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Rodinný comingout 
Připravovaný dokumentární film 

       
             

 
 
Každý je něčím dítětem a skoro každý je nebo chce být něčím rodičem.  
Co prožívá rodič, když jeho syn či dcera je homosexuální? A dítě, jehož rodič projde 
comingoutem a změní sexuální orientaci? Jak přijmou jinakost vlastního dítěte i 
vlastních rodičů?  
Je mnohem pravděpodobnější, že naše dítě bude homosexuální než že se stane 
kosmonautem. Je také možné, že si naše maminka najde místo tatínka partnerku. 
Přijmout odlišnost dít ěte nebo rodi če je často t ěžší než p řijmout odlišnost 
vlastní.  
 
Téma homosexuality je většinou spodobňováno jen z pohledu gayů a leseb,  jejich 
comingoutem, hledáním partnerů a místa ve světě. Každá lesba a každý gay jsou 
ale něčími dětmi. O heterosexuálních rodičích těchto „dětí“ nevíme skoro nic. 
Společnost přes všechno otevřenost nepřipravuje budoucí a čerstvé rodiče na 
alternativu, že jejich dítě může být homosexuální. Jaké jsou rodinné vztahy ? Jaká 
očekávání ? Jaká naplnění? Jak ustojí rodiče tlak okolí i vlastních představ? Mění se 
přístup k homosexualitě dítěte s věkem? A jak se do celé věci zapojují prarodiče a 
další příbuzní? Je naše společnost otevřená ? 
Rádi bychom zmínili i opačný vztah, kdy gay či lesba jsou rodičem, z předchozího 
heterosexuálního vztahu a děti museli spolu s rodičem projít comingoutem. Jak se 
dítě v pubertálním nebo i dospělém věku vyrovnává s tímto faktem? Mluví o tom před 
spolužáky? Před svými prvními láskami?  
 
Musí moje dítě – homosexuál – splnit vše, co jsem si pro něj předsevzal, aby byl  - a 
potažmo abych byl - šťasten? Klasické středostavovské hodnoty se objevují i v 
obráceném vztahu. Jako děti očekáváme ideální rodiče. Může rodič projít 
comingoutem, najít si partnera stejného pohlaví a zůstat stále chápajícím, milujícím a 
respektovaným rodičem? Smysl rodičovství a rodiny v dnešní nejisté době. 
 
Film o očekávání. O snaze dětí i rodičů ho naplnit. O ztroskotání této snahy. A o 
nalezení – či nenalezení náhradního smyslu, který je možná lepší než ten původní.  
Ukážeme 5 příběhů, 5 rodin, 5 r ůzných vztah ů. 
 
Nabídneme oboustranný pohled na vztahy rodičů a dětí, kdy (nejméně) jeden v tomto 
vztahu je gay nebo lesba. Téma často tabuizované, ale týkající se každého z nás. 
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Informace:  
Dokumentární film je připravován produkcí Kajka Pictures (Kajka Gottwaldová a 
Veronika Sobková) pro Českou televizi. 
Režisérkou a autorkou námětu a scénáře je Kateřina Mikulcová 
 www.katerina-mikulcova.cz 
Předpokládaná délka je hodina, film by měl být uveden v televizi, na festivalech, na 
internetu.  
Pokud vše dobře dopadne, začátek natáčení je plánován na podzim 2012. 
 
Hledáme: 

- rodi če gayů a leseb  jakéhokoliv věku, původu, vyznání, sociálního statusu 
- děti gay ů a leseb z p ředchozího heterosexuálního vztahu (ve věku, kdy 

jsou už schopné reflektovat situaci rodiče, který si prošel comingoutem, tedy 
zhruba od 14 let) 

 
Pro doplnění mozaiky příběhů hledáme především: hodně mladého člověk, který 
čerstvě udělal/a comingout a jeho/její rodiče s ní/m toto období prožívají 
(odmítnutí, přijetí, jakkoliv, velmi mladý člověk ve věku 15 – 20 let). 
 
Dále osobu ve věku 40 – 50 let s dětmi /dítětem z předchozího heterosexuálního 
vztahu. Kdy děti (klidně už dospělé, nejméně však 14 let) jsou ochotné se stát 
aktéry filmu. 
 
 
Vzhledem k jen hodinové délce filmu jsem se rozhodli příběhy translidí nechat do 
dalšího samostatného filmu, protože se jedná o téma tak složité a běžnému 
divákovi neznámé, že si zaslouží samostatný film s hlubším vysvětlením. 
 
Kontakt: Kateřina Mikulcová 
mukanek@katerina-mikulcova.cz 
 
 


