


Úvodník šéfredaktora
Vítám Vás u nového čísla našeho školního magazínu QR. 

Toto číslo je poslední, a proto také speciální – je to první číslo, které má společné téma 

všech rubrik. A to je Pride. Jak jistě víte, červen se nám blíží a s ním také Pride Month – 

každoroční událost na oslavu výročí Stonewallských protestů a LGBTQ+ komunity. 

Můžeme se těšit na tradiční pochody, festival Prague Pride, promítání queer filmů, koncerty 

a mnoho dalšího. Rozhodli jsme se tedy na oslavu věnovat toto číslo právě queer tématům. 

Dočtete se například o základních pojmech spojených s queer problematikou, něčem z 

historie, mnoho zajímavých komentářích o aktuálním (nejen queer) dění, doporučeních na 

knihy i filmy a mnoho dalšího. 

Snad si každý přijde na své a dozví se něco nového. Pride Month je skvělá událost, která nás

pojí dohromady a učí nás vzájemnému porozumění.

- Ame, šéfredaktorka

Upozornění: Většina článků zabývajících se LGBTQ+ tématikou obsahují zmínky o 

homofobii, transfobii, enbyfobii, vraždách a znásilnění. Čtenáři by tak měli zvážit, zda si 

články přečíst, nebo ne. 
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Pride rubrika  

Queerbaiting a     Queercoding -   
vysvětlení pojmů a     proč si na to  
dávat pozor

Queerbaiting

Queerbaiting  je  marketingová  taktika,  jak

nalákat queer  lidi  a allies  na film či  seriál

tím, že se z podtextu postava jeví jako queer.

Postava má potenciál na to, aby byla queer

kánonicky (je v díle oficiální) nebo aby se

dvě  postavy  stejného  pohlaví  daly

dohromady,  což  se  nikdy  nestane,  protože

tvůrci  to  nikdy  nezamýšleli.  Cílem  je

zaujmout co nejširší škálu diváků - jak queer

lidi  a  queer  allies,  tak  konzervativní  lidi,

kteří  náznaky,  že  by  postava  mohla  být

queer, nevidí nebo přehlížejí.

Queerness může být zašifrována v kontextu

přes  dialog,  styl  oblékání,  mluvou,  vtipy,

navazováním intenzivního  očního  kontaktu

s osobou stejného pohlaví, ale také střihem

scén,  hudbou a osvětlením,  které  implikují

romantickou scénu. Dvě postavy mezi sebou

často  mají  hluboký  citový  vztah,  který  je

prohlašován  pouze  za  „hluboké  přátelství“

nebo  dokonce  za  „romantické  přátelství“,

jak o tom tvůrci mluví v rozhovorech, když

queerness i queerbaiting popírají.

Protože  podtext  je  velmi  subjektivní,  na

internetu  se  vedou  debaty  o  tom,  co  je

queerbaiting  a  co  už  ne.  Queer  lidé  jsou

často osočováni s tím, že do textu až moc

nahlížejí  a  hledají  tam  věci,  které  tam

nejsou. V některých případech to může být

pravda, ale to je proto, že queer lidé hledají

reprezentaci tam, kde jen můžou - v těchto

případech ale vědí, že to není queerbaiting.

Nedostatek  queer  reprezentace  je  právě

důvod,  proč  queerbaiting  funguje  a  proč

hledají  queerness  v  mediích.  Lidé,  kteří

nejsou queer nebo nejsou zvyklí  queerness

nacházet  v  podtextu,  často  queerness

v médiích opravdu nevidí.

Proč je queerbaiting špatný?

Queerbaiting, ať už je cílený nebo ne, 

využívá queer lidi pro zisk. Queerbaiting 

invaliduje queerness. Není to reálná ani 

pořádná reprezentace, ale je to bohužel 

jedna z mála reprezentací, kterou queer lidé 
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dostávají, což je špatně. Queerbaiting také 

krade světlo queer tvůrcům s dobrou 

reprezentací.

Jak poznat queerbaiting?

Vezměte si konkrétní postavy a zamyslete 

se, jestli byste to, co se mezi nimi odehrává, 

považovali za romanci, pokud by postavy 

byly opačného pohlaví. Pokud je Vaše 

odpověď ano, je dost možné, že se jedná 

o queerbaiting.

Je  dobré  se  mít  na  pozoru  a  queerbaiting

poznat. Zamýšlet se, proč se to děje a být si

vědom,  že  nejde  o  pořádnou  reprezentaci.

Ať už queerness v podtextu vidíte nebo ne,

máte  pravdu,  protože  každý  člověk  si

podtext může interpretovat tak, jak chce.

Příklady queerbaitingu:

• Sherlock:  Sherlock  Holmes  a  John

Watson, 

• Teen  Wolf:  Derek  Hale  a  Stiles

Stilinski, 

• Falcon a Winter Soldier: Sam Wilson

a Bucky Barnes, 

• Kapitán  Amerika:  Občanská  válka:

Steve Rogers a Bucky Barnes,

•  Supernatural: Castiel a Dean, 

• Star Wars: Vzestup Skywalkera: Finn

a Poe.

Queerbaiting  je  také  používán  v  hudbě  -

například I Kissed a Girl od Katy Perry.

Pokud se o toto téma zajímáte a chcete zjistit

více  o  jednotlivých  příkladech  queerbait-

ingu,  doporučuji  YouTube  kanál

AreTheyGay,  který  jednotlivé  příklady

queerbaitingu podrobně analyzuje.

Queercoding

Queercoding je jako queerbaiting a používá

se  ve  filmech  a  seriálech.  Přestože  se  na

první pohled mohou zdát jako stejné věci, je

mezi nimi rozdíl.

Queercoding  je  podtextové  kódování

postavy  jako  queer.  Dochází  k  tomu  tak

především  přes  queer  rysy  a  stereotypy.

Může to být queercoding pouze v případě,

že queerness postavy není potvrzena. Laicky

řečeno,  o  postavě  nebylo  řečeno,  že  je

opravdu queer, jenom tak vypadá.

Queercoding  může  být  použit  pozitivně

i negativně.  Pozitivně  v  situaci,  kdy tvůrci

médií  kvůli  cenzuře  nemohou  znázorňovat

queer postavy a snaží se o alespoň nějakou

reprezentaci. Negativně je queercoding často
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používán  u  záporných  postav  (nejčastěji

v pohádkách od Disney, které jsou pro malé

děti), což může implikovat, že queer lidé či

queer  rysy  jsou  zlé  či  morálně  špatné.

U mužských záporných postav to může být

tím, že jsou zženštilí, čímž se výrazně liší od

ostatních kladných postav.

Vzhled  Uršuly  z  Malé  mořské  víly je

dokonce  výrazně  inspirovaný  drag  queen

Divine.

Příklady queercodingu:

• Malá mořská víla - Uršula, 

• Lví král - Scar, 

• Peter Pan - Kapitán Hook.

- Thierry

Queercoding záporných postav  
V jiném článku jsme si již představili, co to

znamená  queercoding  a  co  vše  obnáší.  Ve

svém článku se  chci  zaměřit  konkrétně  na

záporné postavy – z jakého důvodu je mají

queer lidé často tolik v oblibě a proč jsou

záporné postavy často samy queer nebo tak

alespoň působí.

Pokud  se  začneme  bavit  o  různých

padouších  a  záporácích,  nabídne  se  nám

široká  škála  různých  postav  napříč  médii.

A mnoho  z  těchto  postav  má  spoustu

vlastností,  které  se  stereotypně  asociují

s homosexualitou.  Nejedná  se  jen

o pohádkové  záporáky,  kteří  byli  zmíněni

v Thierryho  příspěvku.  Vlastnosti  typicky

spojované  s  homosexualitou  a  hanlivé

stereotypy se využívají  v hororovém žánru

odjakživa  -  například  Frankenstein nebo

Drákula.  Drákula od Brama Stokera a jeho

queerness  je  kapitola  sama  o  sobě,  ale

stručně řečeno -  Drákula  má reprezentovat

morální  zvrácenost  a  autor  využil

homosexualitu jako jednu z jeho negativních

vlastností, která ho morálně zhoršovala (Což

ostatně  není  překvapivé,  vzhledem

k autorově  vlastnímu  komplikovanému

vztahu se sexualitou).

Jedna  z  nejznámějších  a  nejoblíbenějších

záporných postav je Joker. Rozhodla jsem se

uvést  ho  jako rozvinutější  příklad,  protože

ho  známe  všichni  a  připadá  mi  mnohem

zajímavější na rozbor než například záporáci

od  Disneyho.  Ti  jsou  často  jedno-

dimenzionální,  což  je  poslední  věc,  kterou

bychom mohli říct o Jokerovi.  Můžeme se

s ním  setkat  v  komiksech,  ve  filmech,
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kreslených seriálech, videohrách a podobně.

Tak  ikonická  postava,  jako  je  on,  už  byla

interpretována  desítkami  různých  autorů,

a i když  považujeme  jeho  různé  verze  za

kanonické,  mohou  se  docela  lišit  od  těch

ostatních.  Joker  tak  nemá  přesně  určený

příběh  původu,  pravé  jméno  nebo  věk.

Některé  interpretace  jsou  populárnější,

některé  se  velmi  liší  od  klasického

komiksového  Jokera,  ale  většina  z  nás  se

setkala jen s těmi filmovými.

Jaké  queer  charakteristiky  ale  Joker  vůbec

má? Je jich celá řada. Asi nejstereotypičtější

a  nejočividnější  je  jeho  zženštilost,  zájem

o vlastní  vzhled.  Jeho  rudá  rtěnka  a  bílé

tváře  tak  nejenže  připomínají  klauna,

kterých se leckdo děsí, ale Joker je i často

ukazován,  jak  se  líčí  a  jde  proti  rodovým

rolím.  Nezůstává  ale  jen  u  make-upu  -

nejsou mu ani cizí šaty nebo dokonce drag.

Neustále má různé narážky na další mužské

postavy a flirtuje s nimi. Čímž se dostáváme

k jeho vztahu s Batmanem. Ve zkratce: Na

první  pohled  se  zdají  jako  typičtí  úhlavní

nepřátelé.  Není  to  ale  zdaleka  tak

jednoduché.  Jsou  opakem  toho  druhého.

Vzájemně  se  doplňují  a  svým  způsobem

motivují. Batman by nikdy nikoho nezabil,

zatímco Joker  nad vraždou zrovna dvakrát

neváhá. Joker je hravý a hlučný v kontrastu

s Batmanovou stoickou povahou. Ale něco,

co  dělá  jejich  dynamiku  mnohem

zajímavější, je to, že se vzájemně potřebují.

Představují  spoluzávislost  záporáka

a hrdiny. Můžeme spekulovat o jejich vztahu

a jeho  možném  queerbaitingu,  například

v LEGO®  Batman  filmu.  Nebo  o  jeho

poněkud  lidštější  interpretaci  v  Batman

hrách  od  Telltale  Games,  kde  je  Joker

kanonicky  bisexuál  a  opravdu  zamilovaný

do Bruce  (Batmana)  -  to  by  ale  mohl  být

úplně jiný článek.  Pro naše účely tedy jen

řeknu  to,  že  v  mnoha  interpretacích  Joker

páchá  zločiny  kvůli  Batmanovi,  několikrát

mu  explicitně  vyznal  lásku  (o  jeho

upřímnosti  si  samozřejmě  nemůžeme  být

vždy jistí) a podobné scény byly, především

v minulosti, často využity pro komedii - opět

musím odkázat na LEGO® Batman film.

Joker  má  svým vzhledem a  vystupováním

pobuřovat, šokovat a děsit další postavy, ale
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i  samotného  diváka.  Jak  už  jsme  si  řekli,

homosexualita,  především  za  dob  vzniku

této  postavy,  byla  využívána  proto,  aby

postavu  morálně  zkazila  a  dokázala,  že  je

jedinec  špatný,  zvrácený.  S  tím se  vlastně

setkáváme  i  dodnes,  akorát  tehdy  bylo

možné  homosexualitu  vyobrazit  pouze

v tom případě, že dotyč ná queer postava je

záporná. Není pak tedy špatně, že se bavíme

o  Jokerovi  jako  o  queercoded  postavě,

i když  původní  záměr  rozhodně  nebylo

vytvořit  kvalitní  reprezentaci  nebo  popsat

queer  člověka  v  dobrém  světle,  ale  právě

naopak?  V  jeho  případě,  pro  spoustu

fanoušků, je to právě jeho queerness, co ho

alespoň do určité míry zlidšťuje. Joker není

záporák  jako  každý  druhý,  je  mnohem

komplexnější a o jeho psychice a mentálním

stavu bychom se mohli bavit hodiny.

I  proto  ale  může  pro  mnoho  lidí

představovat  něco  víc,  než  jenom

Batmanova  protivníka  a  špatný  stereotyp.

Svým  způsobem  je  lepší  vidět  v  Jokerovi

a dalších  queercoded  záporných  postavách

něco osvobozujícího, něco jako protest vůči

přísným a utlačujícím rolím ve společnosti.

Spousta  queer  lidí  má  v  oblibě  záporné

postavy,  často  se  v  nich  totiž  vidí  nebo

s nimi dokážou soucítit. Ať už to je proto, že

jsou také na pokraji společnosti,  jdou proti

rodovým  rolím  nebo  jsou  celkově

queercoded. Joker je všechno to, a mnohem

více  -  queer  interpretace  jeho  charakteru

možná  díky  posledním  filmům  není

vyloženě  mainstream  a  existuje  spousta

jiných názorů, je  ale velmi populární mezi

queer  komunitou  a  funguje  jako  skvělý

příklad  queercodingu  u  komplexních

záporných postav.

- Wylan

Stručná historie dragu  
Muži nosili oblečení, které bylo společensky

vnímáno  jako  ženské  (a  vice  versa),

pravděpodobně  už  od  doby,  co  lidé  začali

nosit  oblečení.  Ale  kde  se  vzal  termín

„drag“?

Slovo  drag  se  primárně  užívalo  jako

divadelní  termín  k  popsání  mužů  či  žen

oblečených  v  oděvu  typicky  nošeném

druhým pohlavím. Předtím, než bylo ženám

povoleno  hrát  v  divadle,  ženské  role  byly
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vypodobněny  muži  v  ženském  oblečení.

Dnes  veříme,  že  slovo  drag  (v  češtině

táhnout  či  vléci)  ve  spojitost

s crossdressingem  (oblekání  jako  opačné

pohlaví) vzešlo právě ze způsobu, jakým se

dlouhé  róby,  které  muži  při  zpodobňování

ženských rolí nosili, vlekly přes jeviště.

Drag si našel cestu do amerických kabaretů

kolem  pozdního  devatenáctého  až

počátečního dvacátého století.  V roce 1911

si Julien Elton (foto č. 1), o kterém se často

mluví jako o nejlepším představiteli ženy v

divadelní  historii,  vysloužil  nevídaný

kritický  ohlas  pro  svou  drag  roli  ve  hře

Fascinující  vdova, a  když  byla

homosexualita  ilegalizována,  spousta  lidí

došla  k  závěru,  že  bude  bezpečnější

provozovat  crossdressing  za  zavřenými

dveřmi. Ale se zákazem, jak to tak bývá, se

objevila  spousta  undergroundových  gay

barů,  které  se  staly  pro  homosexuály

bezpečným místem, kde se nemuseli skrývat

a  mohli  volně  provozovat  drag  –  tomuto

obodbí  se  říká  The  Pansy  Craze

a pokračovalo  až  do  padesátých let  –  poté

proti  členům  LGBTQ+  komunity  tvrdě

zakročily policejní jednotky.

V tuto dobu vznikly  drag balls,  a staly se

z nich početné komunity pro drag queens po

celé Americe. Drag queens se mohly přidat

ke  svým lokálním komunitám pro  morální

podporu a v případě, že byly vyhozeny na

ulici, komunity představovaly nový domov.

V červenci 1966 bylo zaznamenáno pět set

pravidelně  vystupujících  drag  queens  ve

Spojených státech.

Mother Flawless Sabrina (v překladu Matka

Dokonalá  Sabrina,  foto č.  2)  byla vůdkyní

transgender  a  gay  komunity  a  zároveň

jednou  z  prvních  široce  známých  drag

queens v USA. Zorganizovala mnoho drag

přehlídek  krásy,  byla  zatčena  při  několika

příležitostech a dokonce se v dragu objevila

v  pár  talk  shows,  což  bylo  ve  své  době

naprosto šokující.

Těchto  pár  pozitivních  zpráv  nemohlo

ovšem  vyvážit  násilí,  kterého  se  na  queer

lidech  dopouštěly  bezpečnostní  složky.

V padesátých  a  šedesátých  letech  začaly

drag queens protestovat proti nepřístojnému

zacházení  s  nimi  ze  strany  policie  –  tyto

snahy  vyústily  ve  Stonewallskou  revoluci.

O tomto důležitém momentě  pro LGBTQ+

komunitu se můžete dočíst více ve článku od

Marls, zaměřujícím se na tuto událost.

- Tess
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Jak to vlastně začalo?  
Každý  už  někdy  musel  slyšet  název

„Stonewall“,  ale  kolik  z vás  tuší,  že  je

spojován s jednou z nejzásadnějších událostí

v historii LGBTQ+ komunity?

Stonewall Inn, podle kterého je celá událost

pojmenována,  je  gay bar nacházející  se na

Lower Manhattanu v New Yorku, konkrétně

v Greenwich Village. Ze začátku byl podnik

spíše známý jako  „Bonnie’s Stonewall Inn“

a zaměřoval  se  na  prodej  spíše

nealkoholických drinků a  lehkých pokrmů.

Takto to bylo přibližně do roku 1964,  kdy

podnik vyhořel a z původního interiérového

majetku nezbylo vůbec nic.

Roku 1966 se  do podniku rozhodli  peníze

investovat  tři  příslušníci  mafie  a  proměnit

původní restauraci  a  bar  pro heterosexuály

na  gay  bar. Udělali  tak  v  dojmu,  že

investovat  peníze  do  podniku  pro  jinak

utlačovanou  LGBTQ+  komunitu,  se  může

proměnit ve velký zisk. Nutno poznamenat,

že  na  jejich  chování  bylo  ale  jinak  férové

máloco.  Například  alkohol,  který

servírovali,  byl  ředěný  vodou,  podnik

vyžadoval něco jako „poplatek za zachování

anonymity“  a  často  také  vydírali  closeted

bohaté sponzory podniku.

Stonewall Inn nabyl svou popularitu velice

rychle, i přes neustálé nájezdy policie. Není

neznámé,  že  jednou  týdně  přebíral  jeden

z policistů  úplatek  v obálce,  kvůli  absenci

jakékoliv licence na prodej alkoholu. Tímto

majitelé  předcházeli  uzavření  podniku.

K nekalým  praktikám  baru  je  ještě  nutno

podotknout,  že  i  když  například  prostituce

nebyla součástí provozu, nebylo neobvyklé

narazit na prodej drog a nebylo tajemstvím,

že se tam odehrávaly i jiné věci, které určitě

zahrnovaly nemalou sumu peněz.

Na konci roku 1969, pouze pár měsíců po

Stonewallských nepokojích, byl bar uzavřen.

A  teď  k samotným  nepokojům.

Stonewallské nepokoje jsou série násilných

demonstrací  vyvolaných  členy  LGBTQ+

komunity,  které  jsou  mířeny  proti  policii.

Demonstrace se odehrály v brzkých ranních

hodinách  28.  června  1969  v právě

zmiňovaném baru Stonewall Inn.

Začalo  to  v 1:20  ráno,  kdy  se  ke  dvěma

maskovaným ženským policistům a dvěma

mužským  při  nájezdu  na  bar  připojila

i skupina,  jejímž  úkolem  bylo  pomoct  se

zatýkáním  a  odvozem  alkoholu.  K  jejich

neštěstí  jim  věci  nevyšly  podle  plánu,

jelikož  vozy,  které  byly  zodpovědné  za

převoz  lidí  a  zkonfiskovaného  alkoholu,

nepřijely včas.

Počet  osazenstva  baru  i  před  ním  vzrostl

přes noc a policejní jednotky v jednu chvíli

dokonce po dobu 45 minut odmítaly opustit

prostory baru.
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Posledním  soustem  pro  přihlížející  davy

bylo,  když  žena  –  později  identifikována

jako  Stormé  DeLarverie  –  byla  už

poněkolikáté  doprovázena  k policejnímu

vozu, jelikož se jí několikrát povedlo utéct.

Žena  začala  hádku  s policií,  a  nakonec  se

otočila na přihlížející dav a vykřikla: ,,Proč

něco  neuděláte?!‘‘  Po  této  otázce  se  dav

rozzuřil  a  jen  vteřiny  poté  se  události

změnily v násilné.

Dav  se  povedlo  uklidnit  až  kolem  čtvrté

hodiny  ranní  a  události,  které  se  během

protestů  staly  (spousta  zraněných,  házení

dlažebních kostek a spousta pozatýkaných)

později  vedly  k prvním  duhovým

pochodům.  A  vůbec  první  z nich  je

zaznamenán  právě  na  28.  června  1970

z Greenwich  Village  do  Sheep  Meadow

Central Park.

A my se teď už můžeme pouze dohadovat,

co  by  se  stalo,  kdyby  ona  statečná  žena

nevzdorovala zatčení a nevykřikla onu větu.

- Marls

Studio 54  
Bláznoství,  absolutní  svoboda  vyjádření,

sex.  To  je  definice  Studia  54.  Mužete  být

oblečení jako Marie Antoinetta, nebo nemít

na sobě vůbec nic.  Vzít  si  do klubu kozu,

koně,  hada  a  další  zvířectvo  nebylo  nic

neobvyklého.

Studio  54 je  divadlo  na Broadway v New

Yorku a bývalý disko noční klub. Název 54

nese  po  ulici  54th  Street  na  Manhattanu.

V roce 1977 ho otevřeli Steve Rubell a Ian

Schrager a rychle se z něj stal nejznámější

klub  na  světě  té  éry.  Při  rozhovoru  se

Stevem Rubellem se ho novinář zeptal, proč

si  myslí,  že  se Studio  54 tak  proslavilo.

Odpověděl: „Můžete si zde zatančit jak s Al

Pacinem, tak s popelářem, a to lidi baví.“

Scéna  byla  ohromně  věkově  rozmanitá,

například  Drew  Barrymoreovou  sem  brala

matka  od  svých  devíti  let.  Druhým

extrémem byla zdejší Disco Sally (viz. obr.),

které  bylo  80  let  a  roztancovávala  parket

(a svůj nos) každý večer.

Steve Rubell ale rozhodně nepouštěl dovnitř

každého. Když jste nebyli pozvaní, možnost

dostat  se  do  klubu  byla  malá.  Rubell  si

vybíral z davu pěkné mladé chlapce a když

se mu někdo obzvlášť líbil, zaměstnal ho za

barem. Barmani nosili pouze krátké kraťasy

a  často  si  je  zvali  ke  stolu  nejrůznější

osobnosti  tehdejšího  New  Yorku.  Chlapci,
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kteří  cítili,  jak  blízko  je  jejich  vzestup  na

vrchol,  se  sliby  od  celebrit  nechali  často

zmanipulovat.  Za barem se  také prodávaly

drogy,  bez kterých si  večer ve Studiu moc

lidí neumělo představit.

Klub byl otevřený i o Vánocích, což hodně

symbolizovalo.  LGBTQ+  lidé  na  konci

sedmdesátých  let  často  museli  utéct  od

svých rodin a  Studio 54 jim konečně dalo

komunitu,  někdo  by  řekl  novou  rodinu.

Místo, kde mohou být, kým chtějí, a nejsou

za to haněni, ale naopak oslavováni. Nálada

o Vánocích musela být jedinečná.

Na  Silvestra  1979  spadly  o  půlnoci  na

návštěvníky 4 tuny třpytek a zazpívaly gay

ikony  Diana  Ross  a  Liza  Minelli.  Mezi

pravidelné návštěvníky klubu patřili Woody

Allen,  Andy  Warhol,  Fran  Lebowitz  –

kritička  filmů,  nebo  autorka  a  důležitá

představitelka  LGBTQ+  komunity  Cher

a dokonce i dcera Picassa, Paloma Picasso.

Jestli  vás  tento  podivuhodný  klub  zajímá,

vřele  doporučuji  si  přečíst  knihu  Inside

Studio  54 od  Marka  Fleischmanna.  Téma

bylo také  několikrát  zfilmováno.  Když  nic

jiného, projděte si alespoň fotky, Studio bylo

navštěvováno výbornými  fotografy  a  fotky

jsou opravdu skvělé.

- Písmenková Polévka

Lesby v médiích  
Média  nám  pomáhají  si  vytvořit  obrázek

o světě.  Jednoduše  dokážou  změnit  náš

názor a myšlenky. Dopad,  jaký média mají

na společnost, je nesmírný. Proto je špatná

reprezentace menšin v médiích tak škodlivá.

Reprezentace leseb v médiích je limitovaná

a často nesprávná. V tomto článku se vám

proto  pokusím  problematiku  lépe  přiblížit

a představit  vám  nějaké  dobré  zastoupení

leseb.

Stereotypů o lesbách, které jsou v médiích

vyobrazeny, rozhodně není pomálu.

Jedním  ze  stereotypů  je  vyobrazení

lesbických vztahů,  kde je  jedna žena vždy

popisována  jako  „ten  muž  ve  vztahu“.

Pointou lesbických vztahů je, že tam nikdo

není  „muž“.  Naše  homofobní  společnost

lesbám  přikládá  automaticky  feminní

a maskulinní  role,  často  protože  se  bojí

něčeho, co dosud neznají.

To vede k tomu, že maskulinně prezentující

se  lesby,  například  mající  krátké  vlasy

a oblékající  se  v  typicky  „mužském“

oblečení,  nejsou  skoro  nikdy  viděny

feminně.

Ženy  se  také  nestávají  lesbami  kvůli

špatným zkušenostem s muži.

Opakovaně jsou také lesby zobrazovány tak,

že nenávidí muže a cítí k nim odpor. I když
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by  to  bylo  v  jistých  případech  oprávněné,

není tomu vždy pravda.

Tyto  negativní  stereotypy  pomáhají

démonizovat pohled na lesby.

Záporné stereotypy mají především vliv na

mladé  queer  lidi.  Způsobují  pocity  hanby,

strach z coming outu a často sebenenávist.

Proto je tak důležitá pozitivní reprezentace.

Normalizace  homosexuality  v  médiích  je

nezbytná. Nejen, že pomůže lidem přijmout

a  smířit  se  s  jejich  sexualitou,  ale  zmírní

pocit izolace a odcizení se od ostatních.

Média  by  se  měla  snažit  potlačit  škodlivé

stereotypy  ve  snaze  zvednout  povědomí

o přirozenosti homosexuality, a tudíž zmírnit

projevy homofobie.

Je  také  nepopiratelný  fakt,  že  lesby  jsou

v médiích líčeny sexuálně.

Sexuální vyobrazení leseb je cílené zejména

na  heterosexuální  muže.  Drtivá  většina

erotického  lesbického  obsahu  není  vůbec

mířena  na  ženy.  Ale  co  je  na  situaci,  kde

zdánlivě nehrají muži žádnou roli, pro ně tak

přitažlivého?

Důvodů je mnoho, jedním z nich je zejména

pocit nadřazenosti a vlastnictví, který muži

cítí  nad ženami.  Žena je definována jejími

vztahy  s  muži.  Proto  pro  většinu  mužů  je

představa ženy, která jimi není přitahována,

tudíž  jimi  nemůže  být  ovládána,

nesnesitelná.

Na  konec  článku  chci  vyjmenovat  mé

oblíbené  lesby  v  médiích.  Patří  mezi  ně

samozřejmě  Marceline  a  Princess

Bubblegum  z  Adventure  Time,  Marianne

a Héloïse  z  Portrétu  dívky  v  plamenech

a Corky a Violet z Bound.

- Lae
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Umění, hudba   
a     literatura  

Portrét Karla Havlíčka   
Borovského
Karel Havlíček Borovský – notoricky známé

jméno, které si snad každý odnese z hodin

literatury na  střední  škole.  Jaký jeho život

ale skutečně byl?

Narodil se do rodiny kupce Matěje Havlíčka

v Borové u Přibyslavi, kde ale strávil pouze

část  svého dětství,  protože se kvůli  otcově

živnosti  brzy  přestěhovali  do  Německého

Brodu.  Zde  vystudoval  gymnázium.  Poté

pokračoval  filozofickými  studii  na

Univerzitě  Karlově  a  jelikož  ho  to  již  od

dětství  táhlo  k  teologii,  vstoupil  do

pražského  kněžského  semináře.  Havlíček

byl  velmi  tvrdohlavý,  odhodlaný  a  věrný

svým ideálům a  cílům.  V semináři  strávil

pouze  necelý  rok,  protože  se  mu  nelíbily

místní poměry a byl vyloučen. I na vysoké

škole míval při některých zkouškách potíže,

protože se dostatečně nepřipravil.  V jiných

předmětech,  které  ho  zajímaly  více,  měl

však prospěch výborný.

Chtěl  se  stát  učitelem  a  zúčastnil  se  také

jednoho konkurzu, ale nebyl vybrán. Trochu

zklamaný Havlíček přijímá nabídnuté místo

vychovatele u profesora v Rusku a vycestuje

tam.  Zprvu  má  k  Rusku  velmi  pozitivní

vztah,  protože  sympatizuje  s myšlenkou

panslavismu. Již během své cesty ale ruský

carský  režim  prokoukne  a  svůj  názor

pozmění. V tomto ohledu se poté názorově

podobá Františkovi Palackému, který je také

spíše  kritikem  Ruska.  Ten  ho  později

v životě velmi ovlivní.

Na  doporučení  Palackého  se  totiž  v  roce

1846  stává  redaktorem  Pražských  novin

a rovněž přispívá do satirické přílohy Česká

včela.  Již  předtím se  proslavil  svou ostrou

kritikou Tylova románu Poslední Čech.

V revolučním roce 1848 z  Pražských novin

odchází  a  za  finanční  podpory  šlechtice

Vojtěcha  Deyma  zakládá  vlastní  plátek  –

Národní noviny.

Vzhledem  k  nastolené  cenzuře  je  však

veškerý tisk kontrolován.  Havlíčkovy ostré

výpady  způsobí,  že  je  vězněn.  Je  nucen

přestat  vydávat  kritickou  přílohu  Šotek

a později  jsou  i  celé  Národní  noviny

zakázány.

V  roce  1851  je  na  doporučení  ministra

Alexandra  Bacha  deportován  do  Brixenu.

Tam strávil  (částečně i  se svou manželkou

a dcerou)  skoro  čtyři  roky.  Sice  s  platem

vyššího státního úředníka, ale pod neustálým

policejním dohledem. V roce 1855 je nucen

podepsat  protokol,  jímž  se  zavazuje

nepokračovat  ve  veřejných  aktivitách
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a může  odjet  zpět  do  Čech.  Po  cestě  se

dozvídá,  že  jeho  manželka  před  měsícem

zemřela na tuberkulózu. Je nucen setrvávat

pouze  v  Německém  Brodě.  Jeho  dcera  je

u švagrové  v  Praze,  kde  má  zůstat,  než  si

Havlíček najde nové stálé místo. Velmi brzy,

rok po smrti své manželky, ale umírá také na

tuberkulózu.

- Marie Podrázká

Elisa & Marcela  
Elisa & Marcela je španělské drama, které

zachycuje  život  Elisy  Sánchez  Lorigy

a Marcely Gracii Ibeas, dvou leseb, které na

veřejnosti  vystupovaly  jako  heterosexuální

pár a později se jim podařilo se roku 1901

vzít.  Jejich  oddání  se  tak  bez  vědomí

veřejnosti  stalo  prvním  homosexuálním

sňatkem ve Španělsku.

Film režíruje Isabel Coixet a hlavní hrdinky

si  zahrály  Natalia  de  Molina  a  Greta

Fernández. Snímek vyšel v roce 2019 a byl

distribuován streamovacím kanálem Netflix.

Příběh vypráví Marcela, která se vrací o 27

let  do  minulosti  a  začíná  popisovat  své

dospívání.  V  roce  1989  začne  Marcela

navštěvovat katolickou školu A Coruña, kde

se  seznámí  se  starší  studentkou  Elisou,  se

kterou se rychle sblíží. Dívky se začnou čím

dál  častěji  vídat,  až  Marcelin  otec  začne

svou  dceru  podezírat  z  homosexuálního

vztahu a pošle ji do školy v Madridu. To ale

jejich  vztah  neukončí  a  hlavní  hrdinky  si

posílají dopisy. 

O tři roky později se k sobě dívky nastěhují

a  žijí  ve  vesnici  Cuoso.  Obyvatelé  vsi  ale

začnou dívky podezírat a napadnou Elisu. Ta

na pár dní odjede a vrátí  se převlečena za

muže,  zatímco Marcela otěhotní s  místním

dřevorubcem. Pár se od té doby vydává za

heterosexuální  a  podaří  se  mu  uzavřít

sňatek.  Obyvatelé  Cuosy  však  vědí,  že  se

Elisa  převléká  za  muže,  a  tak  musí  ženy

vesnici  opustit  a utéct  do Portugalska,  kde

jsou  bohužel  zatčeny.  Marcela  ve  vězení

porodí  dceru  Anu,  kterou  svěří  do  péče

místnímu správci,  protože nechce, aby dítě

muselo  čelit  problémům  kvůli  homo-

sexuálním matkám. Elisa a Marcela si mají

odpykat  deset  až  dvacet  let  vězení,  ale
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guvernér  jim  jako  zázrakem  dá  amnestii.

Ženy se odstěhují do Argentiny a příběh se

vrací  zpět  do  přítomnosti,  kde  se  Marcela

poprvé setkává s dcerou Anou.

Film  byl  poprvé  promítán  13.  2.  2019  na

šedesátém  devátém  Berlínském  mezi-

národním filmovém festivalu a o dva měsíce

později se objevil na Netflixu.

I když zní film lákavě, mezi kritiky nesklidil

mnoho  nadšení.  Je  popisován  jako

„melodrama, které postrádá vášeň“ – Rotten

Tomatoes,  nebo  „film,  který  postrádá

emotivní  odstín  LGBTQ+ filmů,  jako jsou

Zkrocená  hora nebo Carol“  –  The

Hollywood Reporter.

O filmu si obrázek musí každý udělat sám,

Elisa  &  Marcela jsou  dosud  dostupné  na

Netflixu.

- Anička
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Astrologie a   
numerologie

Řecko-egyptské pověsti, but   
make it queer
V řecké mytologii se velice často můžeme

setkat nejen s řeckými bohy, ale také s bohy

sousedních  zemí.  Jednou  z  těchto  zemí  je

Egypt, vzdálený necelých 1095 kilometrů od

Kréty.  Díky  častému  kontaktu  se  kultury,

mytologie a bohové těchto zemí míchali.

 

Iphis   & Ianthe  

Iphis  se  narodil  Telethuse  a  Ligdovi  na

ostrově  ve  Středozemním  moři,  Krétě.

Ligdus  si  přál  syna,  protože  v  antickém

Řecku muži měli lepší postavení než ženy,

a tím  pádem  byli  užitečnější.  Když  své

manželce Telethuse oznámil, že si přeje dvě

věci  -  zaprvé  aby  porodila  bez  bolesti

a přežila, a zadruhé, aby to byl syn - úplně

nadšená z toho nebyla. Prý, že jestli se tak

stane  a  Telethusa  porodí  dceru,  budou  ji

muset  zabít.  Telethusa  věděla,  že  se  tak

možná stane, a o své dítě přijít nechtěla, ani

kdyby  to  byla  dcera,  a  tak  se  Telethusa

modlí  k  bohyni  Eset,  prosí  ji  o  pomoc

a doufá, že jí poradí. 

Několik dní před porodem se Telethuse ve

snu  zjeví  bohyně  Eset1 spolu  s  dalšími

egyptskými bohy a řekne jí, že se jí narodí

dcera, ale že se o ni postarají. Také jí poví,

aby  dceru  vydávala  za  chlapce  a  nikomu

neřekla  pravdu.  Pár  dní  na  to  se  jí  narodí

dcera  a  porodní  bába  spolu  s  matkou

rozhodnou,  že  všem řeknou,  že  se  narodil

syn. Všichni včetně Ligda jsou štěstím bez

sebe,  narodil  se  mu  syn!  Má  někoho,  na

koho může být hrdý, může ho naučit všemu,

co on sám ví a umí. Na počest svého otce

Ligdus dítě pojmenuje Iphis - jméno, které

se v řečtině dalo použít  jak pro muže,  tak

i pro  ženy.  I  Telethusa  byla  spokojená,

necítila se jako lhářka.

Iphis rostl v pohledného chlapce, a když byl

dost  starý,  jeho  otec  mu  našel  nevěstu,

nejkrásnější  dívku  na  Krétě.  Jmenovala  se

Ianthe a rychle mezi nimi vzkvétala mladá

láska. Publius Ovidius Naso2 napsal, že si ti

dva byli rovni ve věku, v kráse i v učitelích,

kteří je připravovali na život. Na rozdíl od

Ianthe, která se nemůže dočkat až si vezme

muže, kterého miluje, a bude ho moci nazvat

svým, Iphis, o které si všichni myslí, že je

muž, cítí hlavně vinu. Miluje Ianthe a chce

1 Eset, také známá jako Isis. Je bohyní svazků a věrnosti, 
bohyně matka, královna, jejím synem je Hor. Je také 
ochránkyní námořníků a lodí. Byla uctívána jak v Řecku, 
tak v Egyptě.  

2 Publius Ovidius Naso byl latinsky píšící římský básník, 
známý hlavně pro svá díla Proměny a Umění milovat.
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si ji vzít, ale bojí se, že o ni přijde, až zjistí

její pohlaví. Ví, že si Ianthe nikdy nemůže

vzít za ženu, pokud bude i ona nadále ženou.

Věří,  že  ji  bohové  neměli  ušetřit,  že  si

nezaslouží  lásku  Ianthe,  přirovnává  svou

lásku  k  lásce  královny  Pásifaé,  matky

Mínotaura, která se zamilovala do býka.

Spolu  se  svou  matkou  jdou  večer  před

svatbou do chrámu. Modlí se k bohyni Eset,

která kdysi zachránila Iphis život, a prosí ji,

aby pomohla i podruhé. Aby nějak vyřešila

tento  problém  s  pohlavím.  Žena  si  přece

nemůže vzít  ženu,  ani  kdyby jedna z nich

dělala,  že  je  muž.  Bohyně  Eset  je  jediný

důvod, proč je Iphis naživu, ale ta ji prosí,

aby  ukončila  její  život  a  ušetřila  Ianthe

tohoto  hrozného  svazku.  Při  odchodu

z chrámu  jde  Iphis  za  svou  matkou,  jeho

krok je teď o něco delší, jeho rysy jsou více

mužské,  jeho  vlasy  kratší  a  ramena  širší.

Iphis  už  není  ta  dívka,  která  věřila,  že  si

nezaslouží lásku Ianthe.  Iphis  je  muž,  a je

konečně  šťastný.  Může  si  svou  lásku  bez

problémů  vzít.  A  tak  se  Iphis,  který  se

narodil  jako žena na Krétě,  stal  manželem

Ianthe a synem Ligduse a Telethusy. 

Myslím  si,  že  tento  příběh  se  šťastným

koncem je  velice  dobrým příkladem queer

lidí v antické literatuře. Ano, jistě, může to

vyznít tak, že Iphis nikdy mužem být nechtěl

a  vybrali  za  něj  bohové,  ale  já  si  radši

vyberu  ten  šťastný  příběh,  ten  o  trans

chlapci,  kterému  se  splnil  sen.  Také

nemůžeme  ignorovat  homofobii  v  tomto

příběhu.  Kdyby  lidem  nevadily  dvě  ženy,

které  se  milují,  tak  by  to  byl  úplně  jiný

příběh. Věřím, že si lidé v Řecku a Egyptě

takto  vysvětlovali  trans  lidi,  když  je

nechápali, stejně jako si vysvětlovali bouřky,

slunce atd. 

Apollón   &   Hyacinthus  

Pozn.: V řecké mytologii se objevuje několik

zdrojů  a  několik  různých  verzí  příběhů,

jelikož pověsti byly sdíleny ústně.

Apollón,  bůh  proroctví,  hudby  a  poezie,

uviděl  jednoho dne  nádherného muže.  Byl

jím  Hyacinthus,  smrtelný  princ  Sparty,

a jeho  kráse  nebylo  nic  rovno.  A  bůh

Apollón,  neschopen  odolat  kráse  tohoto

mladého muže,  po kterém toužil,  sestoupil

na zem, aby se mladíkovi dvořil. Z mladého

prince  se  brzy  stal  Apollonův  milenec

a jejich láska vzkvétala.

Soutěživost  mládí  zapříčinila  neštětí,  které

následovalo. Když se Apollón a Hyacinthus,

nazí  a  naolejovaní,  utkali  v  hodu  diskem.

Apollón hodil disk a hodil jej neuvěřitelně,

tak dalece a krásně hozený disk.  Však vše

dobré jednou končí.  Zephyrus,  bůh jižního

větru,  jenž  obdivoval  Hyacinthovu  krásu
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a miloval  jej,  byl  zasažen  náhlou  závistí.

Apollonův  disk,  tak  krásně  hozený,  se

obrátil,  a  jižním  větrem  pohnán  narazil

přímo  do  čela  Hyacintha.  Bůh  zbledl

a v hrůze se chopil padajícího prince, který

byl smrtelně zasažen jeho diskem. Snažil se

zachytit  chlapcovu  duši,  která  pomalu

odcházela ze světa živých, ale krutá smrt již

chlapce odnesla  z jeho náruče.  Mladý bůh

tomu nemohl zabránit. Naříkal a lamentoval,

proklínal bohy a sám sebe, a z krve, která

kapala z princovy hlavy, a z lásky, aby po

princi  zbyla  památka  hodna  jeho  krásy,

vytvořil  květinu  hyacint.  Na  její  květy

zapsal svůj nářek nad Hyacinthovou smrtí  -

„AI AI, AI AI“ - a ty překrásné fialové květy

dodnes nesou  Apollonův nářek.

Přikládám úryvek z Ovidiových Proměn, ve

kterém pověst popisuje.

Publicius Ovidius Naso - 

Metamorphoses (Proměny)

A  new  flower  you  shall  be  with  letters

marked to imitate my sobs, and time shall

come when to that flower the bravest hero

born [Aias] shall add his name on the same

petals’ writ.’

So, with prophetic words Apollo spoke, and

lo! the flowing flood that stained the grass

was  blood  no  longer;  and  a  flower  rose

gorgeous as Tyrian dye, in form a lily, save

that  a  lily  wears  a silver  hue,  this  richest

purple. And, not yet content, Phoebus (who

had wrought  the  work  of  grace)  inscribed

upon the flower his lament, AI AI, AI AI, and

still the petals show the letters written there

in words of woe. 

- Ethel Wilson

Horoskopy - hudba  
Beran: Gimmie! Gimmie! Gimmie! (A Man

After Midnight) – ABBA

Býk: Scotty Doesn’t Know – Lustra

Blíženec: I Dont Take Insults Lightly –

Madds Buckley

Rak: The Chain – Fleetwood Mac

Lev: Whats Up? - 4 Non Blondes

Panna: Babooska – Kate Bush

Váha: Greek Tragedy – The Wombats

Štír: Nightmare – Halsey

Střelec: Crucified – Army Of Lovers

Kozoroh: Twist In My Sobriety (Acoustic)

– Tanita Tikaram

Vodnář: All the Things She Said – Poppy

Ryba: The Cult of Dionysus – The Orion

Experience

- Ethel Wilson
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True Crime  

Queer True Crime v historii  
Během  historie  to  LGBTQ+  komunita

neměla  vůbec  jednoduché.  Od  doby,  kdy

Henry VIII. zavedl zákon o trestu smrti za

homosexuální  aktivity,  jsme  sice  ušli  už

dlouhou  cestu,  ale  dodnes  žijí  skoro  tři

miliardy  lidí  v  zemích,  kde  jsou

stejnopohlavní vztahy tvrdě trestané. Během

let 2010-2013 byl jeden z šesti LGBTQ+ lidí

obětí nenávistného činu. Zvlášť těžké to je

v oblasti práv a zločinů na queer lidech.

Kvůli  existenci  mnoha  zákonů a  vyhlášek,

jež  kriminalizovaly  vše  queer,  bylo

donedávna  nemožné  přemýšlet  o LGBTQ+

lidech  jako  o  rovných  v soudní  síni.

Asociace  queer  lidí  a  zločinů  tu  byla  ale

bohužel  už  dlouho.  Například  v USA  se

naprostá  většina  mladých lidí  bez  domova

identifikuje  jako  LGBTQ+  a velká  část

těchto  lidí  musí  krást  jídlo/peníze/kapitál

apod.,  aby  vůbec  mohli  na  ulici  přežít.

Většina takových lidí – často pod osmnáct

let – byla vyhozena z domova, protože jejich

rodina  nepřijala,  že  jsou  queer.

O problematice lidí bez domova ale jindy.

LGBTQ+ lidé jsou v mnohem větším riziku

stát  se  obětí  zločinu,  chudoby,

vydědění/vyhození z domova, nezaměstnání,

zdravotních problémů (mnoho lékařů odmítá

ošetřovat  queer  lidi),  šikany,  diskriminace,

sebevraždy  či  sebevražedných  myšlenek,

mentálních problémů atd.,  jen protože jsou

queer. Homofobie je zavedená a zakořeněná

v našem legislativním systému. Zločinci  si

například v historii mnohem častěji schválně

vybírali  oběti,  o  kterých  věděli,  že  jsou

queer,  protože  byly  jednodušší  cíl,  a  také

z nenávisti.  Těžko  asi  půjdete  k  policii

nahlásit  zločin, když jste queer a část  vaší

identity je trestaná smrtí. Policie sama nikdy

nebyla a není moc nápomocná. Queer oběti

byly  často  profilovány  jako  osoby

s „tajemnou  historií“,  „homosexuálními

sklony“, „neurotické“ (nebo jinak mentálně

neschopné)  nebo  třeba  „zženštilé“.  Celý

případ se tedy otočil proti oběti a k žádnému

opravdovému vyšetřování  nedošlo.  Většina

těchto  případů  ani  nebyla  pořádně

zveřejněna  v  novinách,  často  se  úplně

zametly pod koberec.

Jeden z konkrétních případů je třeba případ

Waltona Forda. Udál se ve třicátých letech

v New Yorku. Waltonovo tělo bylo nalezeno

v jeho bytě,  celé zakrvácené a očividně po

násilném útoku. Potrestáni byli dva muži –

přiznali  se,  že  Forda  potkali  v  baru  a  po

následném  pozvání  do  jeho  bytu  ho  tam

uškrtili a ubili k smrti. Waltonova rodina se

ale soudního procesu odmítla zúčastnit kvůli

Fordově  veřejné  homosexualitě  a  vrazi  šli
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sedět jen za vraždu druhého stupně, což je

zločin  odsouzený  jako  nehoda  či

sebeobrana.  Walton  byl  navíc  viděn  jako

napůl vinen ze své vlastní vraždy, protože

provozoval  „homosexuální  aktivity“.

Novinové  články  o  tomto  případu  byly

všude  po  Americe,  ale  všechny  používaly

stejná  kódová  označení  pro  homosexuální

podtext případu.

I když je o těchto případech málo známého,

je důležité se o nich učit, protože vypovídají

o  historické  situaci  queer  lidí  v  naší

společnosti.  True crime komunita je dobrá,

ale soustředí se hlavně na zajímavé případy

kolem  bílých  cis  středostavovských  lidí

a myslím, že to se musí změnit.

Velmi  zajímavý  doklad  o  některých

podobných  případech,  koho  se  týkaly,  jak

dopadly,  co  se  s  oběťmi  stalo  a  co  to

vypovídá o soudobé společnosti,  předkládá

James  Polchin  v  doporučené  knize  níže.

Doporučuji  si  také  přečíst  rozhovor

s autorem od magazínu Vox.

Indecent  Advances:  A  Hidden  History  of

True Crime and Prejudice Before Stonewall

– James Polchin

- Ame
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Ženy v literatuře  

Sapfó  
Sapfó  byla  starořecká  básnířka  z  Mytilény

na  ostrově  Lesbos.  Narodila  se  v  sedmém

století  před  naším  letopočtem  v  Eresu

a pocházela z aristokratické rodiny, která se

angažovala v politickém životě. Provdala se

za  bohatého  kupce  z  ostrova  Andros  –

Kerkilase,  s  nímž  měla  dceru  Kleis  a  po

němž zdědila značné jmění.  Boje o moc ji

přiměly k útěku na Sicílii, odkud se vrátila

na  rodný  ostrov  krátce  před  svou  smrtí.

S jejím  životem  je  spojena  řada  legend.

S jistotou  lze  tvrdit,  že  není  pravdou,  že

z nešťastné  lásky  ke  krásnému  Faonovi

skočila z Leukadské skály do moře, ačkoli je

toto místo dodnes cílem mnoha turistických

výprav.  Sapfó  vedla  dívčí  kroužek,  který

uctíval  hudbou  a  poezií  bohyni  lásky

Afroditu  a  devět  múz.  Do  obecného

povědomí  se  Sapfó  zapsala  upřímnou

a citovou  náklonností  ke  členkám  svého

kroužku, která vyzařuje z dochovaných písní

a  básní.  Jméno  básnířčina  rodiště  dodnes

přežívá v označení ženské homosexuality –

lesbická  láska  či  lesbismus.  Sapfó

pravděpodobně nebyla vyhraněná lesba, což

naznačuje  její  manželství.  Doklady

o kontaktu  s  opačným  pohlavím  lze  najít

i v literatuře,  kde  je  jedna  z  Alkaiových

básní věnována právě jí.

Byla  představitelkou  sólové  lyriky.

Zachovaly  se  však  pouze  zlomky  její

milostné  a  svatební  písně.  Pohybovala  se

mezi  politicky  aktivními  a  vzdělanými

lidmi.  Pro  toto  období  je  charakteristická

závislost na pravidlech ústní poezie, ze které

autoři  čerpali  náměty,  větnou  skladbu

i literární pravidla. Její vliv na další řeckou

milostnou  lyriku  byl  poměrně  velký

a prakticky po celé trvání starořecké poezie

se  k  její  tvorbě  řada  básníků  vracela.  Je

známo, že Sapfó skládala v aiolském nářečí

řečtiny a že psala především elegie a hymny.

Již  ve  starověku  byla  označována  jako

„desátá  múza“,  „Homér  ženského  rodu“

a „sladká chlouba ostrova Lesbos“. Je po ní

pojmenována  jedna  z  nejoblíbenějších

staveb  verše  v  Antice  –  sapfická  strofa.

Ovlivnila výrazné osobnosti antické poezie,

římské básnictví i básnictví romantismu.

- Nympheo
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O korzetech a lidech  

Riwaa Nerona  
Ve  čtvrtém  a  zároveň  posledním  díle  mé

rubriky bych se ráda zaměřila na konkrétní

osobnost. Pod pseudonymem Riwaa Nerona

se  skrývá  dle  mého  názoru  nejlepší

z českých  korzetiérek.  Svůj  první  korzet

ušila v osmnácti letech a pokračovala šitím

pro  své  známé.  Díky  jejich  (ale  i  svým

vlastním)  poznatkům  se  jí  podařilo

zdokonalit své střihy a postupy a vyhnout se

nejběžnějším korzetiérským chybám. Začala

se tedy tématu věnovat vážně. Vystudovala

dálkově  oděvní  školu,  studovala  také

lidskou  anatomii.  Naučila  se  pracovat

s oděvními  materiály,  krajkami,  ale  také

s ocelí,  která  je  nutná  pro  mnohé

z komponentů v korzetu.

Její práce je sice inspirovaná historií, hledá

ale dál nové postupy a metody. Odmítá také

přesné kopie – cílem je kousek inspirovaný

historickým  duchem,  kterému  ale  nechybí

její vlastní invence a originalita. Historická

přesnost nebyla nikdy jejím cílem.

Korzety, které šije, jsou vždy přizpůsobené

přesně na tělo zákazníka. Nemá univerzální

střih,  který  by  upravovala  –  pro  každého

vytváří střih zcela nový, vhodný pro typ jeho

těla. Jeden kousek jí tak zabere zhruba 30 –

60 hodin podle náročnosti zdobení.

Jejími  nejčastějšími  zákazníky  jsou

burleskní  umělkyně,  pro  které  vytváří

korzety, ale i další kousky spodního prádla

pro  jejich  vystoupení  na  jevišti.  Mimo

korzety  tak  šije  i  podvazkové  pásy,

podprsenky, body, luxusní župany a mnohé

další.

Máte-li  teď  zálusk  na  korzet  od  Riwyy,

musím vás zklamat. Její pořadník na korzety

je často zaplněný i na více než rok dopředu.

Nezbývá nám tak než doufat, trpělivě čekat

a psát o ní články do školních časopisů.

- Fialová Nádhera
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Novinky ze světa   
filmů a seriálů

Můj malý pony: Ukaž se (26.   
května 2022 na Netflixu)
Chcete  se  teleportovat  zpět  do  časů  svého

dětství  nebo  si  užít  pohodový  animovaný

seriál  jen  tak?  Gilian  Berrow,  která  se

podílela  na  originálním  seriálu  Můj  malý

pony: Přátelství  je  magické (2010),  seriálu

Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní  oběti

(1999), nebo na filmu Tenkrát v Hollywoodu

(2019), si pro nás připravila novinku. Jedná

se o seriál, který navazuje časově na události

z  filmu  Můj  malý  pony:  Nová  generace

(2021),  tedy  sleduje  dění  v  Equestrii,

především  dobrodružství  Sunny  Starscout

a jejích  přátel  –  Pipp,  Hitch,  Izzy  a  Zipp.

Zatím  je  známo,  že  seriál  bude  mít  jednu

sérii po osmi dílech. Hlas postavě propůjčí

například  hvězda  Netflix seriálu  Tenkrát

poprvé, Maitreyi Ramakrishnan.

Top Gun: Maverick (26. května   
2022 v českých kinech)
Top Gun se po 36 letech vrací  na filmová

plátna. První film Top Gun (1986) se setkal

s obrovským  úspěchem  a  do  pokračování

jsou  vkládány  velké  naděje.  Hlavní

postavou,  kterou  hraje  Tom Cruise,  je  zde

Pete  „Maverick“  Mitchell,  který  miluje

pilotování  stíhaček.  Má  za  sebou

dlouholetou  kariéru  zralou  na  povýšení

i přes  to,  že  sem  tam  má  nějaký  průšvih.

Zuby nehty se tomu ale brání, protože by byl

věčně zavřený v kanceláři. Dostane nabídku

stát se instruktorem elitních stíhačů, protože

je jedním z nejlepších. Piloty musí připravit

na  speciální  misi  zvanou  Mission

Impossible, což v některých divácích může

vyvolat  dojem,  že  jde  o  narážku  na

stejnojmennou  filmovou  sérii,  kde  hlavní

roli  ztvárnil  právě  Tom  Cruise.  Jedním

z pilotů je Bradley Bradshaw (Miles Teller),

což je syn jeho zesnulého kamaráda Goose.

Goose  zahynul  v  prvním  filmu,  když

Maverick pilotoval nezvladatelnou stíhačku

a  Gooseovi  se  nepodařilo  katapultovat.

Maverick  stále  cítí  vinu  a  o  to  větší

odpovědnost  za  jeho  syna,  který  mu  smrt

svého  otce  vyčítá.  Maverick  ví,  co  se  vše

může při pilotování přihodit, a smrt pilota je

častá záležitost, a proto se snaží ze všech sil

takovému osudu u Bradleyho zabránit.

- Rose
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Komentáře  

Konec roušek v Čechách?  
Dnes  večer,  tedy  4.  5.  2022,  bylo  našimi

poslanci  rozhodnuto  o  konci  pandemické

pohotovosti.  Covid  je  součástí  našich

každodenních  životů,  spolu  s  rouškami

a dezinfekcemi, již od března 2020, ale nyní

se  zdá,  že  by  mohl  být  absolutní  konec

roušek  i  ve  zdravotnických  a  sociálních

zařízeních. Od čtvrtka, 5. 5. 2022, nebudou

roušky ani respirátory nutné, což může znít

lákavě,  ale  také  to  znamená  možnost

znovurozšíření nemoci.

Je příjemné moci volně dýchat v autobusech

a v metru, ale od té doby, kdy jsem měla tu

čest se osobně potkat s Covidem, se starám

o každé kýchnutí. Také se může stát, jakmile

si  lidé  přestanou dělat  starosti  s  rouškami,

přestanou si mýt ruce a budeme na sebe zase

kašlat,  že budeme mít nový virus,  nebo se

nám  vrátí  ten  starý.  Možná,  že  jsou  mé

pocity až příliš negativní a pesimistické, ale

neříkejte  hop,  dokud  jsme  nepřeskočili.

Covid, i když pomalu mizí, tu pořád je.

- Ethel Wilson

Zrušení povinné sterilizace   
trans osob na Slovensku
Slovensko  přijalo  dlouho  očekávanou

podzákonnou  normu,  která  značně

usnadňuje  tranzici  trans  lidem.  Snad

nejzásadnější změnou je to, že byla zrušena

povinnost  sterilizace  osoby.  Nyní  si  lidé

mohou  tedy  vybrat  mezi  operací

a hormonální léčbou, což je rozhodně skvělé

rozhodnutí,  protože  ne  každá  transgender

osoba bude chtít  podstoupit náročné, drahé

a někdy i velmi rizikové operace.

Slovensko  je  ale  ve  skutečnosti  jednou

z posledních  zemí  Evropy,  ve  kterých  se

něco podobného teprve teď uzákonilo. Mezi

další země, ve kterých je sterilizace povinná,

patří právě Česká republika. Něco takového

je  akorát  tak  dehumanizující  a  až  směšné.

Pohlaví  v  občanském  průkazu  vám  bez

operace nepovolí v žádném případě, ale na

matrice  se  vám  sotva  podaří  změnit  si

jméno. Je možné si pouze vybrat nebinární

jméno a neutrální formu příjmení, což je pro

mnohé  nedostačující  a  ani  si  nedokážou

v omezeném seznamu jmen vybrat - nehledě

na to,  že na  ně na matrikách často nějaké

velké ohledy neberou.

Věřím, že je třeba s tím něco udělat a někam

pohnout práva jak transgender lidí u nás, tak

i celého  zbytku  LGBTQ+  komunity.

Koneckonců  žijeme  v  zemi,  kde

homosexuálové  nemají  právo  na  sňatek.

O tomto tématu se navíc téměř nemluví a ani

to nevypadá, že bychom se měli někam brzy

posunout. Doufám, že se situace brzy změní
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a  my  se  posuneme  k  něčemu  lepšímu.

Rozhodně se ale jedná o velikou událost pro

nespočet trans lidí na Slovensku, kterým se

velmi ulevilo a cítí se bezpečněji. Jsem za ně

rozhodně  moc  ráda  a  myslím,  že  něco

takového může povzbudit a inspirovat i trans

lidi u nás v České republice.

- Wylan

Náročné profese mají odcházet   
do důchodu dříve
Možná jste postřehli, že se poslední měsíce

hodně řeší důchody. Mimo jiné i  to,  že by

lidé  s  náročnými  profesemi  mohli  do

důchodu o něco dříve. Do připomínkového

řízení tento návrh poslalo Ministerstvo práce

a sociálních věcí. Jde o to, že profese, které

jsou fyzicky i psychicky náročné, jako jsou

například  dělníci,  svářeči,  chemici  či

záchranáři,  by  měli  za  každých  184

odpracovaných  hodin  o  jeden  měsíc  delší

důchod. Tím pádem by se některým mohla

zkrátit  doba odchodu do důchodu až o pět

let.  Zatím  je  v  Česku  důchodový  věk

zastropován  na  65  letech,  každý  rok  se

ovšem zkracuje a lidé zůstávají v práci déle. 

Podle mého názoru to je pochopitelný krok

k lepšímu životu. Lidé pracující v náročných

profesích si zaslouží právo na delší důchod,

protože častokrát vystavují riziku své vlastní

zdraví. Navíc by toto rozhodnutí mohlo být

pro určitou skupinu motivační a to by vedlo

ke zvýšení zájmu o výkon těchto profesí.

- Anička

Žižkovská věž slaví 30 let  
Od  svého  otevření  17.  února  1992  je

Žižkovská  věž  jednou  z  nepřehlédnutých

dominant hlavního města. Stavba architekta

Václava  Aulického  vzbuzovala  od  počátku

bouřlivé  reakce  kritiků,  kteří  považují

vysílač  za  neodpustitelný  zásah  do

pražského panoramatu.  Olej  do  ohně  přilil

server CNN, který označil vysílač za čtvrtou

nejošklivější  stavbu  na  světě.  První  místo

v tomto  žebříčku  obsadilo  Muzeum  EMP

v Seattlu  od  Franka  Gehryho,  autora

Tančícího domu.

Při výstavbě byl také výrazně poničen místní

židovský  hřbitov,  což  stavbě  na  popularitě

určitě  moc  nepřidá.  Hodně  pražanů  tuto

atrakci  ze  začátku  ze  srdce  nenávidělo

a dokonce  vznikl  nápad,  jak  dvě

problematické stavby pozdního komunismu

vyřešit  najednou.  Novinář  Jaroslav  Veis

vymyslel,  že  by  šlo  Žižkovskou  věž

podseknout  a  nacpat  ji  do  Strahovského

tunelu.

Generace,  které  pražskou  scenérii  bez

Žižkovské  věže  nepamatují,  můžou  jenom

hádat, jaké to bylo v devadesátkách drama.

Já  si  Prahu bez  Žižkovské  věže  představit
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neumím  (i  když  bych  občas  ráda)

a nevnímám ji tak kriticky, aspoň se babička

může  koukat  na  televizi.  A co  si  o  věži

myslíte vy?

- Písmenková Polévka

Solidarita a realita  
Událost,  která  dnes  asi  nikoho  nenechává

klidným. Z pohodlí našich příbytků, kde si

alespoň  zatím  můžeme  zatopit,  sledujeme

válku  na  obrazovkách  televizorů  a  na

mobilních  telefonech.  Přesto  se  cítíme

ohroženi.  Ozbrojený konflikt  21.  století  na

území nám velmi blízkém. Agresor nám je

také  povědomý.  U  někoho  se  možná

vyskytne  pocit  déjà  vu…  Nemohlo  se

náhodou něco velmi podobného stát i „nám“

v 60. letech minulého století? Řekla bych, že

právě to vyvolává velké vlny solidarity. Lidé

u  sebe  dobrovolně  ubytovávají  cizí  lidi,

shánějí vybavení bytu, nové oblečení apod.

Zkrátka vše pro to, aby tu váleční uprchlíci

mohli alespoň předstírat nový začátek jejich

života, když při útěku za sebou museli vše

zanechat. Až dojemným způsobem se o sebe

lidé začali zajímat a pečovat. Je to ale vůbec

reálné? Situace s nemovitostmi je především

v Praze ve velmi špatném stavu. Ceny bytů

za  poslední  roky  razantně  vzrostly  a  lidé

jsou  nuceni  se  o  ně  doslova  prát.  Míra

inflace  začíná být  pomalu neúnosná.  Ceny

energií  rychle  rostou.  A  náš  stát  je

v celkovém rozkladu. Jak dlouho je pro nás

tato situace vůbec udržitelná?

- Marie Podrázká

Morbius vs. diváci  
Na začátku dubna šel do kin film  Morbius

a setkává se s vlnou kritiky. Je tu pár názorů

veřejnosti  proti  tomuto filmu, kterým bych

ráda  věnovala  více  pozornosti.  Fanoušci

studia Marvel si stěžují, že postava Morbius

je „nechutná“ a kazí celý film. Je pravda, že

Marvel není  typický  tímto  temným

strašidelným stylem a diváci mohou být tak

„rozmazlení“  většinou  nestrašidelných

filmů, na které se mohou dívat i děti. Je ale

rozdílnost  opravdu  důvodem  k  takovému

postoji?

Další  velkou  kapitolou  je  samotný  herec

hlavní postavy – Jared Leto. Jeho kariéra je

poskvrněna i různými horšími filmy a lidé si

spojují  Leta  se  slovním  spojením  „špatný

herec“  a  mají  předsudky.  Slyšela  a četla

jsem na internetu mnoho výroků, že ten, kdo

na  tom filmu  nebyl,  tak  tam chodit  nemá

apod. Stojím si  ale za tím, že každý by si

měl udělat svůj názor a nepřebírat negativní

postoj  kvůli  reakcím  veřejnosti.  Leto  se

svým rolím věnuje na maximum a Morbius

je pro něj i lehce osobní záležitost, protože

se zajímá o upíry. Také získal velká ocenění
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– Zlatý glóbus, a dokonce Oscara za nejlepší

mužský výkon ve vedlejší roli. Nemyslím si,

že špatný herec by dokázal získat Oscara. Já

na filmu byla v kině a věřím, že když si na

to  sami  zajdete,  že  se  mezi  vámi  najdou

nejenom kritici, ale i fanoušci.

- Rose

Disney a DeSantis a oba tak   
nějak k ničemu
Byla jsem velmi překvapená, když jsem se

v NBC News dočetla,  že  Disneyland příští

rok  přijde  o  svůj  samosprávný  status  na

území Floridy. A ještě překvapivější pro mě

byly důvody tohoto rozhodnutí. Věc se má

víceméně  tak,  že  floridský  guvernér

(a republikán) Ron DeSantis vytvořil zákon

o zákazu  škol  učit  děti  o  sexuální

a genderové  identitě.  Tenhle  homofobní

a transfobní zákon opravňuje tím, že rodiče

by měli být schopni kontrolovat, co se jejich

dítě  ve  škole  učí  a  tvrdí  že  „právo rodičů

o kontrole  učiva  ve  škole  bylo  pod  stále

větším tlakem a děti by měly být chráněny

od  sexualizace  ve  škole.“  Vedoucím

v Disney  se  tohle  nelíbilo  a  veřejně  se

vyjádřili  (sice  jim  to  trošku  trvalo  a  byla

k tomu  potřeba  pár  veřejných  demonstrací

od návštěvníků, ale vyjádřili se). A to se zas

nelíbilo guvernérovi a odebral Disney jejich

privilegium  samosprávy  svého  území  –  ta

umožňovala  operovat  si  vlastní  daně,

energie  a  stavební  práce.  Společnost  se

k tomuto rozhodnutí zatím nevyjádřila, mají

ale dost času – v platnost rozhodnutí vejde

až v létě 2023 a do té doby se toho může

ještě hodně změnit. Disney bylo a je známé

svou (ne)reprezentací  a  malou inkluzivitou

ve filmech, pohádkách apod., proto pro mě

bylo  jejich  vyjádření  tak  překvapivé.

A i přesto,  že  se  v  posledních  letech  snaží

být  více  inkluzivní  (a  moc  jim  to  nejde)

a zavádějí  ve  svých  zábavních  parcích

změny, vše to vypadá jen velmi povrchově

a performativně.  I  k  tomuto  veřejnému

vyjádření museli být dotlačeni svými queer

fanoušky  a  moc  opravdu  účinné  práce  na

podporu  se  také  nestalo.  Disney  je

multimiliardová  společnost  a  vážně  není

schopná  ničeho  jiného  než  chabého

vyjádření?

- Ame

Hnutí pro život ČR  
Hnutí pro život, známo až donedávna hlavně

pro svou kampaň „Nesoudíme, pomáháme,“

se  před pár  týdny dostalo na titulní  strany

nejednoho periodika. Stalo se tak díky jejich

(v  tuto  chvíli  už  dávno  smazanému)

příspěvku  na  sociálních  sítích.  V  něm

kritizují iniciativu zdravotníka Víta Samka,

který  zajišťoval  nákup  a  dopravu  post-
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koitální  antikoncepce  („pilulky  po“)  pro

znásilněné  ženy  na  Ukrajině.  Mimo  jiné

v příspěvku  zaznívá,  že  by  bylo  vhodnější

zaměřit se na prevenci, terapeutickou pomoc

pro oběti, nákup pepřových sprejů, houkadel

a  elektrických  paralyzérů.  Třešničkou  na

dortu je pak prohlášení, že „Postinor apod.

žádnou  ženu  před  znásilněním  a  zejména

pak  souvisejícími  traumaty  neochrání,“  ze

kterého  vyplývá,  že  hnutí  pravděpodobně

nepovažuje  nedobrovolné  těhotenství  po

znásilnění za trauma…

Jde však o pouhou špičku ledovce.

Za  milým  úsměvem  blondýnky  ze

všudypřítomných  plakátů  „Nesoudíme,

pomáháme“  se  skrývá  ultrakonzervativní

katolická  organizace  lobující  například  za

zcela zrušení sexuální výchovy na školách,

proti  antikoncepci  nebo  za  úplný  zákaz

potratů  po  polském  vzoru,  který  popisuje

jako „výchovný.“

Reálné  pomoci  těhotným  ženám  navíc

poskytují  minimum.  Účelem  telefonické

linky  pomoci  je  přesvědčit  nebo

zmanipulovat  ženu  na  stranu  tzv.  pro-life

ideologie  bez  ohledu  na  její  finanční,

sociální nebo zdravotní situaci.

Několika  vyvoleným  se  pak  dostane

i finanční  pomoci,  zbytek se  musí  spokojit

s prosbou  o  modlitbu  za  jejich  embryo  na

Facebooku Hnutí pro život. A když už jsme

u financí  – Hnutí  je  nezisková organizace,

která funguje kompletně z darů soukromých

dárců.  Nemá  sice  transparentní  účet,  ale

z výroční zprávy za rok 2021 se dozvíte, že

na  přímou  pomoc  ženám  bylo  použito

pouhých 11 % z jejich prostředků. Zbylých

89  %  padlo  na  propagaci  hnutí  –  již

zmiňované  plakáty  na  veřejných  plochách,

letáky v baleních těhotenských testů, Pochod

pro  život  nebo  čtyři  miliony  dopisů

s propagačními  materiály,  které  byly

doručeny do každé domácnosti.

Možná, že kdyby se toto hnutí zaměřilo na

faktickou  pomoc  namísto  šíření  své

ideologie, mohlo by být skutečně užitečnou

institucí.  V  dohledné  tobě  to  tak  ale

rozhodně nevypadá.

- Fialová Nádhera
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LGBTQ+ práva v Keni  
V mém komentáři se vyjádřím k LGBTQ+

právům v Keni.

Nedávno  došlo  k  vraždě  keňské  nebinární

lesby  Sheily  Lumumby.  Jejich  tělo  bylo

nalezeno kolegy potom, co nepřišli do práce.

Není definitivně jisté, co se stalo, ale existují

zprávy,  že  byli  před  smrtí  znásilněni

skupinou  mužů.  Lidskoprávní  organizace

vytvářejí  tlak  na  keňské  autority,  aby  tuto

vraždu vyšetřily.

Vražda  znovu  otevřela  online  debatu

o LGBTQ+  právech  v  Keni,  státě,  kde  je

homosexuální sex nelegální.

V  této  zemi  čelí  LGBTQ+  komunita

opakované diskriminaci a stigmatu. Veškeré

úsilí o dekriminalizaci homosexuálního sexu

je potlačeno.

National  Gay  and  Lesbian  Human  Rights

Commission v Keni říká,  že vražda Sheily

rozhodně není jediná.

Trest za homosexuální sex může být až 14

let ve vězení. Zákon se sice vztahuje pouze

na  homosexuální  muže,  ale  je  jasné,  že

lesby,  bisexuálové,  trans  a  nebinární  lidé

jsou také velmi afikováni.

Organizace jako NGLHRC varují,  že tento

zákon  také  zvyšuje  případy  homofobie

v Keni, tudíž se země stává nebezpečnou pro

queer občany.

S  tímto  nesouhlasím,  potlačování  lidských

práv  je  samozřejmě  nepřijatelné.  Je  proto

důležité  zvyšovat  povědomí  o  tomto

bezpráví  například  online  nebo  se  účastnit

případných protestů.

- Lae

Don´t Say Gay  
V únoru  tohoto  roku byl  na  Floridě  přijat

takzvaný „Don’t Say Gay bill.“

Jedná  se  o  zákon,  který  „v  rámci  ochrany

dětí“ zakazuje jakoukoliv diskuzi či výklad

na  téma  sexuální  orientace  či  genderové

identity.  Dovoluje  rodičům  žalovat  školu,

kdyby  měli  podezření,  že  je  tento  zákon

porušován, a škola by musela pokutu platit

ze  svého  rozpočtu,  což  je  velice  příhodný

způsob, jak snížit školám finance. Je velice

vágně  zformulovaný,  a  tak  v  něm  byli

učitelé  schopni  najít  mezery,  které  využili

k podkopání právě tohoto zákona. Rozeslali

dopis,  ve  kterém  upozorňovali  rodiče,  že

v závislosti na tento zákon nebudou pro děti

používat  genderovaná  zájmena  (on/ona),

jelikož i to je genderová identita, na což se

kvůli  heteronormativitě  velice  rádo

zapomíná.  To  rozzlobilo  většinu  konzer-

vativních matek a ostře proti tomuto zákonu

vystoupily.

Krok  učitelů  byl  podle  mého  mínění

naprosto brilantní. Mnoho lidí zapomíná, že
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i cisgender  je  genderová  identita

a heterosexualita je stále sexualita.

- Nympheo

Transfobní trans lidé na   
YouTube - vliv Kalvina Garraha
a Blaire White
Trans  komunita  na  YouTube  si  prošla

v posledních letech velkou změnou. Hlavní

roli  mají  trans  youtubeři  Kalvin  Garrah

(FTM) a Blaire White (MTF). Budu mluvit

převážně  o  Kalvinovi,  který  svoji  velkou

platformu  používá  proti  mnohonásobně

menším  trans  youtuberům,  které  kritizuje,

zesměšňuje a až kyberšikanuje.

Kalvin  tvoří  videa,  ve  kterých  reaguje  na

videa  jiných  trans  youtuberů.  Má problém

převážně  s  nonbinary  trans  lidmi,  kteří  se

neprezentují  stoprocentně  androgynně.  Ale

také  s  he/him  lesbians,  s  lidmi,  kteří

používají  neopronouns  a  v  podstatě

s kýmkoliv,  kdo  nemá  odlišnou  zkušenost

s dysforií  a  (hlavně  medicinální)  tranzicí

jako on.  Tito lidé jsou často nezletilí  a od

fanoušků  Kalvina  dostávají  spoustu

nenávistných komentářů, přestože Kalvin ve

svých videích zdůrazňuje, aby je neposílali.

Podle  Kalvina  (a  Blaire)  nejsou  jistí  trans

lidé dostatečně trans a jsou důvodem, proč

nás  ostatní  lidé  neberou  vážně.  Tyto  lidi

nazývají  „transtrendery“,  kteří  prý  pouze

předstírají,  že  jsou  trans  pro  pozornost

a škodí  LGBTQ+  komunitě  tím,  jak  se

navenek prezentují.

Rozumím  tomu  tak,  že  se  Kalvin  snaží

chránit  sebe  a  ostatní  trans  lidi  před

invalidací  od  transfobů,  kteří  chtějí  trans

lidem ublížit, nechápe ale, že je to právě on,

kdo trans komunitě také škodí.

Protože  mají  veliké  platformy,  názory

Kalvina a Blaire ovlivnily mnoho trans lidí

na trans YouTube, který je dnes z větší části

obrácený proti nim. Vděčíme za to menším

trans  youtuberům,  kteří  vyšli  ven  s  jejich

zkušeností s Kalvinem (i Blaire) a popsali,

jaký měl Kalvin a jeho fanoušci  dopad na

jejich sebevědomí, mentální zdraví a také na

trans komunitu.

Zlomovým bodem se minulý rok stal trans

youtuber Brenner Beckwith (nonbinary trans

man), který vydal tři dlouhá videa s názvem

Breaking  My  Silence,  jenž  všem  vřele

doporučuji.  V  nich  mluví  o  tom,  jak  ho

fanoušci  Kalvina  vyhnali  z  internetu

a způsobili  mu  psychické  potíže  poté,  co

o něm Kalvin natočil video. V těchto videích

se  otevřeně  staví  proti  Kalvinovi  a  jeho

názorům.  Provádí  velmi  slušnou  kritiku

a popisuje, jak se odnaučit internalizovanou

transfobii.  Brennerova  videa  byla  lidmi

velmi  dobře  přijata.  Debata  je  od  té  doby
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proti  Kalvinovi,  Blaire  a  jejich  názorům

mnohem více otevřenější.

Gender  je  sociální  konstrukt  a  každý  ho

prožívá  jinak.  Nemusíte  zcela  rozumět

genderové identitě někoho jiného, abyste ho

mohli  respektovat.  Hlavně  pokud  jde

o někoho, kdo to má v tomhle světě těžší než

vy. Všichni trans a nonbinary lidé si zaslouží

cítit  se  bezpečně,  být  přijímáni  a respekto-

váni  v  LGBTQ+  komunitě  a  též  v této

společnosti. Transfobie není vinou trans lidí

ani tím, jak se identifikují nebo prezentují.

Transfobie  je  vinou  transfobů  a jako

komunita se nemůžeme moc daleko dostat,

pokud  některé  z  nás  budeme  nechávat  za

sebou.

- Thierry

Indický princ se jako první v   
královské rodině vyoutoval – 
dnes vystupuje proti konverzní 
terapii

Princ Manvendra Singh Gohil je historicky

prvním indickým princem, který se otevřeně

hlásí  k  homosexuální  orientaci.  Coming

outem prošel v roce 2006 ve svých 41 letech

a  jeho  prohlášení  vyvolalo  ostré  reakce

veřejnosti.

Ačkoli  se  dá  argumentovat,  že  byl  jeho

coming  out  snazší  díky  jeho  privi-

legovanému postavení, nemohu říct, že bych

s tím souhlasila. Jako člen královské rodiny

byl vystaven velkému tlaku a očekávání.

„Lidé pálili mé fotografie,“ vzpomíná. Lidé

tehdy vyšli  do ulic,  vyhrožovali  mu smrtí,

požadovali odnětí jeho titulu, vykřikovali, že

„ponížil královskou rodinu a celou indickou

kulturu.“

Princ  od  té  doby  veřejně  podporuje

LGBTQ+ komunitu a snaží se šířit  osvětu.

V roce  2018  otevřel  zdi  svého  paláce

a udělal z něj centrum pro lidi s menšinovou

sexuální  orientací  či  genderovou  identitou

Také založil nadaci  Lakshya Trust, která se

zaměřuje na vzdělávání o sexuální toleranci.

Ovšem  jeho  rodiče,  kteří  se  ho  po  jeho

coming  outu  veřejně  zřekli,  ho  ještě  před

ním nutili  k  účasti  na  konverzních  terapií,

k elektrošokové  terapii  a  dalším

pavědeckým  experimentům  pro  změnu

synovy  sexuality,  které  ho  trvale  trauma-

tizovaly.

- Tess
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