
Blok krátkých filmů 
Coming out
Velká Británie, Brazílie, 
české titulky, 46min 

 
► Blok ukazuje různé podoby coming 
outu – tedy procesu, kdy si lidé sami 
pro sebe uvědomí, že jsou gayové, 
lesby, nebinární, atd. a rozhodnou 
se to říci i lidem okolo sebe. Všichni 
hrdinové tohoto bloku musí projevit 
kus odvahy, když jsou konfrontováni 
se stereotypy většinové společnosti 
a tlakem k tomu prostě „zapadnout“.

Témata: gay, lesba, dospívání, coming 
out, diskriminace, šikana
Doporučené ročníky: od 8. třídy

 
● Blok ukazuje téma sexuální 
orientace a genderové identity 
z pohledu dětí, dospívajících 
a školního prostředí a je tak vhodný 
i pro mladší studenty, kteří o tématu 
dosud mnoho neví. Je ale zároveň 
bohatý na témata, a tak neomrzí ani 
starší studenty.

Blok krátkých filmů 
Buď sám sebou
Brazílie, USA, Austrálie, 
české titulky, 37 min

► Blok tří krátkých filmů představuje 
několik mladých lidí, kteří v různých 
podobách objevují svou identitu. 
Někteří z nich poznávají, že nic není 
jen černobílé, že neexistuje pouze 
striktně mužské a ženské, youtuberka 
Pidgeon mluví o své intersexualitě, 
tzn., že se narodila s oběma 
pohlavními orgány. Dani pak popisuje, 
proč se stala DRAG aktivistkou – 
ráda vystupuje na show v mužských 
rolích, cítí se tak víc sama sebou. 
Poslední snímek o Dannym, mladém 
gay asexuálovi, je příběhem o hledání 
lásky a strachu, že nás druzí nepřijmou 
takové, jací jsme.

Témata: genderové role, stereotyp, 
identita, asexualita, intersexualita, 
drag Doporučené ročníky: od 8. třídy

● Tento blok je vhodný k diskuzi 
genderových stereotypů, a je výborný 
pro starší žáky, kteří  již mají základní 
znalost LGBT+ témat, jelikož otevírá 
složitější otázky.

Nabídka filmové projekce s besedou na téma 
sexuální orientace, gender identita a příjímání 
jinakosti

Mezipatra jsou partnerem Prague Pride, z.s. 
v projektu OUT (č. 881931), financovaném 
z programu Evropské unie Práva, rovnost 
a občanství (2014 - 2020)

Dokumentární série 
Trans*
Česká republika, 2021, 13min

► Dokumentární série Trans* nabízí 
pohled do života transgender lidí 
a těch, kteří se vymykají standardním 
pohlavním rolím. Jak žijí? Co je 
pálí? Jaký je jejich pohled na 
celou problematiku? Každý díl je 
portrét konkrétního člověka s jiným 
přístupem k ‚‘pohlaví‘‘. Mezipatra mají 
svolení autorů Filipa Štočka a Štěpána 
Svobody k využití některých 
konkrétních dílů.

Témata: transgender identita, 
sebepoznání a sebepojetí, genderové 
role, genderové stereotypy, tranzice, 
agender identita 
Doporučené ročníky: od 8. třídy

● Tento blok je vhodný tam, kde je 
trans žák*žákyně, a potřebujeme 
téma citlivě probrat se zbytkem třídy. 
Blok lze přizpůsobit pro různé věkové 
skupiny.


