
NA STELU  
A LEU Z AČAL A 
POKŘIKOVAT  

SKUPINA 
ML ADÍKŮ,  

PROTOŽE SE 
DRŽELY Z A RUKU
Stela a Lea spolu chodí asi rok. Jejich vztah 
je moc fajn. I když se občas kvůli něčemu 
chytnou, nikdy se pořádně nepohádaly. 
Obě studují na vysoké a až skončí ško-
lu, naplánovaly si společnou budoucnost. 
Stela dokonce už představila Leu svým 
rodičům a Lea zase těm svým. Všechno 
by bylo perfektní, kdyby se nestal ten in-
cident ve vlaku. Když se vydaly na výlet 
ke Stelině babičce, přisedli si k nim do 
kupé tři mladíci. 

Dívky si z nich nic nedělaly a držely se 
před nimi za ruce, jak to dělají vždycky, 
když spolu někde sedí. Hoši se chvíli díva-
li jeden na druhého a něco si šuškali, ale 
pak se jeden z nich osmělil a zeptal se, 
jestli jsou lesbičky. Stela si neodpusti-
la poučku, že správný výraz je lesby, což 
kluky vyprovokovalo k tomu, aby se s nimi 
dali do řeči. “Stejně je to jenom dočasné, 
to si za chvíli rozmyslíte,” začal jeden z 
kluků. “Takové hezké holky, měly byste dát 
klukům šanci,” pokračoval druhý. Dívky se 
cítily nepříjemně a požádaly mladíky, aby 
je nechali na pokoji. 

Mladíci však pokračovali: “Někdo by 
vám měl ukázat, jak vypadá dobrej sex s 
mužem, to by vás hned to lesbení přešlo. 
Já se nabízím dobrovolně. Mohli bysme 
si klidně dát trojku, hmm?” Holky se zv-
edly k odchodu a rozhodly se najít si jiný 
vagón. Když vyšly do chodby, zaslechly za 
sebou výkřik: “Teplý děvky!” Stela s Leou 
jsou z tohohle nepříjemného zážitku opra-
vdu otřesené. Od té doby se bojí dávat na 
veřejnosti najevo, že spolu chodí. 

Otázky:
▶ Jak byste se cítili*y, kdybyste  
byli*y v kůži Stely a Ley? 

▶ Myslíte si, že v dané situaci  
došlo k násilí? 

▶ Proč myslíte, že se mladíci 
zachovali tak, jak se zachovali? 

▶ Kdybyste seděli*y v kupé  
se Stelou a Leou, jak byste se 
zachovali*y? Udělali*y byste 
něco? Co byste mohli*y udělat? 
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Témata v příběhu: 
homofobní násilí

Homofobní násilí je takové násilí, které  
je namířeno proti těm, o kom se násilníci*e 
domnívají, že jsou lesby, gayové či bisex-
uální, ale také může být namířeno proti 
těm, kdo vykazují odchylky od toho, co je 
v naší společnosti považováno za mužské 
či ženské (muži působí příliš feminně  
či ženy působí příliš maskulině). 

Homofobního násilí se mohou dopouštět osoby, které nechtějí být vnímány 
jako homosexuální, zženštilé či mužatky, ale také osoby, které chtějí ukázat  
svoji dominanci, převahu. 

Důležitá je při homofobním násilí role přihlížejících; jsou to právě přihlížející, kteří 
mohou umožnit, podpořit nebo zastavit násilnou situaci. Bavte se se studujícími 
o tom, co by mohli udělat, kdyby se ocitli v podobné situaci.

Láska a sex mezi osobami stejného pohlaví existovaly ve všech dobách  
a kulturách, tehdy se ovšem nepoužíval výraz homosexualita. Někdy se setkáváme  
s názorem, že homosexualita je něco nepřirozeného. Pravdou ale je, že v přírodě 
bylo zatím homosexuální chování objeveno u zhruba 1500 druhů zvířat a toto 
číslo neustále stoupá. Samec černé labutě si například často pořídí mláďata  
se samicí, ale vychovává je pak se svým partnerem samcem. Klauni očkatí  
potom svoje pohlaví mění podle potřeby. Zvířata to prostě mají různě a stejně 
tak to různě mají i lidi. 

Gayů a leseb je na světě podobně jako leváků  
a levaček, asi 10 % v populaci. V minulosti dochá-
zelo k přeučování gayů a leseb na to, aby byli 
heterosexuální. Dělo se tak v 19. i první polovině 
20. století pomocí hypnózy a sugesce, ale  
i hormonální léčby, v USA stále k přeučování 
gayů a leseb  dochází. K podobným snahám 
docházelo také u leváků a levaček. Leváctví totiž 
bývalo vnímáno jako závažný sociální handicap  
a převažovala tendence leváky i násilně přeučo-
vat na praváky (v Československu byla tato sna-
ha oficiálně zavržena v roce 1967). 



TEORETICKÉ 
Z AR ÁMOVÁNÍ 

PRO V YUČ UJÍCÍ

Levá ruka byla také v minulosti spojo-
vána se zlem. Protože přeučování není  
zcela úspěšné a působí neúměrné riziko 
škod na duševním zdraví, v dnešní době 
jsou v moderní společnosti leváci přijímáni 
a mnohé výrobky jsou jim přizpůsobovány. 
Podobně je dnes odbornou veřejností  
homosexualita vnímána jako jedna  
z variant lidské sexuální orientace.

Odkazy kam dál: 

▶ Homofobní násilí může nabírat různé podoby. 
Tento příběh je inspirovaný zážitkem dvou dívek  
v londýnském metru
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-50600887

▶ Světová zdravotnická organizace o homofobním  
a transfobním násilí 
https://www.who.int/bulletin/volumes/96/1/17-197251/en/

▶ Doporučujeme nabídnout studujícím knihu  
Respekt: Vše, co kluci potřebují vědět o sexu a lásce 
od Inti Chaveze Pereze, který obsahuje oddíl věnovaný 
homosexuálním vztahům. 


