puÍy',,
3.pa- waw-

P|asy Fou Plo Eurcindiárkó hnvli již @ňazá|é|né sPojény.
pořádánin čéškých
Po*woý' L.!oš.k l.dy ň.by| výjimkou'a lák s.
24. |gdňazapini|azdejšíšl@|aoÉ Pňzn'ci indiáhskéholanrváňí z
Čeh' a|é|rňtokÁt i hojň. t. .ds.dnlho Něreká'
skvě|á oíganižacé.ptď6ioňá|n. na'uéénl' dobta úrcvéň
6oú.'Glch |en.ěnkÚ.' t* |z. chďaKqizov.t |.|ošnís.!.ánl. Po
úvodnlnsměšném
wsloupéričika|ya Matcihá pak rch|o pow.wď

!.ěft' Po krÁtkémúvodu a Písd pto vgt.tóny . Písni
V zapLnó.é t.|diěň.
v|ajky byk' c€|é táneónl pódiÚň vy6vééqo očI6|nýmkouř€n máty Pál u,
pň.dsi.Vovánl j.drctlivých 5outěŽícÍchv íůthých laň€čnich kalege
'áěá].o
fllch M.!i 6outážninilánci
by|ytakó tane !íóaé Pb vš6hny A lak 6i |lrď'l|zal.ncďát Po indiÁre.

kqP€''
a némEcké
ku idiváci skiě|á armoólóÍa,doblá nuzik., klďou P@&kovály čéské

odbo'ná

boloiá h.la hodn. ord@'''
Kdo se zúčastňil. uÍčilěn.|liováj. kdo n.moh| n.bo Éhtě|. múŽ6liticvát' Pévně véřím'Že t.ámóř tři
*ň ÓP.| po l@é do''Žl'
5tovkv .ávš|ěvnkú . sou!óžíclchsi odvažéli2 Plsů jénpěkná zďi|ky á
'é
abv Ú{i.o|i Ň Ťváho 6ézá uo'vňL|ých365 dn| n.uč|h
J.bh

..' a iak to vidÍ poiadate|ó?...

Když l'm. v @ |gg5 3 é alo! a n.ldlk' .!d.í,n|
na!,š.n.! ,ď.
PnPrawnt Pftní č.'ké Po*Eow,
pdl l'ú
.by |'|o nová .Rlvn' obohá . d.nt v
'l, , úy .. .hr. do bldaEna tadlcí,
našM hhu|í
Íř.tí pow.|]!ol|l.2a hánl a ny.IiÍh, ž. ý..lGnln ,.
poňahJ .t.vá z .t.ldč t,k Po. . 24 ! <liE. us|t,d
v'I, ž. .l|.. bl|oto dNh! MÍ u ná' .vá ní.tr'
, ql'nb
ofu, ,tŤl
tlqÍbfuěí m|, l.ko !am!
ho.lDliL to |t.ch.n n' |ácl1, Id.tí .. pow.wow
zuč.,tní , l.ko |.|,.ěníci č1l,l@ .!IY.šI.chEl Po|d
Fo.lčfuY,|'( vi.m' h'iti 9 na pÍbnj. Pdfl.ll .
c.n n.bo c,'.
org,DEýn.' ,PŇďMfi
PÓnplú
Prcganq 'í čl n.aafuhou avčú v.lnl dd.Žr,d!
|'k dová ,hlŽb. (ób'
čknosrí Fko by|. pole\ov,
'
.. zúč'É|nb2a
n.v. Í|4P.t' cofialu). Pow-$tow
. lh|o poěbn n
ldi' z fu|b rl 50 by|o z |!.Mk'
!ftn. t..,i ne! n]v.t.i D'i. e. v č.f'h'f'h' Í'/ď.
dl4'I
b.É iarcu dky vhn . viin' ž.
'Pol.čnýňI
z. rck |e čMÓ pow-vow 2a'. ptlp|.vfti.!
wÚ.h.

