Při pow-wow se oslavují
indiánskÝ života tradice
tu

tancišIopředevším
o komunikaci
a identitu,,,říká
bí|ý
indiánČikal
,,Vindiánském
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losti' D!cšD' !9ý ýow se roz'
vilul!
aŽ v dobách ildiáD|hdiáni UsA a Kaady *
$báejlEpow wov' ktoíjc
v souóasnédobě jeitnou z nej.
většich Ghv jcjiuh indián.
obwHe ý pow woý koMjl
ve sporlovnlch haJi.L Jak
lTpadá poÝ-fuw v prostiŤdi
trapešké peýíosu a n]dún.
9}évesnie 3enohlu l'Řsvtr.
čitvšichniti. kdo avilaji zlt
Ř' tédy2t' Óorycncc do Eá
!ďské lcwGd Fot1 HaY v
pow-ýow je sutěŽni,
''ctiéran{Čni*$utéá Ýe své
ýúždý
kate8oni' a pak to jsu túce
pfu v€ýejnGt' přičcnúzúčast
sfunŽe ka'dý ok@týntc
vaný nebob€ z koslýmu,.pri.
hli'oje ndiánskou slanost
ifutiáI ci]Q]a, občogkým
p.i!.miu$ hóy' ttr.
inéneD Milón Mr&' kteÚ ř
mw{vow.
osbvó in.|ihc(ého
iedrih z pořudal.lů solxÍniho
haó. É|á|.ll4 do...lÉ sqJrÚ
bndch { '
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Pow woý ve íbrt IlaJy'
''ďúB*ýrfi

'.vP stá|&h to fiúgoválo ta}'
Že5i při tanci hledau novépÍá
rcb a slou idcnťitu'Bylo jedno
iesui to byl Sailll nelm Snlux.
Š]o
hlavŇ o *omÚnjká.i.. t'.
i, nohli být lidé spol!'.' do.lá

sobotu ý .jcr!fu nodĎru
''v
bude omd
enlr'' j'kési
h]áv i Dtgvleni'Ťo jf chvi]€ '
kdy do la!€en' arény vcbá'I
hralrú prcccsl tarcónfuú a
přcdsta!1rjj 5c u.čilé |a'€óni
katego.ie''. pob'ačDjEbilý ln.

Po slahostn!í
Ót.vi.nl
arény b!d. Dásl.dÓýrt lnDi
b]ok soutěžnich Iancú Tnly
Iols' Man'l
tťa iťn)nal
Womans lradilional a ldcy
saÝl dd.é, v druhémbloku
$utěŽnlcb tdcú uvidi uá
vš|ěBici Jincle dr.ess' crass
dDrce,Fa)cy Man-sdance.
Dlváci }udou n0ci vidtt
mvněŽ nnoŽsl!'l nézjkmena
vých tÚo\
spolc.cnských
a zá}aýných tŤcú' ktcťýchse
bivé zúčáshrí každý z ná.
všrěvlilú ll)w-w.w whlá.
p€ r l yýs|cdkúa vllézt by sé
né.loodéhrátkolen osDé ho
Porwow podje poiád,tslů
přisD'v' nq€ n k .hovántsla
Íých trádi. a Žvakn' ab sá''
sé pildevš!! ocbránit boba
tou hiíulost indn'ln a j€jich

