
Teri (22) se necítí ani jako muž ani jako žena.  
A když začínáme rozhovor, rovnou říká, že abychom  
předešli zmatkům, mohu ho/ji oslovovat v ženském  
i mužském rodě. Teri je totiž nebinární člověk.

Začněme asi tím základním. Můžete vysvětlit, co to znamená být  
nebinární člověk?

Jsem nebinární, což znamená, že se neidentifikuji ani jako muž, ani 
jako žena. Necítím příslušnost ani k jednomu z těchto dvou pohlaví. 
Přála bych si, aby lidé dohlédli dál za mé tělo a viděli mě takovou, 
jaká opravdu jsem. To, jak mé tělo vypadá, neurčuje to, kým jsem, 
jak se budu cítit, jak chci, aby mě ostatní vnímali, jak vnímám sám sebe. Mé tělo jednoduše není  
překážkou či nedostatkem, už vůbec není špatné a necítím se v něm uvězněn. Jednoduše pro 
mou identitu není tak podstatné. Důležité je to, kým jsem, mé reálné a opravdové já.

Okolí vás nejčastěji vnímá jako ženu…

Jelikož mé tělo vypadá určitým způsobem, při naprosté většině interakcí jsem opravdu chá-
pán jako žena. Tohle označení je mi však nepříjemné, někdy až bolestivé. Když mě lidé označí  
za holku či slečnu, připadá mi, jako bych něco hrála a předstírala, avšak nedobrovolně a bez 
mého vědomí. Zřejmě to však dělám tak dobře, že tomu ostatní věří.

Jak vás oslovují známí? Jak na vaše vnímání sebe samé reaguje okolí? Ono to totiž  
je pro okolí matoucí. Lidé jsou zřejmě sami v rozpacích a prostě jen neví, jak reagovat…

Je přirozené, že nedokážeme přemýšlet o skutečnostech, pro které nemáme slova a o kterých 
tak neumíme mluvit. Protože na tom, co říkáme, záleží. Na tom, jak oslovujeme ostatní a jaký 
jazyk používáme, když s nimi či o nich mluvíme, záleží. Čeština je proto pro mnoho nebinárních 
lidí problém. Jakožto těžce genderový a nepřizpůsobivý jazyk nám podkopává nohy. Nechci být 
oslovován ani jako slečna, ani jako mladý pán. Nechci, aby mě a mou přítelkyni lidé oslovovali 
jako holky. Stejně tak používám a střídám rod mužský i ženský, když o sobě mluvím, a cítím  
se dobře a viditelně, když to dělají i ostatní.

Často se setkáváte s nepochopením okolí…

Mluvit o tom, kým opravdu jsem, je pro mě vždycky těžké, přestože to tak většinou nevypadá. 
Bojím se toho, že nebudu brán vážně, což se mi už mnohokrát stalo. Bojím se, že mě lidé budou 
se zájmem poslouchat a souhlasně přikyvovat, jakoby vlastně docela rozuměli tomu, o čem mlu-
vím, avšak nakonec pro ně stejně budu slečna, která má akorát krátké vlasy a klučičí oblečení.

Jak sama sebe vnímáte? Jak se aktuálně cítíte?

Jsem na sebe opravdu pyšný. Jsem tady, jsem trans, jsem k sobě maximálně upřímná  
a to, co ostatní říkají, či jak mě vnímají, nemění, kým jsem. A člověk, kterým jsem, je boží a moc 
se mi líbí.Přijde mi naprosto nesmyslné očekávat, že všichni lidé na celém světě se budou cítit  
a vnímat výlučně buď jako žena nebo jako muž, říká Teri. Mé opravdové já je někde mezi nimi,  
za nimi, občas také mimo ně, dodává.



Mia (19 let) se narodila v Česku, ale v šesti  
letech kvůli nemoci otce se musela celá rodi-
na vrátit zpět do Vietnamu. Do Česka se zno-
vu spolu s rodinou vrátila až jako dospívají-
cí dívka. Musela se znovu naučit česky a najít  
si kamarády. Po životu v Hanoi bylo přestěhování  
se do Chomutova kulturním šokem. „Ze začátku  
to bylo hodně těžké, nedokázala jsem zapadnout  
do třídy. Jsem extrovert, ale protože jsem 
se s lidmi neuměla bavit, měla jsem pocit,  
že mě nepřijímali.”
Mia nechtěla být závislá na matce, proto se rozhodla, že půjde studovat na gymnázi-
um do Prahy. Zklamání však přišlo daleko dřív, než si myslela. V celé škole byla ke své-
mu překvapení jedinou Asiatkou a se spolužáky ve třídě si nerozuměla. Útěchu však nenašla  
ani mezi vietnamskou komunitou. V 15 letech totiž začala randit se stejně starým vietnam-
ským klukem, kvůli čemuž ji ostatní Vietnamci pomlouvali. „Dodneška mě to hodně mrzí.  
Mít v 15 letech kluka je normální, ale ne pro vietnamskou komunitu. Starší generace má pořád 
vietnamské přemýšlení a začali o mně šířit, že jsem děvka, že kluky určitě střídám a nevěnuju 
se učení. Probíralo se, jestli už jsme spolu spali a co ze mě nakonec bude. Pro patnáctiletou 
holku je to příliš,“ říká smutně a vzápětí přiznává, že se kvůli tomu uzavřela do sebe a odmítala 
vycházet z domu.

Postupem času si našla další vietnamské přátele v organizaci Viet Up, se kterými dokáže sdílet  
i ty nejniternější pocity. České kamarády však stále nemá. Hlavní problém podle Mii tkví v tom, 
že s českými vrstevníky může řešit jenom omezený počet témat, nesdílejí stejné problémy, mají 
rozdílný smysl pro humor i záliby. Nejlépe se tak cítí v komunitě Viet Up, kde vypomáhá s různý-
mi akcemi. Organizace sdružuje stejně staré Vietnamce, některým pomáhá překonávat jazykové 
a kulturní bariéry, jiným udržovat tradice a jazyk. Mia je ráda, že může pomáhat ostatním překo-
nat to, čím si už sama prošla, a zároveň stavět určitý most mezi českým a vietnamským světem. 
Pomyslným mostem je pak i její práce – provádí Čechy po tržnici Sapa na okraji Prahy. Tržnice 
se podobá malému Hanoji a češtinu zde uslyšíte pouze sporadicky. Mia sem chodí i mimo práci, 
když je jí smutno po Vietnamu.

Hledání přátel a vzdělávání se snoubí i v jejím nejoblíbenějším koníčku – cestování.  
Navštívila většinu zemí Evropské unie a loni o Vánocích sama vyrazila na výlet do Kodaně  
a do Malma. „Cestování je podle mě nejlepší způsob, jak poznat další lidi a kultury. Nerada se učím  
o zemi přes knížky. Chci si to zažít na vlastní kůži, potkávat lidi a učit se nové jazyky.“ Jednoho  
dne by chtěla procestovat celou Asii. Letošní léto strávila ve Vietnamu a příští rok dost možná 
začne další etapu svého života v Dánsku.

Ráda by jednou měla vlastní rodinu, dobrou práci a dost peněz na to, aby ji zabezpečila. Zároveň 
si chce život i našetřené peníze užívat. „Naše generace si vytvořila takovou hlášku: ‚Do potravin 
nebo za kasu nepůjdem‘. Nechceme jít cestou našich rodičů, chceme radši dělat v kanceláři 
mezi Čechy a chceme se víc dostat do české kultury, abychom ukázali, že nejsme uzavření  
a nechceme být takoví. Když dneska ‚banán‘ dodělá školu, ale pak si otevře večerku nebo  
začne dělat nehty a půjde cestou svých rodičů, vnímáme to jako neúspěch,“ vysvětluje Mia  
s tím, že i vietnamští rodiče chtějí, aby jejich děti měly lepší život. 



Jan (24 let) se živí jako holič. Vystudoval obor ka-
deřnictví a číšník-kuchař na střední škole ve Zlíně 
a teď pracuje v Brně v jednom pohodovém barber 
shopu, kde se specializuje na dámské a pánské  
střihy. Přivydělává si občas i tím, že “češe” svatby 
nebo módní přehlídky. 

Do svých deseti let žil s mámou a svými čtyřmi bratry, 
dva z nich byli nevlastní. Janova máma musela svých  
pět dětí živit sama, tuto životní situaci nezvládala  
a postupem času se stala závislou na alkoholu. 
Když byla situace neúnosná, rozhodla se dát starší děti do dětského domova.  
Věřila, že o ně bude lépe postaráno. Jan tak od svých 10 let bydlel v dětském domově. 
Protože byl zvyklý na domácí prostředí a svoji svobodu, bylo pro něj těžké se novém 
způsobu života přizpůsobit. Kromě velkého omezení osobní svobody cítil, že mu chybí 
domov, máma, sourozenci a kamarádi, které měl ve škole.  S novou situaci se Jan těžko 
srovnával, míval deprese a s nikým nemluvil téměř celý rok. Ve svých 13 letech si uvědo-
mil, že je homosexuál a skrýval to, protože se bál šikany v dětském domově. 

“Uvědomoval jsem si to už delší dobu, ale tehdy v děcáku, kde jsem byl v intenziv-
ním kontaktu s ostatníma děckama, mi to došlo. Ale nevěděl jsem tehdy, s kým bych  
se o tom mohl bavit. Nadávky do teploušů byly běžné i tak, stačilo, abych byl třeba jenom 
dlouho v koupelně a nebo se bavil s holkama, a už sem byl pro ně teplej. Asi by tehdy byli 
překvapený, jak se vlastně trefili.”, říká Jan. 

Postupem času a během dospívání se Jan naučil brát život takový jaký je. Vystudoval 
střední školu a rozhodl se přesunout se do většího města a zkusit tam nový život. 

“Věděl jsem, že ve městě to sice nebude snadné, protože tady nebudu nikoho znát.  
Zároveň mi to přišlo jako výhoda. Že začnu úplně novej život, kde budu moct být tím, kým 
chci. U nás na malém městě jsem cítil, že musím hrát určitou roli.”

V Brně se poznal s Jakubem, který studoval divadlo na JAMU. Jan a Jakub si hned padli  
do oka a začali spolu chodit. Jan poznal díky Jakubovi v Brně nové lidi a našel si práci  
v místním barber shopu, kde je spokojen - uživí se a baví ho to. S Jakubem se po půl roce 
rozešli a od té doby je Jan zase sám. Rád by si našel nového přítele, ale není to tak snad-
né. Zatím se mu ale podařilo najít v Brně bydlení přes projekt Symbios, který předsta-
vuje sdílené bydlení mladých lidí odcházejících z dětského domova a studentů vysokých 
škol. Aby se Jan uživil a mohl se věnovat svým dalším zájmům, musí hodně pracovat.  
Někdy pracuje i o víkendech nebo má dvanáctihodinové pracovní dny. Ve volném čase 
se snaží odpočívat a když to vyjde, tak se potkává s přáteli. Chybí mu lidská blízkost  
a víc volného času. 



„Když v Sýrii začala válka,  
rozhodli jsme se ze země odejít,“ 
vypráví Alaadin Ibo, Syřan z hlav-
ního města Damašku. Jeho cesta 
vedla z rodné Sýrie do švédského 
Malmö a přes Maltu a Itálii přišel 
do České republiky. Zde v malé  
jihomoravské obci Bořetice zalo-
žil se svou manželkou Alaadino-
vu farmu, na níž pěstují zeleninu. 
Tu poté čerstvou i zpracovanou 
prodávají. Vyvinuli také unikát-
ní výměnné aplikace, pomocí kterých mohou lidé vyměňovat věci, prodávat  
své produkty a také je věnovat potřebným lidem. „Moc se mi tu líbí. Cítím  
se tu vítaný a doma,“ říká vděčně, zatímco si o jeho pozornost říká jeho  
pes, německý ovčák Rex.

„Když jsme ještě byli v Damašku a začala válka, nepokoje se odehrávaly hlavně na venkově. 
V hlavním městě jsme tehdy žádné těžké boje nezažili. Když jsme ale viděli, že je situace stále 
horší, rozhodli jsme se odejít,“ vzpomíná Alaadin. „Válka nám vzala spoustu věcí,“ pokračuje. 
„Měli jsme továrnu na čisticí krémy na boty a tkaničky, kterou založil můj děda v roce 1947. 
Protože ale byla na venkově, zbyly z ní jen trosky. Mívali jsme i pozemky, o těch už ale nemá-
me žádné zprávy. Ztratili jsme spojení i s řadou lidí, které jsme znali. Spousta z nich stejně 
jako my opustila Sýrii a odešla do různých zemí po celém světě.“ 

Poté, co odešel ze Sýrie, získal politický azyl ve Švédsku. Dalších pět let žil v jihošvédském 
Malmö a po kratších pobytech na Maltě a v Itálii se se svou českou manželkou přesunul 
do jejích rodných Bořetic. „Vím, že tu žije pan Alaadin a dokonce se s ním osobně znám.  
Je tu asi rok a pokud můžu mluvit za sebe a svou rodinu, přijali jsme ho bez problémů.  
Jen je tu jazyková bariéra, moc Čechů totiž neumí anglicky. Ale myslím si, že rukama se s ním 
domluví všichni v pořádku,“ usmívá se pan soused Martin.

Když Alaadin, vystudovaný stavební inženýr, a jeho manželka Lenka zjistili, že je v čes-
kých obchodech až 88 % potravin z dovozu nebo je jejich dodavatelem jeden potravinářský  
koncern, rozhodli se pomoci jak lokálním výrobcům a pěstitelům, tak zákazníkům, aby měli 
možnost kupovat místní produkty. „Když jsme žili ve Švédsku, všiml jsem si, že je tam velké 
téma ekologie a udržitelnost. Proto když jsme s manželkou přišli sem, hledali jsme platformy  
pro swap, výměnu, a ekologický přístup k nákupu a získávání produktů. Ale našli jsme  
jen pár facebookových skupin. A tak jsme se rozhodli přijít s vlastní platformou a dát ji lidem 
k dispozici,“ 

Chci žít obyčejný život, žádný stres. S manželkou chceme pomáhat lidem, naplňuje nás  
to. Ale i to se snažíme dělat pokorně, nestojíme o velkou mediální pozornost, nechceme  
být hvězdy. Prostě chceme, aby se nám dařilo,“ přeje si Alaadin Ibo. „Naše filozofie  
je, že když budou lidé kolem nás spokojení, pak jsme uspěli. Když jsou lidé šťastní, jsem 
šťastný i já,“ uzavírá. 



Příloha 4: Příběhy 

• Obr. 1: ELASH, Valerie. model woman taking photo on purple tree at daytime pho-
to. Unsplash [online]. 25. 4. 2021 [cit. 2020-10-10] Dostupné z WWW: < https://
unsplash.com/photos/pG4VMPudxNM >

• Obr. 2: IRISH83. HD photo by Irish83. Unsplash [online]. 25. 4. 2021 [cit. 2020-10-
10] Dostupné z WWW: < https://unsplash.com/photos/zXqClATv2_Y >

• Obr. 3: LUCATERO, Eric: man wearing black crew-neck shirt photo. Unsplash [on-
line]. 25. 4. 2021 [cit. 2020-10-10] Dostupné z WWW: < https://unsplash.com/
photos/d2MSDujJl2g >

• Obr. 4: CLANCY, Levi M.: HD photo by Levi Meir Clancy. Unsplash [online]. 25. 4. 
2021 [cit. 2020-10-10] Dostupné z WWW: < https://unsplash.com/photos/ET-
38skjK7_Y >
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