategorii Fancy Shawl Dance.

Často se stanoví strážce bubnu, který
se stará nejen o jeho tělo, ale i o duši.
Buben by se neměl dostat do míst, kde
je příliš teplo, chladno nebo vlhko. Je
důležité, aby byl buben správně vyladěn. Zpěvák by se obtížně slaďoval s bubnem vyladěným příliš nízko
nebo příliš vysoko. Buben, na který se
nehraje, by měl být zakryt přikrývkou.
Jak je vidět, tanec, zpěv i bubnování
mají svá pevně stanovená pravidla.
		
Mára (z Dead Dog Singers)

TINY TOTS
(DĚTSKÁ KATEGORIE)

TANEC JAKO
OSLAVA ŽIVOTA

Nejmenší děti tančí poze pro radost.
Zkouší si to, co vidí u ostatních dospělých tanečníků, a přejímají tak do
sebe vnímání rytmu i pohybů vlastního těla. Každý rodič by měl být
šťastný, když jeho dítě chce tančit, a
podpořit ho výrobou kostýmu.I pořadatelé powwow se snaží ocenit každé
dítě, které přijde tančit.
U dětí se nesoutěží, vítězem hodným
odměny se stává každý, kdo se tance
v kostýmu zúčastní.

Tanec hrál u severoamerických indiánských národů roli společenskou
(jako téměř ve všech kulturách), ale
byl také součástí obřadů jednotlivých
spolků, klanů i celých kmenů.
V každé oblasti Severní Ameriky se tančily a stále tančí různé tance, které mají
vlastní bohatou a jedinečnou historii. Tance indiánů oslavují život ve všech jeho podobách. Tanečníci se při tancích většinou
pohybují po směru hodinových ručiček,
takže tančí „po dráze slunce“ v rytmu bubnu, který symbolizuje tlukot lidského srdce
a tím základní rytmy veškerého života.
Pro různé typy tanců se hrají písně v rozdílných rytmech – nejvíce je to vidět při
soutěžních tancích a při tancích společenských. Můžete se tak setkat s pojmy jako
jsou Crow Hop, Sneak Up, Double Beat
apod. Když se pozorněji zaposloucháte,
dokážete tyto rytmy zanedlouho sami rozeznat. Nebo stačí podívat se na tanečníky a na to, jak se mění jejich pohyby a základní kroky podle rytmu bubnu.
Během každé písně určené k tanci se
opakují slinější údery do bubnu – tzv. Honor Beats. Během nich tanečníci zvedají
perutě či další předměty, jako jsou např.
taneční hůlky, výše do vzduchu. Lehce
sklání hlavu nebo se naopak dívají vzhůru
směrem k nebi. Těmito symbolickými gesty vzdávají čest duchu bubnu a zároveň
znázorňují svou úctu ke všem, kteří již
opustili náš svět.

HUDBA NA POWOW HAND DRUM
(RUČNÍ BUBEN)
Hudba prérijních indiánů může být
rozdělena do třech kategorií:
– písně složené z vokálů,
– písně složené ze slov,
– písně kombinující vokály a slova.
V celé indiánské zemi se skládají
nové a nové písně. Při hraní písní se
dodržují daná pravidla. Každá kapela má svého hlavního zpěváka a velký repertoár písní, kterým obsáhne
jakoukoliv taneční kategorii. Naučení každé písně vyžaduje obrovskou
dávku píle a mnoho hodin tréninku.
Dobrému zpěvákovi stačí slyšet nějakou píseň několikrát a hned je schopen se sladit s ostatními hudebníky.
Všechny písně hrané na powwow vyprávějí nějaký příběh, oslavují nějakou myšlenku, místo, osobu, skupinu
lidí, událost nebo předmět. Hudba je
záznamem skutků minulých i současných, záznamem živoucí historie.

Ruční buben je jedním z nejstarších
hudebních nástrojů původních obyvatel Ameriky. Ve starých dobách se
používal jak při obřadech, tak při
různých oslavách a setkáních, kde jej
však postupem času nahradil buben
velký, tzv. „powwow buben“.
Hra na ruční buben se dodnes udržela
i mimo obřady. Po celých Spojených státech amerických a Kanadě se pořádají
Hand Drum Contesty – soutěže v hraní
na ruční bubny a tzv. Hand Drum Nights
(nazývané také Round Dance Nights). Při
těchto druhých zmíněných událostech se
setkávají kmeny, rodiny a přátelé. Hrají,
zpívají a tančí spolu až do rána. Je to
čas, kdy se nacházejí nové lásky, navazují se nová přátelství a utvrzují ta stará.
Tato Hand Drum Nights setkání se pořádají i za účelem vzdávání pocty nějaké
vážené osobě či jako vzpomínková akce
na osobu, která již zemřela. Důvodem
může být i oslava narozenin.
Hraní na ruční bubny je především radost. Chvíle, kdy se setkají přátelé a hrají spolu, zpívají, baví se a oslavují tak
společně radost z tohoto pozemského
bytí.

Karolina
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Huron Jr.
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Čikala a Karolina

CO JSOU TANCE
PRO VŠECHNY?

LEGENDA
O KRÁLIČÍM TANCI

Intertribal Dances - mezikmenové tance

Jednoho dne se v indiánské rezervaci
konala taneční slavnost. Z ničeho nic
přijel k místu konání vůz, ze kterého
vystoupilo šest lidí – tři muži a tři ženy,
které nikdo neznal. Vstoupili do taneční arény a začali tančit zcela nový
tanec, který předtím nikdy nikdo neviděl. Indiánům, kteří na slavnosti byli,
se tanec velmi líbil a brzy jej začali
tancovat společně s cizími záhadnými tanečníky. Ke konci slavnosti těchto
šest tanečníků beze slova nasedlo do
svého vozu a odjelo. Ostatní indiáni
se s nimi však chtěli lépe seznámit
a dál oslavovat; proto několik z nich
běželo za vozem. Ti pak viděli, že vůz
za kopcem zastavil. Když k němu ale
doběhli, po neznámých tanečnících
nebylo ani vidu, ani slechu. Z vozu
vyběhlo jen šest králíků, kteří zmizeli
do krajiny…

Tyto tance jsou určeny těm, kteří chtějí najít nové přátele a cestu zpět, ke
svému kmeni.
Význam mezikmenových tanců vzrostl
kolem roku 1920, kdy mnoho indiánů
ztratilo, ať už násilně či nenásilně,
kontakt s rodinou a se svým kmenem. Taneční aréna tak byla a dodnes
je místem, kde se lidé setkávají
a navazují nová přátelství.
K „tanci pro všechny“ jsou do arény
zváni moderátorem i nesoutěžící
diváci, kteří mají možnost si zatančit,
a stát se tak součástí této velkolepé
slavnosti.
Když M.C. ohlásí Intertribal Dance,
pojďte si zatančit. Tyto tance jsou určeny pro každého z vás.
Společenské tance
Společenskými jsou nazývány tance,
jako je např. kruhový tanec (Round
Dance), králičí tanec (Rabbit Dance)
či „tanec dvou kroků“ (Two Step).

Tančí se buď v kruhu ve velkých
skupinách nebo ve dvojicích, podobně
jako při evropských párových tancích.
Tyto tance mají specifický krok a o jejich
předvedení se starají hlavní tanečníci.
I při těchto tancích jste všichni přizvání do taneční arény!

DEKOVÝ TANEC
Stalo se již součástí našich powwow,
že se pořádá tzv. „dekový tanec“
a vždy se vybírají dary na něco lidského nebo potřebného (zvířata, louka na táboření atd.). Tradice tohoto
vybírání do deky, se kterou vybraní
jedinci obcházejí za zpěvu písně
taneční arénu, se zakořenila na všech
powwow pořádaných v Evropě, ale
samozřejmě i v USA a Kanadě, odkud
slavnost powwow a tradice s ní spojené pocházejí.
Letos budeme stejně jako v posledních několika letech vybírat peníze na
kapely, které obstarávají písně a bez
kterých by tanečníci nemohli tancovat. Posluchači by pak byli ochuzeni
o zajímavé a různorodé písně severoamerických indiánů. Některé kapely přijíždějí z velké dálky, ze zahraničí. To, co se v „dekovém tanci“ vybere, rozdělí pak hlavní pořadatel všem
kapelám. Většinou se stává, že místní
kapely stejně svůj díl dají té kapele,
která přijela z největší dálky. Tak jak
se to například stalo nám v Německu nebo klukům z Čangleška Nunpa
v Polsku…
Věřím, že nyní již chápete, že „dekový
tanec“ není jen manýra organizátorů
jak dostat z lidí peníze, ale že jde
o dobrou tradici, která má svůj smysl….
Mára (z Dead Dog Singers)

IROKÉZSKÉ
SPOLEČENSKÉ
TANCE
Irokézové (sami se nazývají Haudenosaunee = Lidé dlouhého domu) žijí na
severovýchodě Severní Ameriky. Písně
a tance jsou s nimi stále neoddělitelně
spojené. Vyjadřují, že se společnosti
dobře daří a že v kruhu stvoření nalezla svoji vděčnou pozici.
Irokézské společenské tance jsou vítanou součástí evropské powwow kultury a díky své rozmanitosti se těší stále
rostoucí popularitě. Zpěváci používají
vodní buben (buben naplněný vodou)
a chřestidla z kravského rohu. Pro ta-

INDIAN CORRAL
WESTERNERS INTERNATIONAL
Indian Corral Westerners International z. s. zastřešuje různé aktivity
příznivců kultury severoamerických
indiánů v České republice a pro své
členy, ale i pro ostatní, každoročně
připravuje a pořádá akce týkající se
rozličných oblastí našeho společného
zájmu. ICWI spojuje lidi, kteří věří ve
význam takovéhoto sdružení a podporují myšlenku, že společně toho
můžeme dosáhnout víc.
Zájem o severoamerické indiány vyžaduje – podle našeho názoru – celostní znalost jejich historie, kultury
materiální a duchovní, ale i současného dění v jejich komunitách. V neposlední řadě nás též zajímá alternativní forma pobytu v přírodě: umění
tábořit „postaru“, a žít tak co nejvíce
v přirozeném souladu s Matkou zemí.
Proto se dá říct, že náš zájem je pro
nás jakousi interaktivní hrou, neboť
nás nutí stále něco objevovat, objevené pak zkoušet „na vlastní kůži“
a získané poznatky a vědomosti pak
uvádět do praxe. I když jde leckdy
o cestu pokusů a omylů, domníváme
se, že tato cesta má smysl. Je to cesta
poznávání. Cesta osobního poznání
pro každého, kdo se odhodlá kráčet
po „indiánské stezce“, kterou má rád,
kterou miluje a která se pro něj často
stává cestou životní.

HOOP DANCE
(TANEC S OBRUČEMI)
nec jsou zvoleni předtanečníci (jedna
žena a jeden muž), je definováno určité rozestavení tanečníků dle pohlaví
a snadno pochopitelný choreografický průběh tance.
Speciální tanec Lidí dlouhého domu
je kouřový tanec (Smoke Dance). Jeho
původ nalezneme ve Wasase (válečném tanci). Pohyby tanečníků symbolizují stoupající kouř z ohniště. Tance
se účastní všechny věkové kategorie
– a to ženského i mužského pohlaví.
Jelikož je tento tanec velmi rychlý,
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jsou písně k němu krátké.
V historii powwow se neustále zakládaly nové taneční kategorie. Stejně
tak jako rolničkový (Jingle Dress Dance) pochází i kouřový tanec z oblasti
Velkých jezer a na powwow scéně se
objevil až koncem sedmdesátých let
dvacátého století.
Jörn Lamprecht
Pro Powwow News přeložila
Gabriela Srbová (Kangiwiyanka)

Obruče používané při tanci symbolizují nekonečný kruh života – nemají
začátek ani konec.
Mnoho indiánských kmenů Severní
Ameriky používalo obruč v tradičních
uzdravovacích obřadech. Proto byly
obruče dlouho považovány příslušníky těchto kmenů za posvátné. Podle
toho s nimi bylo také zacházeno. Obručemi se kmenoví léčitelé a svatí muži
modlili, hledali jejich prostřednictvím
vize a také s nimi tančili pro uzdravení
druhých. Zde tedy můžeme najít původ dnešního tance s obručemi.

Stejně jako má Posvátný kruh čtyři části, má i Indian Corral své čtyři
hlavní náplně činnosti, které tvoří dohromady smysluplný celek. Jsou to
tyto:
- táboření ve stylu „living history“
- taneční slavnosti powwow
- zájem o dění u současných indiánů
- vzdělávání.
Všechny výše uvedené aktivity Indian
Corralu mají důležitý a nezanedbatelný sociální podtext. A tím je společenská a osobní rovina našich setkávání.
Pokud se chcete o ICWI dozvědět
více, navštivte stránky

www.indiancorral.cz

Mára (z Dead Dog Singers)

Hoop Dance, který je v současnosti k vidění a ve kterém se pořádají i (velice
oblíbené) speciální soutěže, je tancem, prostřednictvím kterého jsou vyprávěny příběhy o tom, jak je život
spojen s neustálými změnami. Tanečníci mohou používat různý počet
obručí (většinou se uvádí od čtyř do
třiceti kusů). Ukazují s nimi originální
a složité variace, kterými předvádějí zvířata, ptáky, symboly či samotný
děj příběhu.
Moderní obruče jsou vyráběny
z mnoha materiálů.
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V malém množství jsou dodnes používány obruče původní – z vrbových
prutů. Populárnější jsou dnes však obruče vyrobené z rákosu nebo plastu a
ozdobené páskou nebo kresbou. Tyto
obruče jsou také praktičtější při přepravě. Symbolika barev na obručích
se může u každého tanečníka lišit.
Barvy však často znázorňují roční období nebo čtyři světové strany.

Čikala a Karolina

TANEČNÍ STYLY A
KATEGORIE

Na soutěžních powwow jsou tanečníci rozděleni do jednotlivých tanečních
kategorií, z nichž zde několik nejzákladnějších popisujeme. Powwow je však tradicí
živoucí, a tak se neustále vyvíjí. Mění se kostýmy, taneční kroky, rychlost hudby
k tancům a také přibývají celé nové kategorie. Většinou se jedná o tance, které
byly specifické pouze pro určitou oblast (nebo pro jednotlivé kmeny) a postupně
se stávají oblíbenými i u ostatních tanečníků. Náš souhrn kategorií proto nikdy
nemůže být kompletní – snažíme se zde alespoň popsat taneční kategorie, které
můžete vidět na našich powwow.
Tanečníci soutěží v kategoriích podle tanečního stylu a věku. Co se týče druhého
zmiňovaného rozdělení, vypadá takto: ti nejstarší soutěží v tzv. Golden Age kategorii, tedy kategorii zlatého věku (tanečníci starší šedesáti let). Samostatnými
skupinami jsou pak dospělí, junioři a děti (Tiny Tots). Indiánská kultura si hluboce
váží starých lidí, ale zároveň si velmi považuje těch nejmladších – jim mohou
předat kulturní odkaz, který se předává z generace na generaci.
Pro všechny soutěžní tance platí tři základní pravidla, která rozhodčí hodnotí:
1) udržovat rytmus s hudbou
2) neztratit žádnou součást kostýmu
3) zastavit přesně na poslední úder bubnu
Porotci, kteří posuzují vítěze soutěží, jsou sami často bývalí šampioni. Na českých powwow
se snažíme vybírat lidi, kteří se indiánským tancem zabývají dlouhodobě, studují ho
a sami zpívají nebo tančí. Každý vítěz musí předvést naprosto oslnivý výkon a znalost
toho, co předvádí. Hodnocen bývá také kostým s ručně vyráběnými doplňky.
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1.

3.

Grass Dance

Northern Men´s
Traditional Dance

Jedna legenda vypráví o chromém
chlapci z kmene Kríů (Cree), který si
velmi přál tancovat. Jednoho dne se
proto vydal na kopec, aby se tam pomodlil a poprosil o radu. Kopec nebyl
moc vysoký, ale i tak byla cesta na
vrchol velmi namáhavá. Když se pak
rozhlížel po širé prérii rozprostírající se pod ním, viděl trávu, jak se ve
větru pohupuje, kolébá, střemhlavě
padá dolů a zase se zvedá, aniž by se
musela pohnout z místa. V tu chvíli
chlapce napadlo, že ten nádherný
tanec trávy by mohl být i jeho tancem. Od té doby jej pak tančil na každé slavnosti.

(tanec trávy)

(mužský tradiční tanec severního stylu)
Moderní mužský tradiční tanec má
hlubokou historii, vycházející z původních kmenových tanců. Každá část tanečníkova kostýmu má svůj význam.
Ozdoba hlavy, tzv. headroach, znázorňuje rozevlátou hřívu koně a dvě pera
uvnitř dva válečníky. Taneční ozdoba
z per připevněná na tanečníkových
zádech reprezentuje bitevní pole, jednotlivá pera jsou zapíchané šípy trčící z padlých bojovníků.
Dvě dlouhá pera, či „dva rohy“, která
jsou uprostřed růžice, představují bojovníky – ten nalevo, blíže srdci,
přítele a ten druhý nepřítele. Peří jako
takové představovalo třepetající se
peří ptáků poletujících nad bitevním
polem. Orlí pera značí statečný čin
bojovníka. Rolničky či zvonce na nohou symbolizují nejen válečná zranění, ale pomáhají také kontrolovat
rytmus tance. Chlupy z horské ovce,
které má tanečník nad rolničkami,
jsou používány jako připomínka jistého kroku těchto zvířat, jakým se pohybují po strmých skalách.

Mužský tradiční tanec vychází z původních kmenových tanců. Indiáni svým tancem znázorňovali události, které prožili v bitvě nebo na loveckých výpravách.
Tancem také často napodobovali chování určitého
zvířete. Současná podoba mužského tradičního tance
severního stylu se začala objevovat koncem 19. století.
Northern Men´s Traditional Dance je na powwow velmi populární kategorií a ačkoliv se dále vyvíjí a přejímá
do sebe prvky kultur všech kmenů, které ho nyní tancují, stále reprezentuje tradiční formu pohybu a umění
jednotlivých severoamerických indiánských národů.
Některé kmeny si zachovaly i na současných powwow svůj velmi specifický tradiční mužský tanec, který
je při soutěžích sice hodnocen společně s „mezikmenovým“ tradičním tancem, přesto se od něj v mnohém
liší.
Pro mužský tradiční tanec severního stylu jsou charakteristické rytmické pohyby nohou a prudké pohyby ramen. Základem tohoto tance je symbolika, která
se týká jak tanečních pohybů, tak i součástí kostýmu.
V historii nemohl každý tanečník nosit všechny doplňky, které se nyní při tanci běžně používají. Tento
tanec je jedním z nejpůsobivějších, ale zároveň také
nejdůstojnějších indiánských tanečních stylů. Každý
tanečník má svoji osobitou choreografii a často se
svým tancem snaží vyjádřit nějaký příběh.

Grass Dance je jedním z vůbec nejstarších tanečních
stylů; byl to tanec válečnických spolků. Tanec trávy
byl původně tančen jako posvátný obřad, jako součást dlouhého, uceleného a složitého ceremoniálu.
Určité prvky těchto původních tanců trávy se kontinuálně vyvíjely až do podoby současných pohybů
tanečníků na powwow. Jak se tanec šířil mezi další
kmeny, byl obohacován o mnoho dalších změn. Ve
dvacátém století se pak stal Grass Dance jedním
z nejrozšířenějších „mezikmenových“ tanců vůbec.
Tanec trávy je tancem pružnosti. Pohyby, které tanečníci
vykonávají, jsou plynulé a zároveň překvapující. Jedná
se o velice náročný tanec, který vyvolává v divákovi pocit neskutečné ohebnosti jeho představitele. Figury používané v Grass Dance jsou často v pokrčených kolenou,
tanečník se postupně dostává až téměř k zemi a opět
se zvedá. Plynulost pohybů působí ladně i při rychlém tempu tance. Grass Dance je velmi oblíbenou
kategorií, tančí ji chlapci a muži všech věkových
kategorií.

4.

Fancy Feather Dance
(pestrý válečný tanec)
Pestrý válečný tanec patří k nejmladším tanečním
kategoriím na powwow. Samotný vznik tohoto tanečního stylu je přisuzován kmeni Ponků (Ponca),
tedy do oblasti Oklahomy, a datován je do období mezi lety 1913 – 1920. I přes relativně krátkou
dobu své existence prošel pestrý válečný tanec
mnoha výraznými změnami. Původně vznikly dva
různé styly – jižní a severní. V současné době již
téměř nelze rozeznat tanečníka Southern Fancy
od tanečníka severního stylu. Je to výsledek vzájemného ovlivňování těchto dvou kategorií. Téměř
všichni se však shodnou, že současný „univerzální“ Men´s Fancy Dance následuje spíše severní styl
tance.
Fancy Feather Dance dává svým představitelům velký
prostor pro vlastní inovace a sebevyjádření. Je fyzicky
nejnáročnější ze všech tanečních stylů na powwow –
tanečníci musí zvládat velmi rychlé tempo písní pro ně
určených. Český překlad anglického slova fancy (pestrý)
vyjadřuje pestrost kostýmu, jakou u jiné taneční kategorie neuvidíte, ale zároveň popisuje i neskutečnou pestrost pohybů, které tanečník předvádí. Některé z nich
jsou až akrobatické.
Tanečník proto musí tvrdě pracovat na výborné fyzické
kondici, aby byl schopný jej tančit. Pohyby jsou působivé, velmi zdobné a plné života. V rukou tanečníci nosí
dvě taneční hůlky se stužkami na konci, kterými mávají
a doplňují tak práci nohou. Jedná se o velmi impozantní
tanec, který vám nedovolí ani na chvíli odtrhnout oči od
těch, kteří ho předvádí.

2.

Straight Dance
(mužský tradiční tanec jižního přímého stylu)
Straight Dance má své kořeny mezi spolky válečníků, jejichž členy byli bojovníci kmenů jižních plání. Původně se
jednalo o obřadní tanec. Jeho vývoj je jinak velmi podobný jako u severního tradičního tance – poté, co si získal popularitu i jako soutěžní kategorie, začalo mnoho tanečníků
používat některé doplňky kostýmu, které byly dříve vyhrazeny pouze pro členy spolků či získávány za určité činy.
Původně tančili tradiční tanečníci všichni dohromady. Tanečníci
ze severu se však chtěli na powwow odlišit od tanečníků z jihu,
a proto nesoutěží ve stejné kategorii. V roce 1969 v Novém Mexiku poprvé došlo k rozdělení tradičních mužských tanečních
kategorií na jižní a severní.
Pohyb tanečníků jižního přímého stylu je naplněn důstojností a vnitřním klidem. Na rozdíl od tanečníků severního
stylu mají některé kroky a pohyby plynulejší, proto je linie
příběhu, který tanečník znázorňuje, většinou méně zřetelná či spíše „abstraktní“. Písně k tanci bývají pomalejší než
u severních tradičních tanečníků, neboť jižní přímý tanec
je asi vůbec nejdůstojnějším mužským indiánským stylem
tance.

Některé kmeny mají své legendy o tom, že tento tanec
byl předán lidem prostřednictvím starého medvěda grizzly
(či v jiné verzi bizonem) v dobách, kdy zvířata mluvila stejným jazykem jako lidé.
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Fancy Feather Dance, který
patří k nejmladším tanečním
kategoriím na powwow, je patrně výrazem vracejících se
indiánů z první a hlavně z druhé
světové války. Ti se chtěli vyjádřit trochu jiným způsobem
než tradičním tancem, a proto jej inovovali. Tvrdí se také,
že tito veteráni byli do značné
míry ovlivněni tanečními představeními, která měli možnost
shlédnout v Evropě, a chtěli některé jejich prvky zkombinovat
s tradiční formou svého tance. Jiná verze tvrdí, že změna
kostýmu a tanečních pohybů
původního mužského tance
vzešla z potřeby upoutat návštěvníky indiánských rezervací začátkem 20. let 20. století.
Fancy Feather Dance je proto
rychlejší než všechny ostatní taneční styly a jeho kostýmy jsou nepřehlédnutelné ve
svých pestrých barvách.
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7.

5.

Chicken Dance

O vzniku tohoto tance se vypráví
mnoho legend. Jedna z těchto legend zní takto: Mladý muž z kmene
Černonožců šel na lov. Během své
výpravy lovec slyšel v dálce podivný zvuk – jako by něco bušilo o zem.
Vydal se za tím zvukem a spatřil ve
vysoké trávě prérijní tetřívky tančící své namlouvací tance. Protože
byl velmi hladový, zastřelil jednoho
z těchto ptáků svým šípem. Přinesl
zastřeleného tetřívka domů a spolu
se svou rodinou ho snědli. Později,
když šel muž spát, zdál se mu sen.
V tomto snu k němu přišel duch
tetřívka, kterého zastřelil, a ptal se
muže: „Proč jsi mě zabil? Moji lidé
a já jsme tančili posvátný tanec
našeho lidu…“ Muž odpověděl: „Potřeboval jsem jídlo pro svou rodinu,
dlouho jsme hladověli.“
Tetřívek mladému muži řekl, že ho
naučí svůj tanec. „Potom ty budeš
muset vyjít mezi své lidi a tento tanec je naučit. Když to neuděláš, vrátím se a vezmu si tvůj život.“
Takový byl obchod, který tetřívek
uzavřel s mužem za to, že mu vzal
život při tokání. Chicken Dance je
velmi posvátný tanec.

(tanec tetřívka)
Tento tanec pochází od kmenů Černonožců
(Blackfoot) a Kríů (Cree).Není zcela jasné, u kterého kmene se objevil dřív. Byl to tanec spolkový,
souvisel se spolkovými ceremoniemi a byl vázaný
přesnými pravidly, která určovala, kdo ho může
tančit. V současné době se tento taneční styl stává
velmi populární na všech amerických i kanadských
powwow. Proto v něm začínají soutěžit i příslušníci
jiných kmenů.
Indiáni pozorovali po celé generace chování prérijních tetřívků během impozantních námluv a páření a jejich namlouvací rituál se stal předlohou tohoto tance. Tanečníci napodobují tok tetřívků – jejich
hrabání nohou, popobíhání, zobání, prudké zvedání hlavy i další pohyby, a zapojují tak skutečně
celé tělo. Tanec je to působivý a plný energie, vždyť
je také protknut základním významem – upoutat pozornost opačného pohlaví.

6.

Fancy Shawl Dance

Legenda o motýlím tanci – Čerokíové
Před mnoha a mnoha lety, v době, kdy byla Země ještě docela mladá, žila jedna krásná motýlí samička, které zemřel muž
v boji. Aby vyjádřila svůj žal, odložila svá nádherná křídla a zavinula se do nevýrazného šedivého zámotku. Ve svém zármutku
nemohla jíst a nemohla spát a její příbuzní za ní stále chodili,
aby se přesvědčili, zda je v pořádku.Samozřejmě, že nebyla, ale
nechtěla být svým lidem přítěží, a tak sbalila svá křídla a svůj
medicínový vak a vydala se na dlouhou cestu. Putovala mnoho
dní a měsíců, až nakonec obešla celý svět. Motýlí samička měla
během svého putování oči sklopené. Nohama se přitom dotýkala
všech kamenů, které na své cestě potkala – na polích, v potocích
i říčkách. Jednoho dne, když opět stoupla na kámen, uvědomila si,
že je ten kámen krásný. Krásný tak, že to vyléčilo její trápení. Odhodila svůj zámotek, setřásla prach ze svých křídel a vzala si je opět
na sebe. Byla tak šťastná, že začala tancovat, aby tím poděkovala
za dar, že může začít znovu žít. Od té doby Lidé tančí tento tanec,
aby jím vyjádřili zázrak obnovy. Je poděkováním za nové zítřky, nové
začátky, nový život…

(pestrý šálový tanec)
Fancy Shawl Dance je nejmladší ženskou taneční kategorií na powwow a jedním z nejmladších tanečních stylů
vůbec. Počátky dnešního šálového tance lze sledovat až
od počátku padesátých let dvacátého století. Vznik Fancy Shawl Dance lze spojovat se vznikem mužské taneční
kategorie Fancy Feather Dance (viz výše). Když muži
přišli s novým, živým, téměř atletickým tancem, ženám
se to velmi zalíbilo. Ke konci čtyřicátých a začátkem
padesátých let pak začaly některé indiánky také experimentovat s novými tanečními styly, aby obohatily tradiční ženské tance. Dnes je šálový tanec jednou z nejoblíbenějších ženských tanečních kategorií na powwow.
Jako jeden z nejmladších tanečních stylů prochází Fancy Shawl Dance stále velmi výrazným vývojem. Pestrý šálový tanec je nejrychlejší a fyzicky nejnáročnější
ženskou taneční kategorií. Tanečnice bývají často přirovnávány k motýlům; jejich tanec by měl být lehký
a elegantní, neměl by však postrádat ani dynamiku se
zrychlujícím se tempem písně. Velký důraz se při hodnocení klade na originální krokové variace, které si každá tanečnice utváří. Práce nohou je stejně důležitá jako
efektivní práce rukou se šálem. Tanečnice pestrého šálového tance musí být schopné tančit na téměř všechny
typy písní – i na ty, které bývaly tradičně hrány pouze pro
mužské kategorie (např. SneakUp).

Jingle Dress Dance
Podle legendy měl jeden odžibwejský muž těžce nemocnou dceru,
kterou velmi miloval. Nikdo však
nevěděl, jak dívku uzdravit. Jedné
noci měl otec sen, ve kterém viděl
čtyři ženy oblečené ve zvláštních
šatech, jaké nikdy předtím nespatřil. Šaty nejenže krásně vypadaly, ale
vydávaly i krásný zvuk, když se ženy
pohnuly. Tyto čtyři ženy pak začaly
tančit. Vysvětlily mu, jak se šaty vyrábí a jaké písně se k tanci mají hrát.
Když se muž probudil, řekl o snu své
manželce a společně vyrobili čtvery
takové šaty, jaké viděl ve snu. Požádal pak čtyři ženy ze svého kmene,
aby si šaty oblékly. Zpěváci bubnovali a zpívali písně, které si muž ze snu
zapamatoval. Rodiče přivedli svou
nemocnou dceru k bubnu a ženy ve
zvláštních šatech začaly tancovat.
Během jejich tance se dívka postupně začala cítit lépe a po několika
kruzích, které ženy obtancovaly, se
k nim dokonce byla schopná přidat
a tančit s nimi. Rolničkový tanec dívku uzdravil.

(rolničkový tanec)
Rolničkový tanec vznikl v oblasti Velkých jezer
u kmene Odžibwejů (Ojibwa, Chippewa) někdy kolem roku 1900. Rolničkové šaty byly dlouhou dobu
používány pouze v oblasti Velkých jezer, a to výhradně k ceremoniálním účelům. Obřad rolničkového tance měl léčebný význam. Jingle Dress Dance
v té době vypadal jinak, než jak se s ním můžeme
setkat dnes. Obecně se dá říci, že tanečnice byly
mnohem rezervovanější, rolničkový tanec byl tancem tradičním. Šaty byly léčivé, a proto jim byla
projevována velká úcta, stejně jako tanečnicím.
Až ve 20. letech dvacátého století se tento taneční
styl začal objevovat i na mezikmenových powwow
a získal si velkou oblibu. Ženy z nejrůznějších kmenů si pak rolničkové šaty vyrobily, ačkoliv nepatřily
k tradicím jejich lidu, a začaly v nich na powwow
tancovat.
Rolničkový tanec se ve své novodobé historii vyvíjel
při spojení s šálovým tancem, neboť tanečnice obou
stylů tancovaly na powwow dohromady. Ačkoliv jsou
kroky těchto tanečnic vyšší než u tradičního tance a podobné Fancy Shawl Dance, stále je tento styl velmi
důstojný. Tanečnice rolničkového tance se nepouštějí do tak rychlých a výrazných krokových variací
jako šálové tanečnice a při tanci neskáčí tak vysoko.
Nejviditelnějším rozdílem je pak rovné vzpřímené
držení horní poloviny těla. Jediný nápadný pohyb
rukou probíhá při čestných úderech bubnu, kdy tanečnice zvedají své perutě, případně je u toho natáčí. Tanečnice rolničkového tance jsou elegantní,
důstojné a přitom velmi hbité.

8.

Northern Women's
Traditional Dance
(ženský tradiční tanec severního stylu)
Ženský tradiční tanec vychází ze specifických kmenových
zvyklostí. Původně ženy tancovaly na okraji arény, a to pouze
na jednom místě, kde se ladně pohupovaly do rytmu, zatímco
bojovníci předváděli tancem svá vítězství v bitvě či úspěchy
na lovu v prostředku arény. Tato nejstarší forma tance postupem času přešla v krok nazývaný nyní jako „chůze půvabu“,
při které ženy obešly několikrát celý kruh taneční arény – a to
opět jen po jejím obvodu. Tímto také doprovázely své muže
či rodinné příslušníky při jejich tanci. V historii tancovali pochopitelně muži a ženy dohromady, stejně tak tomu bylo i na
prvních powwow. Až po 1. světové válce začaly v soutěžních
tancích ženy tancovat samostatně.

Původní ženský tradiční tanec pochází nejspíš z oblasti
Velkých jezer, náhorních plošin
nebo severozápadu Spojených
států. Tanec pravděpodobně
vznikl ze starého rituálu, při
kterém ženy vítaly bojovníky
vracející se z bitvy a vyjadřovaly jim tímto svou podporu.

16

17

STYLOVOST
NA POWWOW
Powwow se od našich táboření
a jiných „dobově zasazených“
akcí v mnohém liší. Především proto, že powwow není pohledem do
historie, ale současnou událostí,
která se neustále vyvíjí a přejímá
do sebe mnoho okolních vlivů.
Přesto jsou však tato setkání protknutá mnoha tradicemi, které je
potřeba respektovat.

Všechny tance na powwow vychází
z tanců tradičních – ať už spolkových,
obřadních (léčivých) nebo oslavujících
nějakou událost. A i když se kroky či
taneční kostýmy neustále mění a vyvíjí, stále v sobě nesou mnohé ze svého
původního významu. Každý tanečník
by měl proto vědět, proč tančí ve své
taneční kategorii, co pro něj tanec znamená a proč používá k tanci předměty
(doplňky), které používá. Protože mnohé předměty mají význam duchovní.
Tanec je oslavou života, radostí, ale
i vzdáváním úcty tomu, co je nad námi
a co nás přesahuje.
Pokud si chcete zatančit při intertribalech (mezikmenových tancích; tancích
pro všechny), je dobré, abyste začali
tančit až po hlavním tanečníkovi a tanečnici (případně po těch, které si pro

daný tanec zvolí místo sebe). A když si
nejste jistí kroky nebo rytmem, následujte jejich příkladu. Sice je pravdou,
že by si tanečník měl tanec co nejvíce
„užívat“ (nebo spíš by ho měl PROžívat),
ale nezapomínejme, že vše v kultuře
severoamerických indiánů je nějakým
způsobem spojeno s duchovnem (od
úderů bubnu, přes zpěv, symbolicky
očištěnou arénu až po kroky a projev
tanečníků okolo vás), a proto, pokud
můžeme, respektujme co nejvíce jejich
tradiční způsoby. Je důležité i umět si
udělat legraci sám ze sebe, ale nemělo
by to být hlavní náplní našeho tancování.
A stylovost oblečení? Powwow je setkáním v přítomnosti, proto není nutné
dodržovat žádný „dress code“, pokud
přijdete jako návštěvníci. Je vhodné vzít
si s sebou mokasíny – zaprvé ve sportovních halách bývá povinností přezouvat se před vstupem na plochu a také
je to nejlepší obuv na tancování. Zbytek záleží víceméně na vašem uvážení.
V Česku se stalo do jisté míry zvykem,
že návštěvníci, kteří se o indiánskou
kulturu zajímají i řemeslně a jezdí tábořit, přijdou ve „stylovém“ (tj. v dobovém
oblečení, které používají na tábořeních). To není špatně a věřím, že mnozí
si v takovém oblečení připadají při tanci lépe. Dovolím si na tomto místě ale
zacitovat Sihasapawin: „Když půjdete
na ples, taky si neoblečete tepláky“.
A powwow je takový „indiánský ples“,
proto i oblečení, které si pro něj zvolíte
(pokud si zvolíte indiánské a ne „civilní“
oblečení), by mělo být slavnostní.
Když se rozhodnete tančit nějaký konkrétní taneční styl (kategorii), pak už pro
oblečení a doplňky platí pochopitelně
jiná pravidla. Nebudu se zde rozepisovat do podrobností, věřím, že kdo tančit chce, ví, kde si vše potřebné zjistit
(pro získání základních informací můžou posloužit i naše internetové stránky
www.powwow.cz). Ráda bych se však
zmínila o několika všeobecně platných
„pravidlech“. Když se rozhodnete tančit
v určité kategorii, měl by váš taneční
kostým být kompletní. To znamená, že
byste neměli zapomenout na žádnou
skutečně důležitou součást kostýmu
(ne, že musí být hned v konečné podobě a že byste k němu neměli už nic víc
časem přidělávat – to naopak!). Může
se stát, že i zkušený tanečník něco ze
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svého kostýmu zapomene doma – pak
by měl ale zvážit svou účast v soutěži,
případně to, zda ve svém kostýmu vůbec bude tančit. (Teď myslím skutečně
podstatné věci, jako jsou např. u žen legginy a u mužů head roach). V tradičním pojetí by se měl tanečník zachovat
stejně, i pokud při tanci ztratí (upadne
mu) něco ze svého kostýmu (zejména
opět věci s duchovní symbolikou jako
jsou orlí pera) a ze soutěže odstoupit.
Stejně důležité je, aby byl tanečník (tanečnice) upravený. Například aby měl
učesané vlasy – i účes je součástí kostýmu. Pokud se rozhodnete použít malování (obličeje nebo i celého těla), opět
platí, že byste měli vědět, proč jste si
dané malování zvolili a co pro vás znamená (popřípadě jaký je jeho obecný
význam). A rozhodně byste neměli kopírovat malování konkrétní osoby (ať už
historické nebo tanečníka, který s ním
tančí nyní v Americe)! Toto platí samozřejmě nejen pro malování, ale i pro
vzory a celé taneční kostýmy.
Ostatní návštěvníci by měli brát ohledy na soutěžící tanečníky. Nechávat jim
volná místa na sezení v těsné blízkosti
taneční arény, donést jim vodu, když
dotančí, nebo je alespoň odměnit potleskem za jejich taneční výkon. Hezkým zvykem v Americe je také donést
tanečníkovi, který se vám nejvíce líbil,
nějaký malý dárek. Ať už je to pár
drobných, tabák nebo jiná maličkost.
Bylo by pěkné oživit tuto tradici i u nás
v Evropě. Věřte, že takový malý osobní
dárek může být pro tanečníka (tanečnici) hodnotnější než sebelepší umístění
v soutěži.
Buben je základem powwow. Je s ním
zároveň spojeno mnoho tradic, na
jejichž dodržování dbají především
členové jednotlivých kapel. Respekt
k bubnu a ke zpěvákům by měl ale
projevovat každý, kdo se powwow
účastní. Uvedu opět jen pár příkladů: pokud znáte píseň, která se právě
hraje, a chcete se ke kapele připojit,
měli byste se rozhodně zeptat leadera
kapely. Když chcete kapelu požádat
o zahrání určité písně, měli byste jí přinést tabák. Když se vám líbí píseň, kterou kapela právě hraje a chcete jí za
ni poděkovat, můžete tančit na místě
v její blízkosti a „pro ni“ (to se samozřejmě netýká soutěžních tanců).

pro ženy. Valná většina kapel má svůj
Back-Up a tyto ženy mají stejně podstatné a důležité místo v kapele jako mužští
zpěváci. Taktéž tady platí, že pokud se
žena, která není součástí kapely, chce
přidat, musí se zeptat leadera.
Prosím, mějte tato pravidla na paměti,
mějte úctu k bubnu, zpěvákům a zpěvačkám – bez nich by nebylo powwow.
Aho!
Karolina, Čikala, Yyn

Při Grand Entry, modlitbě i pokaždé,
když se hraje Honor Song, by měli
všichni přítomní povstat, a to bez vyzvání. Jedná se o tak důležité věci, že
i když jste zrovna v hovoru s přítelem,
měli byste ho okamžitě přerušit. Také
proto je důležité vnímat neustále, co se
v taneční aréně právě odehrává a co
k tomu M.C. říká, i když je na powwow
samozřejmě mnoho jiných podnětů.
Setkáváte se zde například s lidmi, se
kterými jste se dlouho neviděli – i tato
setkání jsou důležitou součástí těchto
akcí!
Poslední (ale rozhodně ne nejméně
důležité!), o čem se chci zmínit, je
dodržování zákazu „No alcohol, no
drugs“, který platí na všech powwow
a je součástí jejich protokolu. Kontrolovat kohokoliv je pod naši úroveň.
Nemůžeme zabránit tomu, aby se
v občerstvovacím zařízení v hale, kde
se powwow koná, prodával alkohol.
Záleží proto na každém z nás, na naší
morálce i svědomí, jak se zachováme.
Opět bych zde připomněla, že téměř
vše na powwow je spojeno s duchovnem a proto věta: „Alkohol a drogy
na powwow nepatří“, není jen pouhou frází. Prosím, respektujte to! Více
o chování na powwow je rozepsáno
v „Etiketě powwow“, která je na poslední straně těchto Powwow News.
Středem powwow je aréna, která je
vysvěcená a posvátná. Kolem arény je kruh, který tvoří MC, Powwow

Commitee, kapely a místa k sezení
pro ně a jejich rodiny. Je zákázáno
vstupovat do arény, pokud k tomu nepřijde vyzvání od MC. Proto vždy, když
jdete na druhou stranu arény, jděte ve
směru slunce a po vnějším kruhu. Ne
mezi MC, kapelami, tanečníky a arénou.
Má-li žena svoji periodu, neměla by
vůbec vstupovat do arény a přibližovat
se k bubnům, zpěvákům a tanečníkům,
či se dotýkat jejich regálií. Není to tak,
že by žena byla nečistá, je to tím, že
žena v tomto období disponuje jinou,
velmi silnou energií, která by mohla
narušit koncentraci všech těchto lidí. A
může se stát, že by někdo v okolí mohl
důsledkem této energie i onemocnět.
Pokud chcete o něco požádat kapelu,
přijďte za jejím leaderem s tabákem
nebo finančním darem. Vcházet do
prostoru mezi tanečníkem a bubnem je
vrcholně neslušné. Berte v potaz, že buben i zpěváci jsou očištěni a na powwow
mají velkou úlohu. Hrají pro Stvořitele,
pro tanečníky, modlí se prostřednictvím
bubnu, který rozeznívají, a zpěvu, který
jde z jejich srdcí. Prosím, respektujte je!
Pokud kapela hraje vaši oblíbenou píseň, kterou dobře znáte, je žádané, když
si stoupnete do kruhu kolem kapely, ale
nepřidáváte se se zpěvem. Je to jejich
píseň a kvůli tomu jsou zde.
Pokud se chcete přidat k bubnu, je nutné
se zeptat leadera kapely. To stejné platí
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Pořadatelé si dovolují
poděkovat všem, kteří byli
a jsou jakoukoliv formou
nápomocni při přípravách
a průběhu 22. českého
halového powwow.
Jmenovitě děkujeme
Statutárnímu městu
Kladno za finanční podporu
a měsíčníku
Kamelot za možnost
zvýhodněné inzerce.
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ETIKETA CHOVÁNÍ NA POWWOW
1. Buďte dochvilní. Organizátoři dělají vše pro to, aby všechny aktivity začínaly včas a proběhly hladce. Prosím, berte na to
ohled.
2. V taneční aréně se vyžaduje vhodné oblečení a chování. Každý, kdo není ochoten dodržovat toto pravidlo, bude požádán
vedoucím arény (případně někým jiným z organizačního týmu), aby opustil arénu. (Pokud tancujete, zkuste si obléct taneční
oblečení, je to více než vítané. Při powwow jsou ale vyhlašovány i tance pro veřejnost, na které je možno tancovat v jakémkoliv oblečení.)
3. Místa (zpravidla lavičky) v aréně jsou rezervovány pro tanečníky v tanečním oblečení. Pokud si chcete rezervovat místo,
dejte si na něj deku, jinak bude považováno za volné.
4. Poslouchejte pozorně moderátora slavnosti. Představuje tance, které přijdou na řadu, a oznamuje, pro koho jsou určeny.
5. Respektujte pozici hlavního tanečníka a hlavní tanečnice. Jejich role je opravňuje začínat každý tanec. Nezačínejte tančit 
dříve než tito hlavní tanečníci.
6. Tancujte tak dlouho a s takovou chutí, jak jen můžete. Když netancujete, snažte se být potichu a respektujte taneční arénu.
7. Uvědomte si, že někdo může stát za vámi a nemusí přes vás vidět. Snažte se mu uvolnit místo, stoupnout si stranou nebo
si sednout.
8. Prokazujte úctu písni vlajky (Flag Song) a písni k poctě (Honor Song) tím, že během těchto písní stojíte. K tanci se můžete
připojit až ti, kterým je projevována úcta, projdou v taneční aréně kolem vás. Jestliže se nepřipojíte, stůjte dál v tichosti, dokud
píseň neskončí.
9. Ať tancujete na jakémkoli powwow, respektujte protokol pořádající skupiny.
10. Některé tance mohou tančit jen ti, kteří jsou seznámeni s pravidly, jimiž se tanec řídí, či ti, kteří byli k tanci přizváni. Například na písně veteránů mohou tancovat jen veteráni. Pokud zvyklosti nějakého tance neznáte, pozorujte hlavního tanečníka
a učte se od něj, zatímco tanci přihlížíte. Poslouchejte moderátora slavnosti, vždy řekne instrukce.
11. Píseň vlajky nebo Indiánská národní hymna se zpívá, když americká vlajka stoupá nebo klesá. Prosím, stůjte a sundejte si
pokrývky hlavy. Tyto písně nejsou určeny k tanci.
12. Většina powwow není výdělečná. Jsou závislá na sponzorských darech, výdělku z tomboly, dekovém tanci (Blanket Dance)
a podobně. Je dobrou zvyklostí dávat dary jako projev úcty. Každý účastník může dát peníze na deku, aby pomohl uhradit
náklady na powwow.
13. Některé předměty, které mají duchovní význam, by měli nosit jen lidé, kteří jsou toho hodni. Respektujte tradice.
14. Pokud chcete uspořádat rozdávání (Give Away) či věnovat někomu píseň, domluvte se vždy předem s moderátorem slavnosti a kapelou, která vám k tomu bude hrát.
15. Některý buben může být „uzavřen“, což znamená, že na něj hrají jen určití lidé. Pokud se chcete připojit s bubnováním,
požádejte vždy hlavního zpěváka dané kapely o svolení.
16. Pokud si nebudete jisti ohledně nějaké činnosti, která se na powwow odehrává, zeptejte se moderátora slavnosti, vedoucího taneční arény či hlavního zpěváka hostitelské kapely. Vždy vám rádi pomohou zodpovědět vaše dotazy.
17. Na powwow není povolen žádný alkohol ani drogy!!!
18. Pokud chcete fotografovat tanečníka, nejdříve se ho zeptejte. Pamatujte na obecnou zdvořilost, pravidla slušnosti a požádejte ho o svolení. Fotografování skupin tanečníků je většinou povoleno, přesto byste se měli nejprve zeptat někoho z organizátorů. Při některých tancích je zakázáno fotografovat či natáčet video. Respektujte to, prosím.
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