
SVĚŘILI BYSTE SVÉ DÍTĚ 
DO VÝCHOVY LIDEM Z LGBTTIQ?
Myslíte, že je zde skutečně vyloučena možnost sexuálního zneužívání dětí?

Nestyděli byste se, kdyby se takto projevoval Váš tatínek nebo maminka?

Je skutečně zodpovědné svěřit těmto lidem naše děti?

Podle LGBTTIQ agendy jsou podobné projevy součást sexuální orientace..., 
jsme nemocní my nebo oni?

Ptáme se skutečně na práva dítěte?

DÍTĚ JE DAR, NE POUHÁ HRAČKA NEBO „GENETICKÝ MATERIÁL“ URČENÝ 
PRO USPOKOJOVÁNÍ NAŠICH POTŘEB.
Poznámka: LGBTTIQ – lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové, transgenderové, intersexuálové a queer.

FOTOGRAFIE Z POCHODU HOMOSEXUÁLŮ PRAHOU - PRAGUE PRIDE



Publicista Tomáš Bílek po  svém obrácení 
je přesvědčen, že homosexualita je léčitelná. 
On sám nyní žije se ženou. Je odpůrcem ho-
mosexualismu (homosexuálnímu způsobu 
života), adopce dětí homosexuály, registro-
vaného partnerství i  homosexuální „Prague 
pride“. Přiznává, že mezi gayi je větší promis-
kuita. Nesouhlasí s tím, aby gayové vystavo-
vali svou „nemoc“ na odiv.

Tomáš Bílek působil ve  sdružení homosexuálů 
Logos, jako aktivista Amnesty International a  je 
zakladatel informačního serveru hnutí ex-gayů 
Prameny na poušti. 

V jakém věku jste zjistil, že máte homose-
xuální orientaci a jak jste to přijal?

Kam až má paměť sahá, vnímal jsem tuto „ori-
entaci“ jako převažující. V dětství a dospívání mi to 
připadalo jako normální.

Považujete homosexualitu za nemoc? Proč?
 Ano, i když jde také o konotaci slova „nemoc“. Přes-

něji vzato: Být nemocný, a chovat se podle toho, není 
nic špatného. Pokud ale chápu homosexualitu jako 
sexualizovaný důsledek deprivace, či jako odchylku 
od  reprodukční, anatomické i  psychicko-antropolo-
gické kompatibility mezi mužem a ženou, pak mluv-
me o nemoci. Přestože byl v 80. letech postupně její 
status v odborných kruzích překvalifikován z poruchy 
na normální variantu lidské sexuality. Mnozí čtenáři 
vašich novin však jistě vědí, že k tomu docházelo pod 
vlivem politických tlaků a že rozhodnutí nebylo kon-
sensuální. I bývalý šéf Americké psychologické asoci-
ace Nicholas Cummings hájí uzdravení z homosexu-
ality a dokládá ve svých odborných textech konkrétní 
data o míře změny, či narovnání sexuální orientace 
jednotlivců. 

Můžete uvést případy některých lidí, kteří už 
se vyléčili?

Pěkné svědectví o proměněném životě přináší tře-
ba Mario Bergner, jemuž vyšla v češtině knížka Obno-
va lásky. Člověk, který byl v mládí závislý na sexu, na-
lezl po těžkém zápase schopnost milovat ženu. Dnes 
žije ve spokojeném a věrném manželství, má dospí-
vající děti, je anglikánským duchovním. Angažuje 
se mimochodem i v politické oblasti, na půdě OBSE 
pravidelně lobbuje za legální právo vykonávat repa-

rativní terapii homosexuality. Řada států se snaží ten-
to přístup zakázat, vloni například Kalifornie a New 
Jersey. Přitom podle výzkumu University College Lon-
don z roku 2010 přistupuje k intervencím ve prospěch 
heterosexuality zhruba šestina britských psychotera-
peutů. Já osobně mám vztah s ženou a mám ji rád.

Jak se díváte na otázku registrovaného part-
nerství či manželství homosexuálů?

Dívám se na ni negativně. Homosexuálové jsou 
příliš zotročeni vlastní sexualitou – někdy i nutka-
vou, a v  tomto svém postavení jsou západní kul-
turou celý život dále utvrzováni. Mnoho lidí prostě 
uvěřilo, že žít homosexuálně je správnou volbou. 

A co adopce děti homosexuály? Nemůže je 
to negativně ovlivnit?

 Obávám se, že ano. Zde jsem za jedno s ostat-
ními konzervativci.

Jak se díváte na Prague Pride a pochody hr-
dosti? Není to určitá forma exhibicionismu? Do-
provodný program v  klubech zahrnuje různé 
sadomasochistické a jiné zvrhlé projevy sexu...

Souhlasím s vámi. Gay kultura a „pride“ filosofie 
je životním východiskem mnohých homosexuálů, 
kteří prosazují řešení své. Například ventilováním 
deprivované potřeby společenského uznání.

Je pravda, že mezi „praktikujícími“ homo-
sexuály je větší promiskuita?

Je to pravda, statistiky to potvrzují, přestože 
existují výjimky. Mezi odborníky nevládne konsen-
sus, zda je tato promiskuita příčinou či následkem. 

Je též pravdou, že je u homosexuálů mno-
hem větší výskyt pohlavních nemocí a  AIDS 
než u většinové heteropopulace?

 Ano. O tom však, myslím si, není mezi sexuo-
logy sporu.

Jaký je váš názor na takzvanou homofobii? 
Není zde nebezpečí, že touto nálepkou bu-
dou zavřena ústa obráncům tradičních hod-
not a rodiny?

To máte pravdu. Dnes je homofobem každý, 
kdo neschvaluje gay kulturu. A kdo navíc tvrdí, 
že praktikovaná homosexualita není dobrá, je 
homofobem dvojnásobným. 

Tomáš Bílek – publicista a bývalý gay říká:

„Homosexualita je nemoc a závislost, gayové šíří 
AIDS a jsou mnohem více promiskuitní“
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