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Projektový den – Urban Tribes/Subkultury mládeže

Slyšeli jste někdy pojem „subkultura“? Věděli jste, co tento pojem znamená? My ne a právě
proto jsme se rozhodli na tento projekt přihlásit.

Na prvním projektovém dnu jsme si představili ty nejznámější subkultury mládeže a o co
v určité subkultuře jde. Poté si každý z nás jednu vybral a pracoval s ní následující projektové
dny. Naším úkolem bylo připravit si prezentaci pro ostatní týkající se vzniku a historie dané
subkultury, postojů, názorů, módy či hudebních žánrů, které poslouchá. Čtvrtý den vše
vyvrcholilo a společně s prezentacemi si každý přinesl i kostým pro danou subkulturu. Tento
den byl výjimečný především v tom, že představení nás všech bylo i pro ostatní studenty jiných
projektů, kteří měli zájem se o Urban tribes dozvědět více.

Tyto projektové dny nás obohatily o mnoho nových informací zajímavou a zábavnou formou.
Díky vypracování prezentací a různých materiálů nyní přesně víme, jak která subkultura vypadá
a myslíme si, že projekt byl pro nás všechny velmi přínosný. Jsme velice rádi, že jsme se
přihlásili právě na tento projekt.

Gabriela Zimová, Veronika Mullerová
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§ Definice francouzského sociologa 
Michaela Maffesoli (1988):

“In it's original meaning, "urban tribes" were young city 
people that gathered in relatively small, fluid groups. 
These groups shared common interests that were, in 
general, different from the interests of mainstream 
culture.“

https://cs.wikipedia.org/wiki/Subkultura
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Historie

§ z anglického „emotions“
§ typické: móda, hudební styl, chování
§ hudební styl od roku 1984 - více melodičnosti a 

texty získaly intimnější a osobnější ráz
§ Rites of spring – označování jako emo
§ emo jako zkratka pro „emotive hardcore“, či 

„emotional hardcore“
§ 1994 se šíří po celém světě



Emo

§ emo kids - fanoušci
§ emoce se vyskytují v textech, ale i projevech
§ v angličtině: nešťastný a melancholický stav 

mysli
§ vyskytují deprese a sebedestrukční sklony 

(řezání žil)
§ přecitlivělí, touha po romantice



Móda a kultura

§ výrazné barvení vlasů, líčení okolo očí v temných 
odstínech (i u mužů)

§ dva různé styly oblékání: 

§ tvrdý styl (Hardcore) 

§ jemný styl (New generation) 



Móda a kultura

§ hardcore - vychází z „indie EMO“ scény (90. 
léta) - oblečení obnošeného vzhledu, barva 
khaki a černá - trička bývají těsnější, s 
potiskem ve stylu osmdesátých let

§ new generation - vyznačuje se rovnými či 
natupírovanými vlasy (černá, červená, blond, 
růžová nebo nějaký nepřirozený odstín tmavé 
nebo výrazné barvy - muži nosí upnuté 
kalhoty (i roztrhané), ženy sukně nebo legíny 
-hlavní myšlenka je vyčnívat



New generation

Hardcore



Geek a Nerd
Husárová Andrea

Sexta 
2016/17



Geek- a nerd with social skills.

• Slovo „gík“ pochází z Angličtiny a znamená „podivín“ či „blázen“.

• Geek je člověk se silným zápalem pro jakékoli téma, nebo je zaměřen na 
malou část nějakého oboru. Geek je například i člověk, který je velkým 
fanouškem daného sportu, nebo Aut a dává to svému okolí najevo.



Historie
• V 18. století v Rakousko byly Gecken zrůdy na displeji v některých 

cirkusech a V 19. Století v Severní Americe slovo geek bylo označení pro 
umělce vystupujícího v cirkusech a karnevalech.

• Úkolem bylo pobavit místní lidi bizarním a nechutným chováním. 
Například ukusování hlav živé zvěři. 



• Lidé si geeka představí jako 
počítačového nadšence, který na 
PC tráví většinu svého volného 
času. Osobu, která se dobře 
vyzná v různých moderních 
zařízeních, smartphonech nebo 
tabletech. 

Zájmy
Nejčastější zájmy geeku jsou 
hry, sledování filmů, sbírání 
věcí, webové programování , 
grafika a hacking



příklad

• Je posedlý pořádkem 

• Miluje komiksy (Superman

, Flash, Aquaman a Green 

Lantern), sci-fi seriály 

(Hvězdnou bránu, Star 

Trek a Star Wars), hraní 

konzolových a taktéž 

počítačových her  

a paintballu.



Móda
Ujala se v polovině roku 2000. Typické pro geek styl 

jsou brýle černé barvy, které mohou a nemusí mít 
dioptrické sklo. Dále také šle, vysoký pas kalhot a tričko 
s potiskem, který dává okolí najevo, čemu se daný 
jedinec věnuje a co má rád.



Hudební žánr

• Oblíbený hudební žánr bývá nejčastěji techno 
a tanec shuffle.



Nerd

• Z angličtiny přeložené jako „šprt“.
• Nerdi mají často vědecké sklony a jsou zaměřeni na jeden určitý obor nebo 

věc, ve které jsou naprostými experty. Ke své práci používají PC a nemají 
rádi mobilní zařízení. 

• Jsou to asociální introverti. Společnost se jim nelíbí a je pro ně obtížné 
chápat a navazovat sociální vztahy s většinou populace. Jsou tichý, plachý a 
nepředvídatelní.  

• Mohou být fascinováni vědou a často jsou to lidé s nadprůměrným IQ.  
Mají velice dobré studijní výsledky. Nerdi však nemusí být jen v 
akademických odvětvích, mohou být i herní nerdi, programátorští nerdi 
nebo třeba sci-fi nerdi.



Historie

• slovo Nerd bylo odstartováno v roce 1954 spisovatelem Geraldem
McGrewem který ve své knize „If I ran ZOO“   napsal , že on by ve svém 
imaginárním zoo shromáždil "a Nerkle, a Nerd, and a Seersucker too" 

•dříve bylo slovo Nerd bráno 
jako kladné označení, ale  
v dnešní době naopak. Nerdi 
jsou často terčem posměchu a 
šikany, proto někteří studenti 
podávají horší výsledky , jen 
aby nebylo takto označeni.



Zájmy
• . Nerd má zájem především v technických oborech, jako jsou 

matematika, fyzika, lingvistika nebo například antropologie. 
Nejčastější zájmy jsou programování ,věda, sběratelské 
kartičky,četba knih a komixů se scifi a fantasy tématikou

• Vyhýbají se Mainstreamu



příklad

• Stephen Hawking je britský teoretický fyzik a jeden z nejznámějších vědců vůbec. 

Významně přispěl zejména k různým oborům kosmologie a kvantové gravitace. 

Dostal Wolfovu cenu za fyziku. Dokázal, že Einsteinova obecná teorie 

relativity předpovídá, že čas a prostor má počátek ve velkém třesku a konec 

v černých dírách.



Postava ze serialu Ajťáci
Maurice Moss – typický „ajťák“ a nerd, věku 32 let.Vyjadřuje se 

co nejodborněji a ostatní lidé mu vůbec nerozumí. Moss
zcela ignoruje sport. Dodržije pravidla má neadekvátní strach 
i ze sebemenšího přestupku. Nedokáže lhát,žije se svou 
matkou, která mu chystá oblečení a svačiny a myslí si, že si 
zaslouží více, než mu společnost dává.



Móda
• Trendy jsou již nějakou dobu na jejich straně, a proto můžete na ulici 

potkat stále více lidí s velkými brýlemi, límečky, kravatami, kšandami a 
dalšími uniformními prvky, které mají dodávat intelektuální vzhled



Hudební žánr a tanec

https://www.youtube.com/watch?v=N9qYF9DZPdw

Není žádný typický hudební žánr ani tanec. 
Někteří poslouchají vážnou hudbu, techno nebo i metal.



Hlavním rozdílem je šířka a hloubka zaměření. Tedy že geekové jsou více všeobecní, 
zatímco nerdi jsou zaměřeni na jednu věc a Nerdi danou činnost dělají s větším 
zápalem.

. Geekové jsou zaměřeni spíše na hraní a zábavu, nerdi dávají přednost pravidlům, 
správnosti a funkčnosti.

Rozdíly jsou i v zájmech. Nerd se raději podívá na Star Wars, zatímco geek na Já, 
robot. 

Geek hraje počítačové hry, nerd šachy.

Knihy jsou pro nerdy, iBooks nebo eBooks spíše pro geeky.

Geekové dávají okolí najevo co je baví, například stylem oblíkání. Nerdi na názory 
ostatních lidí nedbají.  



Lucie Horáková
Oktáva



} Vznik v 60. letech v USA
} Začalo se šířit ze západního pobřeží USA (San 

Francisca)
} Hippies je neorganizované hnutí, které vycházelo 

z generace beatniků

} Název: hippies, jednotné číslo→hippy (děti květin 
nebo Květinové hnutí)



} Vznik ve druhé polovině 50. let, víceméně 
se týká USA

} Vyznačovali se bohémským způsobem života
} Pokoušeli se najít vlastní styl, ten se projevoval 

především v popisu svých životních zkušeností 
– toulání se po USA, experimenty s drogami



} Výrazný rys→cestování vnitrostátní i mezinárodní
} Populární byly minibusy značky Volkswagen→skupiny 

přátel mohly cestovat levně, společně
} Hippies vyznávali vše přírodní a krásné, hlásili se 

k původnímu způsobu života indiánů



} Cíle byly nejednotné
} Za základní lze považovat vzpouru proti 

společnosti, mír, lásku, přátelství, svobodu
} K naplnění těchto cílů se sdružovali do skupin, které 

pak často provozovaly volnou lásku (free love)
} Často užívali drogy – zvláště LSD
} Častým cílem byl někdy jen opak chování většinové 

společnosti a vyjádření protestu



} Milujte se, neválčete! (Make love, not war)
} Osvoboď svou mysl! (Let your minds be free)
} Síla květin (Flower power)
} Dej míru šanci! (Give peace a chance)
} Mír a lásku! (Peace & Love)
} Mír prosím! (Peace please)
} Vše, co potřebujete, je láska! (All you need is love)
} Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda 

druhého (My freedom ends where the freedom of
another begins)

} Láska ano, peníze ne (Make love, not money)



} Obnošené oblečení (secondhand, bleší trhy)
} Zářivé barvy, květinové vzory
} Volné a pohodlné svršky
} Vesty, saka
} Riflové zvony
} Riflové šortky-otrhané, děravé
} Volné květované šaty, sukně, tuniky
} Kožené žabky, sandály,kozačky, mokasíny s 

korálky





} Ručně vyrobené náramky (přírodní kameny, 
mušle)

} Ručně vyrobený, starý barevný pásek nebo 
tkanička

} Třásně
} Nášivky (peace, love, květiny, ptáky)
} Babičkovské nebo sluneční brýle



Hipster

Projektový den na téma Urban Tribes; Subkultury mládeže

Mariana Šimková, Sexta 2016/2017



Hipster je..

zástupcem novodobé subkultury, která vznikla jako alternativa klasickému městskému 
životu střední třídy. Naplno se začala projevovat s počátkem 21. Století.

- Mladí lidé (20-30 let)

- Nezávislí na tradičních postojích a zvyklostech

- Hledají svůj vlastní styl - různorodý a proměnlivý

- Nezvyklé oblečení 

- Nezávislá hudba - alternativní směry

- Uvolněné postoje

- Intelektuálně založený



Vznik HIPSTER

- Ve 40. letech minulého století 

- Harry Gibson  označoval své 
posluchače jako hipstery

- Howard Becker identifikoval dvě 
skupiny: „hips“ a „squares“. 

- Ned Polsky popsal ještě třetí 
kategorii „hipster“.

- Novodobé hnutí - 90. léta 20 století

- Reakce na komerční život střední třídy, 
který měšťácká mládež odmítla 
respektovat

- S počátkem 21. století postupně hipsteři 
vytlačili hnutí emo, které do té doby 
představovalo nejvýraznější subkulturu 
nového milénia.



Slovo HIPSTER

- Milovník žhavého jazzu

- Zástupce beat generace

- Hipi - "ten, který je vidět", "ten, který jiným otevírá oči"

- "ten, který ví", "zasvěcený"



Mipster x nipster 

MIPSTER

Mipster - „muslimský hipster“ je člověk, který 
zapadá do soudobé kategorie hipsterů, k tomu však 

vyznává islámskou víru. V rovině módy tedy patří k 
oblečení mipsterské dívky i hidžáb.

NIPSTER

Nipster či „nazi-hipster“ je termín spojující 
nacionalismus s urbánní módou hipsterů. Jde o 

hledání nové image krajně pravicového hnutí 
(neonacismus) pronikáním do městských subkultur. 

Ve stylu oblékání jde o posun od tzv. „bomberů“ a 
holých hlav k úzkým kalhotám a plnovousům.



Jak vypadat jako HIPSTER

Asymetrický účes

Plnovous

Košile

Motýlek

Kšandy

Tetovaní



Jak vypadat jako HIPSTER

Pokrývka hlavy

Košile

Úzké kalhoty

Tenisky





• Hooligans (počeštěný tvar slova „chuligáni“) je dnešní 
označení pro radikální (především fotbalové) fanoušky. 



• Svůj původ má v Anglii, kde původně označovalo 
výtržníky a gangy obecně.

• Původ samotného slova je vysvětlován více 
způsoby (buď z irského Hooley, označující divokost, 
ze jména stejnojmenného gangu, a konečně dle 
rodiny Hooliganů, která proslula svým terorem v 
Londýně).



• V současné době se s výrazem Hooligans setkáváme 
především při pojmenovávání radikálních fanoušků, 
kteří se organizují za účely střetů s fanoušky ostatních 
fotbalových klubů, a vytvářejí tak skupiny, které fungují 
na principu pouličního gangu. 



• Často jsou za hooligany označování i členové tzv. 
„ultras“ skupin, kteří často nemají s násilím na a mimo 
stadiony nic společného a starají se pouze o 
fanouškovské choreografie během zápasu. 



• Smyslem hooliganských skupin často nebývá klasické 
fandění svým klubům, respektive je toto fandění 
přeneseno do zcela jiných sfér, kdy „zápas“ v pojetí 
hooligans skupin není samotné utkání, ale bitka mezi 
gangy soupeřících sportovních týmů. Často je 
označována jako tzv. „Třetí poločas“ sportovního utkání. 



• Propojení hooligans a neonacismu je častým motivem 
reportáží o tomto problému. Hooligans bývají nejčastěji 
pravicově, anebo apoliticky založeni, nicméně existují i 
skupiny s levicovými názory. 

• Některé skupiny se ale ani příliš netají svými 
neonacistickými postoji a jejich vystupování je 
ovlivněno především touto ideologií.



CHAVS

HAMPL TOMÁŠ

OKTÁVA 2016/2017



ETYMOLOGIE
• Názor je rozdělen podle původu termínu. 

• Chav může mít svůj původ v romském slově 
„chavi“, což znamená dítě. 

• Slovo existovalo přinejmenším od 19. století; 
lexikograf Eric Partridge jej zmiňuje ve svém 
slovníku slangu a nekonvenční Angličtiny 
(1950), kde uvedl rok vzniku 1860.



ETYMOLOGIE
• V roce 2005 se rozšířilo jeho použití, aby se 

odkazovalo na druh anti-sociální, nekulturní 
mládeže, která nosí hodně honosné šperky, 
botasky, baseballové čepice a napodobeniny 
značkového oblečení. 

• V knize z roku 2011, Chavs: The 
Demonization of the Working Class, se 
Owen Jones domníval, že slovo je útokem
na chudé. 



STEREOTYP

• Kromě odkazování na hulvátské chování, 

násilí a zejména styl řeči, stereotyp „chav“ 

zahrnuje nošení značkového sportovního 

oblečení, které může být doprovázeno 

nějakou formou honosných zlatých šperků, 

jinak označované jako „bling“. 

• Byli popsáni jako by adoptovali „black

culture“ a použitím nějakého jamajské nářečí 

ve svém slangu.



MÓDA
• Jedinci nosí sportovní oblečení. Čím známější 

značka tím lepší.

• Kluci konkrétně nosí mikiny s kapucemi, svetry, trika 
s límečkem, tepláky, šusťáky, botasky, bílé ponožky, 
čepice (Burberry) a honosné zlaté šperky.

• Dívky mají většinou stažené vlasy do drdolu/culíku. 
Často ukazují břicho. Občas mají trička s různými 
nápisy např. „Friendly when drunk“.



VZHLED



HUDBA
• Jsou 2 neoficiální typy:
1) Dívka s Cockney (Londýnský přízvuk) zpívá docela 

chytré texty k docela chytlavé melodii. 
2) Muž mluví/rapuje o svém životě přes hlasitou 

syntetickou basovou hudbu. Možná bude hrát na 
kytaru, pokud máte štěstí. (Ne tak docela hudba, 
spíš hluk.)

• Často poslouchají rap, R&B a většinou jen populární 
písničky.



Indie scenester
GABRIELA ZIMOVÁ 
GYMNÁZIUM VARNSDORF 
OKTÁVA 2016/2017



Obecně k indie scene

u Čteme „indý sín“

u Indie scene je krásný přírodní styl, ve kterém však už 
nehrají pestré barvy takovou roli jako ve scene. Slečny 
co se inspirují tímto stylem mají obvykle dlouhé vlasy, 
přírodní barvy. 



Obecně k indie scene

u je styl který je podobný scene stylu ale není tak křiklavý 
a extravagantní.

u Indie scene je taky hlavně o tom, vymýšlet a tvořit 
různé trička, džíny, svetříky ,,po domácku„ tzn. DIY= Do 
it yourself (česky doslova „Udělej si sám“)



Historie a vznik

u Praktiky DIY byly lidstvu známy 
odpradávna. Zpočátku to byl 
dokonce jediný způsob 
vylepšování si životní úrovně a 
pohodlí lidí. Teprve během 
starověku se vytvořila jednotlivá 
řemesla a řemeslníci - specialisté. 
V průběhu středověku, novověku 
a především díky průmyslové 
revoluci si lidé v rozvinutých 
kulturách, především v Evropě a 
v Severní Americe, zvykli výrobky 
a služby spíše kupovat, než 
vyrábět a zajišťovat sami.



Historie a vznik

u Moderní kultura DIY se začala 
rozšiřovat na konci 60. let a v 
70. letech v západní Evropě 
a Severní Americe, 
především mezi studenty 
vysokých škol jako forma 
protestu proti estetické úrovni 
některých průmyslově 
vyráběných výrobků, 
především oblečení. Byla to 
také ale forma politického 
protestu proti konzumnímu 
způsobu života a proti 
praktikám některých 
mezinárodních korporací.



Vzhled indie scene girls



Vzhled indie scene boys



Veronika Müllerová
OKTÁVA 2016/2017



�Londýn přelom 50. let a 60. let

�Vrchol na začátku 60.let

�Někdy nazýváno jako modismus



�Touha mladých příslušníků nižší střední 

vrstvy upozornit na sebe 

�V polovině sixities se hnutí mods stalo 

jedním ze symbolů „swingujícího 

Londýna“ 



� propojení skupin teenagerů ze 

střední vrstvy, jejichž rodiče měli 

vazby na textilní průmysl → italská 

móda

� ovšem tato teorie pak nenavazuje na 

další legendu o mods 



�své dívky vozili na módních italských 

skútrech Vespa nebo Lambretta, 

vylepšených spoustou zrcátek a 

světel





�existuje názor, že se tyto skupiny 

staly až příliš brzo slavnými, a 

příslušníci subkultury spíše 

vyhledávali nová a neznámá jména



�obě skupiny byly vzaty na milost až 

později, kdy subkulturu prostoupila 

vlna psychedelie 



Kamila Bulejková
SEPTIMA



Vznik punku

• Punk vznikl okolo roku 
1976, průkopníky byly 
kapely Ramones v New 
Yorku, Sex Pistols a The
Clash v Londýně

• O rok později se punk již 
rozšířil do celého světa a v 
UK se stal předním 
hudebním stylem 



Původ názvu „punk“?

• Slovo „punk“ původně 
znamená „někdo nebo 
něco bezvýznamného, 
zbytečného“, 
„nesmysl“ nebo „mladý 
výtržník“



Punk – hudba a názory

• Punková hudba se vyznačuje svou 
jednoduchostí, textovou přesností 
(nazývá věci pravými jmény), 
neotřelostí, dynamičností a provokací

• Punk je v podstatě apolitické hnutí 
(názory se liší, od anarchismu k silné 
pravici), co se týče politiky, pouze 
odmítá a upozorňuje na její chyby. V 
písních se ale často kritizují 
fašismus*, komunismus a rasově a 
nábožensky fanatické a jinak 
nenávistné režimy.

*fašismem povětšinou myslí nacismus; fašismus je 
totiž historiky definován jako nacistický režim 
pouze v Itálii



Provokativnost punku

• Roku 1977 si jedna z nejikoničtějších
kapel punku, Sex Pistols, pronajala loď 
a během oslav narozenin britské 
královny Alžběty II. zahráli jednu z 
provokativních písní „God Save the
Queen“. Kvůli textu písně „God, save
the queen, the fascist regime, they
made you a moron…/Bože, ochraňuj 
královnu a tenhle fašistickej režim, 
dělaj z tebe blbce…“ pochopitelně 
akce nezůstala bez povšimnutí –
skupina byla zatčena ještě během 
reprodukce a píseň, ač obsazovala 
první místa hitparád, byla na nějakou 
dobu zakázána, aby nepohoršovala lid.



Hesla punku

• „Punk‘s not dead.“
• „No future“
• „S*r na to, co říkají, s*r na to, 

co dělají. Řiď se vlastním 
svědomím a víc ti k tomu 
nepovím.“ – ideologie, citace 
nejmenované české punkové 
skupiny



Móda punku

• K punku neodmyslitelně patří i 
styl oblékání: vysoké boty, úzké 
potrhané džíny, rovněž něčím 
provokující tričko, kožená nebo 
džínová bunda

• Jako doplňky se nosí například 
řetězy, visací zámky, spínací 
špendlíky...

• Co se týče účesů, fantazii se 
nekladou meze. Nosí se 
barevná číra, ostny, zčásti 
vyholené hlavy apod



SKINHEADS



HISTORIE

• Počátky začínají v Británií v 2. pol. 60. let
• Vznik v dělnických čtvrtí
• Kladen důraz na svůj dělnický původ
• Ostré vyhraňování vůči hippies



SKINHEADS (1967–1971)

• Výsledkem setkání anglických Hard Mods a 
jamajských Rude boys vznik skinheads

• Byli hrdí na to, že jsou dělníci, měli sklony k 
patriotismu, distancovali se od drog



SKINHEADS (1967–1971)

• Oddanost např. fotbalovému klubu
• Časté bitky před stadiony dalo vznik pozdější 

subkultuře hooligans
• Na počátku 70. let první vlna skinheads opadává a na 

ulicích v letech 1972–1976 nejsou skinheads v 
podstatě vidět



• Základním myšlenkovým východiskem všech odrůd 
pravicově extremistického myšlení je silný rasismus, 
projevující se jako přesvědčení o "biologické 
výjimečnosti" bílého etnika.

• Největším zločinem je v očích pravicových extremistů 
míšení bílé rasy s ostatními

NÁVRAT SKINHEADS (1977 AŽ DODNES)



• Vznik Frakcí jako SHARP, Tradicionalisté, Redskins, 
White Power Skinheads

• Společný mají pouze patriotismus, hrdost na dělnický 
původ, kult síly a mužnosti a odpor k drogám.

• Dokonce shodné oblečení pouze jiné nášivky

NÁVRAT SKINHEADS (1977 AŽ DODNES)



ORLÍK



SKINHEADS – STYL



SKINHEADS – STYL



Sloane Ranger

Vypracovala: Lucie Škachová
OKTÁVA 2016/2017



SLOANES

• SLOANE RANGER = (Sloane nebo Sloanie) je označení pro mladou skupinu lidí 
(převážně žen), která je zařazena do vyšší společenské vrstvy. Obvykle pochází 
z Velké Británie. Vyznačují se svým vytříbeným vkusem pro módu (zvyklí na 
bohatší způsob života)a svou specifickou mluvou

• Sloane Street, spolu s Sloane Square utvořily název "Sloane Ranger“ 
Nachází se v Městské části Kensington a Chelsea, což je městský obvod na západě 
Londýna a je součástí Vnitřního Londýna. 
(tyto části jsou proslulé především svým bohatstvím a prosperitou)

• Termín "Sloane Ranger“ pochází z r. 1975, kdy spisovatel Peter York vedl 
rozhovor s britskou novinářkou a spisovatelkou Ann Barr o životě mladých lidí 
žijících v Chelsea a části Kensingtonu.



SLOANES
• Údajné rozhovory se spisovatelkou 
Ann Barr vedly k napsání článků 
-> do časopisů o anglické společnosti

• O pár let později vznikla příručka The
Official Sloane Ranger Handbook, 
která se stala roku 1982 bestsellerem.
• Příručka přesně vysvětluje, jak  
vyzdobit svůj dům, jak nosit oblečení 
(a jaké oblečení nosit),  jak psát dopisy 
a jak vychovávat své děti.

• Příručka byla publikována britskou 
společností časopisu Harpers & Queen, 
pro kterou pracoval Peter York jako 
editor. -> zodpovědný za identifikaci 
kultovní fenoménu "Sloane Rangers"

Lady Diana Spencer je zobrazena ve středu



SLOANES
• V dnešní době se tato subkultura mnohem více rozšířila než 

v dřívější době a vyskytuje se v oblastech západního Londýna.
• Nejvíce po King‘s Road, Fullham Road, Kensington High Street

a dalších oblastech Kensingtonu a Chelsea.
• Populární jsou: noční kluby, bary a hospody v těchto oblastech
• Nejznámější: The White Horse Pub tzv. "Sloaney Pony "

• Velká role v kvalitě vzdělávání -> navštěvování soukromých 
škol, známých jako veřejné školy v Anglii.

• Školy pro chlapce: Harrow, St. Paul, Westminster, Radley
• Školy pro dívky: Francise Holland, Downe House, Queen‘s Gate



Sloane Street in Chelsea, London







Zpracoval : Ondřej Lukeš
Gymnázium Varnsdorf



Definice pojmu – „cosplay“ je termín skládající se
ze složeniny dvou anglických slov: „costume„
a „play/ role play“, které již samy o sobě věcně
vypovídají o povaze tohoto fenoménu.



Pokud nějakou aktivitu označíme
jako cosplay, míníme tím osobu či
skupinu osob, které jsou oděny
v kostýmu z různých materiálů,
které ve výsledku představují
určité existující postavy či
dokonce neživé předměty.



Cosplay na rozdíl od kostýmu napodobuje konkrétní
postavu, nejde pouze o „čarodějnici“, napodobuje její
charakter a chování -> cosplayer není pouze nositel
kostýmu, nýbrž představuje onu postavu za pomoci svých
pohybových a hereckých dovedností



Historie
- Cosplay má své počátky v roce

1939, na prvním světovém
festivale science fiction, kterého
se účastnil Forrest J. Ackerman
s přítelkyní, kteří jako první
z účastníků dorazili oděni
ve futuristickém obleku, složeným
ze zelené kápě a krátkých
jezdeckých kalhot. -> Jednalo se o
prvního účastníka sci-fi a fantasy
festivalu, který měl na sobě oděn
kostým.



Samotný termín „cosplay“ lze datovat do roku 1984 a pochází od
japonského manga tvůrce a vydavatele Nobuyuki Takashiho,
který právě v roce 1984 navštívil festival Worldcon.



- Během 90. let se cosplay rozšířil i mimo klasické
prostředí fandomu. Roku 1996 se v seriálu „Přátelé“
objevuje postava Rachel v kostýmu princezny Leiy.

- V roce 1999 vzniká první cosplay kavárna
v Akihabaře.

- Vznikají časopisy zaměřené pouze na cosplay (např.
Dengeki Layers)



Cosplay dnes x dříve
- Dnes je cosplay mnohem jednodušší
- Jsou k dispozici paruky, návody, worbla, e-shopy
- Digitální fotografie byly dřívě pěkně drahé
- Nebylo moc conů
- Nedal se koupit už hotový cosplay
- Nikdo netušil, že cosplay existuje
- Nebyli celebrity
- Lidé dříve závodili o to, kdo přijde první jako 

nějaká postava





Mishuge


