
Indiáni roztančili tělocviěnu]
sEfl{Át{í / UŽ pošesté'
l tlBEli^ NuBÁrovÁ

PRAHÁ . Do pozdol.b noč'
n|ch hodin zněly v sobo|u
l proíorá.l' tělocvičny 2Š
v DoIn|ch Íočetniclch $1mi.ké
zvukv bubnÓ' kleú dopÍováz..
ly r.íé Potvwow v č(há.h'
',.le ta akČ.' kLc|ou porédá IN.
DIAN CORRAL WESTERNERS
/NTl'{NÁ7]oN'4l." tell nán
áiládn| inioln.cc Plzcí{k Jiři
KÓhoul ''Je 

lo,De.i.líJ oraáDl
rž.., vť k|ďé )sau |jdé, ktď1 ý
hihajl o púvo|Jn! obwa|ek
šéý.ňl Ane|ky d sndŽÍ se
ý loň dúchu' iak |raůčnh,, kk
dn.!nln' ŽÍl, 9yláběI lúzné
pkdflě|y, slLÍ]Úýat histo i, učl

ŘPdile| ZŠ v DolnÍch PočeÍ
ni.|ch dr P.t Xreiz unožnil,
aby sP |idé s loulo živolí filo.
zoíil seth právě tady' settJnl9c
zúčaitnlIo 260lidl2 ce.h' slo.
v €nska' U5Á' Kanad' Něrcc-
k.' Be|8ié á An3lle' ,Nápl'l
powÓý )P i tanečoÍ sou|ěŽ,

tentokrát v PÍaze, se seš|i Vrznavači tradic a ku|tury severní Amerilq.
Al.rá v ADerice né !Ž uňré
3lo]etou |.a.Ici sou|čžlcÍ jšo!
hÓl]nDRD pora|au é |a,čÍ se
v rózný.h k|qariÍčh o ccny.,,
Tance pÓvodnlclr Aíl.tičúu'
ktelé se na soulčži pt.dvldějl'
npjsou 

'o 
fadjčnI. ,'Áád, /i.ň

pocházl ze 40. neba i 70. 1e|.
Pfuloze lo núI nrlýá klhÚu,
ale n.Úslále se vyvljl a ,|f ně
.b.!Ee sř! glrano!, -vylvěLlil
nán Bohu$|av sýáÍa, který
o sobě|wdÍ' žP pa|ll ú2 be4 ly
9tarll prcpasáloIy podobnýcb
3etkánl. 

-'], /ieD sÉ J lo ýJe.x.
no ajlna| uŽ oI] děhtvl' tape
.rkoýých 30 tel, A b prab' |Ú
ifrt d&i |ěch, ktďÍ le r LÚla
kuhu njÍffijÍ Íá]J0 ].t'.'

Indián*é lanč.n| vyžduje
v€&ý proíor' prbráÝ! - oblé'
lJnl do koslýmÚ rovněŽ'
A protože íe !' |oni ak €e po.
vedh právé v DolnÍch počelni'
dch. ták 3e tady všichni 8e!li
podínhé' ,'! nájen |ady je přija-
rel'ý, hy |sfre tÓtiž neiskavá

V dáW ptih|Ížey'clch js.|e 2.
ílh|i i páí ]ánu z Uva|: J3n3
Iu pnpÍ\é My ].d phpnq,e'
ne !Ž te|Í indiáhský lába|
v chojetjclch' J É* |jdy u|titě
zhkán,ě spoÚs|u nlpadů r ú'pi

^ 
ty dě|i' |y ňé dú|aly,'PÍo-

ÍaďDe Jcště' 2e ldošnÍ soulě,
ÚJdičnÍho l.!ce žén vfhláIa
Xónjln (ošť.lo!á z BÍna a pc
dobnou soutě' Dužo Naňlo82
NováquJhu z Něne.ká'
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Í{úí.0' ,dóí s |d.'cí tt'ďáÍ ewÉí'k.
k|,|,|o' a'kún' |,&ín l |ft'tt']. fi& |d |*' Éž
d n'cna ý 9óo& s 9{/ d a Ídífl<ý Pov|1llďl
ý Í,lnbh Pd.iý.bh . 

'Úd 
2lú.n ďuď ]n l g efuý

p|qÝy. Íl $ !'0, db bdÍ. d. ].llch ldš. drc.p.
n4í | ||.I|dá úel,l 4|**y ,yo|6 MrBb'.)b'
,t'ďái'' P.'t!h.dÚ-' 
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