
MURZASICHLE, POLAND 

Projekt „The Other Side of Subcultures“ se konal ve dnech od 1. do 8. 3. 2015 

v polském městě Murzasichle nacházejícím se jihozápadně od centra horské a lyžařské 

turistiky Zakopane. Projektu se zúčastnila mládež ze čtyř evropských zemí – Polska, 

Slovenska, Česka a Maďarska. Z každé země dorazilo zhruba 10 lidí. 

První den projektu, v neděli 1. 3., se nesl v duchu seznamování se s prostředím, 

obsahem projektu a s novými lidmi. Zatím však jen ve stručnosti a rychlosti, a to z důvodu 

pozdního příjezdu českého týmu, kterému se na místo podařilo dorazit až kolem osmé hodiny 

večerní. Ostatní týmy již byly ubytované. 

 

V pondělí ráno, po snídani ve stylu švédského stolu, jsme se odebrali do herní 

místnosti, kde jsme si sesedli do kruhu a po krátkém energizeru jsme se již podrobněji 

seznámili s obsahem projektu „The Other Side of Subcultures.“ Poté se rozjela diskuze, co je 

to subkultura a kdo do ní patří.  

Po obědě jsme se opět sešli v herně, rozdělili jsme se do národnostně promíchaných 

skupin a vymýšleli jsme pravidla pobytu, které jsme si zapisovali na papír. Poté každá ze 

skupin svá pravidla přečetla a ostatním osvětlila. Z každé skupiny se vybralo pravidlo, které 

se zapsalo na velký papír a vytvořil se tak plakát s pravidly projektu, které jsme potom 

vyvěsili na zeď, aby byly během pobytu všem na očích. Večer jsme v několika minutách 

ostatním prezentovali organizaci, přes kterou jsme na projekt vyjeli. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úterním dopoledním tématem byla diskriminace a workshop s námětem Punk is not 

dead. Hovořili jsme o tom, čím se punk vyznačuje, co je pro punkery typické, kde punk vznikl 

a své názory na něj jsme prezentovali. Ozvláštněním prezentace byly barevné spreje na vlasy 

a oblečení, díky kterým se nám podařilo více se do role vžít. V úterý večer proběhla první 

culture night – Czech Republic. Po večeři se český tým sešel v jídelně, kde jsme připravovali 

občerstvení a vymýšleli aktivity, kterými bychom naše nové přátele zabavili. Nejprve jsme 

pomocí PC prezentace a krátkého videa představili stručně naší zemi, dále jsme ozkoušeli 

pozornost našich kolegů a na věci v prezentaci zmíněné jsme se dotazovali. Každá správná 

odpověď byla odměněna, například ochutnávkou 

českého alkoholu. Poté následovala ukázka tance 

polky při písničce Škoda lásky, do tance byli zapojeni 

i ostatní týmy. Pod dalších dvou hrách již následovalo 

slibované české občerstvení, které bylo tvořeno 

různými druhy sýrů, uzenin, sladkostí, moravskými 

víny, českou kořalkou apod. 

 

 



 

Ve středečním hip hopovém 

dopoledni jsme si zahráli na hip hopové 

hudební hvězdy. Utvořili jsme si skupiny, 

vymysleli si název kapely a na předem 

daná slova jsme složili písničku o jedné 

sloce a refrénu, kterou jsme ostatním poté 

zazpívali. Odpoledne jsme vyrazili na 

výlet do Zakopane, kde jsme měli volný 

program. Večer na nás čekal slovenský 

večer s prezentací o Slovensku a 

občerstvením. 

 

Čtvrtek byl ve znamení dalšího výletu. Kdo chtěl, mohl jet do termálních lázní, 

relaxovat a nasávat atmosféru polské horské přírody. Po příjezdu nás čekala oxfordská debata 

na téma hippies a večer další culture night v režii Poláků.  

 

 

 



 

V pátek český tým využil hezkého zimního počasí a svou aktivitu na téma „emo“ 

nasměroval ven. Nejprve proběhl krátký energizer, osvětlení, co je emo, a poté jsme se ve 

skupinách pustili do stavění emo sněhuláků a vymýšlením příběhu o jeho životě. Při této 

venkovní aktivitě jsme si užili spoustu legrace a strávili příjemně čas na čerstvém vzduchu. 

Večer se konal poslední culture night o Maďarsku. Maďaři pro nás měli přichystanou skvělou 

zábavu – čtení maďarských pořekadel, vyslovování maďarských slov apod. Pohráli si se svým 

rodným jazykem a u všech sklidili úspěch. Dále nám ukázaly romské tance, do kterých nás 

zapojili. A na závěr opět občerstvení. Sobota byla ve volnějším duchu, hráli jsme hry, 

hodnotili jsme program celého týdne a v neděli po snídani jsme se všichni rozloučili a rozjeli 

se do svých domovů. 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


