
Připow.wow voněla kůže a hřměly obřarlníbubny
V Plasích na P|zeňsku se v sobotu uskutečnilo další setkání ewoindiánů z cech a Moravy

PLZEN . vÚně kúžc.
hřmění indiá'ských bub'
nú. cinkol ío|riček zdobi'.
.ich svérázné odě!'y. odí
peÍa a dilobÍazí ostny ve
vlásech a hlavně tanec' to
by|o v pořadi již druhé in.
diánské pow.wow. kteíé s€
uskurcčnilo ro sobotlr v
tč|ocvičně Základíi školy

Ten.okÍát se sjelo !řes
d!é slě eÚroiídiánn z céČh
a Moraq. aby se zde s€šli
ý lčmi. kte}írujistejné ho'
bv. a lo pokusii se žíi jako
Púlodní obwálclé sevemí
Ame.iky' J3k n'n však

sdčlil Jiřj Kohoul z plzeň.
sktho kmcnc Wiohpcyala,
ktc.ý jc zároveň 

'áč!|nikem com|u všecb čskýcb
euroindiánů. do PIas v so-
botu přije|o i padesól eu-
roindiánů'e spřát€lených
kmeňtzNěmeckaaPř i .
vetli s 'sébou dvě kaPe|y;
'PoÝ.Ýow. jež je 9 pod.
s(atě lÍadičnÍm indiánským
selkánÍm' při LŤerém se
zPlvá. tan.Í a naPřÍklád i
soutěží o nejlepŠÍho taneč'
nÍka. se samozřejmě zúča.
sh'li i členové čoského tra.
p!.scoEalu' zkrátka se po
Í{*c opčl scšli lidičky. klcří

BajÍ sPo|€číý zájen a
ohtějí si o něn třeba je!'
poPovíd.|..' řeu nám Jiří
Kobout. Jak jlme s€ dá|e
dozvědčli. Dovidll b!|o
opravdlr o čem. Čeíi .u.
roindiáni * v loňslén Ío.
ce nepřík|ad zúčjstlili ob.
ÍoBké akce v Bc|8ii. kam
se sje|i z desct súrů Ev.
roPy nejen eu.oindiáni. álc
i trap€ři. a dálší nadšenci.
j.Lo taíeční.i .oúnt.y lan.
cí. kovbojové krotícÍ di
voké toné a býky při .o'
deu a &lši. Da|ší zajima-
vosti je i to. Že nétolik
tnenů Plzeňských elroi.

di&ú strávi|o Vánoce a
silveŠra v Iůnč divoké pří.
rody. Po!,le slov Jiřiho Ko'
houta j.Ín ve Ýybiálých lýpi
nevadily ani kntó mťazy
kolcfr minus Pěladvaeli
stuPňú c€Isia.

A|e zpčl k sobotoínu
pow.wďý. Bubn.y:b.pčl j..'
I(o v|oni' bily v ýnu srd.
ce' v nódh€rných krojích
Tívali a tančili indiánští
náč€lnici. jejich squav i dč.
!i. a íakonec se .Plidali i
ii. tleiise Původnč na to|o
sclMoí Přjšli jen p{dival.
zUz^N^ vol^ňiKovÁ
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ČEŠTi EUR1INDIÁN! 
"? 

Ýšh v sobo|u na fudičnnn indilinlkéň po*.wlw I Plz|ú'h na Plz.l,sku .lilo ÍÓučN|i
,okračoýalcl. hfuli4ú Katla Mafe se v. ťhýílíth ý,ln, Fkouš.jí ží| jnko Pnýaú přhodni nú od,

Ftra J A ROS LAv vOC EL TANZ


