
lakó Ú1Io ?,||t-1l9u C,C,
Kdo se muse| dostal do i'ostu směrom od Východu či séVeru' muse| nulně píoÉl

křalinou mýických čedičových kopcú Óeského stfudohoří' ktelé se znénáh|a lypínájí z
oko|nÍ roviny. Pochmuné počasí a kouř z nedďekých e|eklrárén sice dojem onoho
pomys|ného Posváha kopcú narušoval' ále setkání s€ známými |idmi ve škols' kde se
kona|o iŽ 4' č6ská Pow.wol^/, Mo
n€doslatky oPěl narovna|a. za
dveřmi síd|lšllrí ško|y panovala
skvě|á ná|ada, a dá se řÍci' ž€ ji od
zaěalku do konc€ pow.wow nic

Lelošní selkánl býo doplovázeno
skvě|ou orgáňizáď a pohoc|ovou

20. února 1999 se seš|o v 1s- zŠ
V Mostě na g00 Příznivcú |ndiánŮ'
Eu'oindiánú a indiánských lgnď'
zahájení ' tedy Grancl Enlry .
proběhlo Ve 14 hodin a Po Písni
Vla,ry by| Vysvěcen posvátňou ša|věI ceý prcslor pro tánec. Psk LtŽ následova]o
soutěhl láncování v tradičnÍch' modomích i lancy rancích. protožsné lanci pro Gechny
přítomné. s*vá|ý hudsbní doprovod zaišíova|y iak doňácí' iák německé euroindiáňské
kapély' ce|á akce by|a laké dobř€ naŽvučena' coŽ podslgtně Žvýšilo kva|itu hudební i
m|uvené pÍodukc€' opravdovou |ibůstkou býo př€dvédenÍ tance s křrrhy v podání
F.Felbera a Fho dcÉry. Kdo neviděl' můž6 |ilovat, přiše| o za]lmavý zá]žitek.

A nyr'í k výslBdkům:
V tradičnlch tancÍď| zvněi| iŽ lradičně Mi|aň Mráz' Óikalg' 2. P'Réibch (sRN)' 3. Jan
Kohout' V tíadičních lancích Žen ' 1. Andrea svárová, 2' Dana Réjnérová' 3' Kami|a
Košíáková' Fancy ženy: 1. R.Fé|b€r (sRN) 2. He|éná Rend|ová' 3. Kami|a KřÍstková.



Grass danc€. ÍnUá. 1' . 3' rňís|o ágtupci Že sRN. l\l €smímo zaPomenout sni ná
mládež. dědi 1' KMaló (sRN)' 2. F.Felber (sRN). 3. M.Bénd|.

or|ková F třgba líc|' že úíov6ň č.skýď1 tanečnikú lok od roku 6toupá. PřiFmným
zpeířením bV|á i účás| pravého |nďáha z km6n6 Mohawko z Ksnsdy' pod }'ho'
v€dénÍm si q/o Íno'né ]6k zalancoval' lák 5it'eba i záhrát vo|6Fal'
t.lá závěr je lřebg podákovat všém' kléí svou troškou ěi bizoní váhou pnspěl k bezP

íob|émovámu pÉbéhu télo iž tlaďční a obl|bené ďce. Díky Vám všem. UŽ Ógs s€
téšírne na 5. rjow"wow, ktgré proběhné v rcc€ 2000 v -...???

lkaňií Pon'noo.ka


