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Předmluva
Série knih O Tereze a Tomovi vznikla v létě 2020 a zachycuje 
příběh Toma a Terezy. Jedná se o převedení deníkových 
záznamů z let 2012 – 2017 z blogu do knižní podoby. Bohužel 
však čas způsobil, že některé obrázky nejsou již dostupné 
(mimo jiné se Tereza rozhodla odstranit všechny své obrázky s
obličejem). Přesto zůstává toto povídání nejen neobyčejnou 
osobní výpovědí, ale také velkou informační studnicí na téma 
transsexuality.
Vzhledem k rozsahu je kniha rozdělena do 5 dílů.

Kristina
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Leden 2015

Dostala jsem měsíčky
6. ledna 2015 v 18:40 | Tereza 

Dnes jsem samu sebe naprosto nesmyslně v práci před jedním
dodavatelem vyoutovala.
Beru to jako ponaučení, ke kterému už prostě nesmí dojít. 
Moc mě to mrzí, ale to je tím mým nadšením, když někoho 
vidím. Mám prostě vždycky radost.
"Jéé, paní Veselá! Dobrý den! Ale my se známe, já už jsem 
vás přeci viděla... Asi před rokem..."
A jéje.
Začalo mi to docházet.
Ředitel se na mě tak podíval: "...nooo viděla". Usmál se a už 
mu bylo jasné, co to tu povídám.
Mně taky.
Bylo to zhruba před rokem a půl - tedy pro mě v daleké 
prehistorii, jenže teď jsem si neuvědomila, že to sice byla 
Tereza, kdo tu paní viděl, ale měla jsem trochu jiné tělo a tak 
ona viděla někoho jiného - Toma, kterého si také pamatovala.

Nastaly rozpaky.
"My že jsme se viděly?"

Rychle změnit téma a utéct.
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Zda se pak na to ředitele zeptala nebo zda jí to ředitel řekl sám
(podle mě ale ne), to už jsem nezjišťovala.

Ach jo. :-)

Každý (byť by měl být už jen třeba jediný), kdo se to dozví, 
mě zamrzí.

Nemohla jsem teď pár dní vůbec 
psát.
Užívala jsem si prázdniny s 
Kačenkou, ta byla moc roztomilá, 
z ničeho nic mi začala dělat na 
hlavě culíčky a řekla, že tyhle dva 
mám takhle nosit, protože mi to 
sluší. Taky se mi to líbilo. Kladla 
mi na srdce, jaké gumičky mám 
používat (ty černé jsou nejlepší!) a
dávala mi do vlasů různě sponky. 
Krásně mě česala a zkoušela i 

copánek. Bylo to moc příjemné.
Postavily jsme sněhuláka (to je Olaf). Prosím vás, jestli ho 
někdo na severu Čech potkáte, vraťte mu upadlý nos a vlasy 
po té oblevě... Kačence na tom moc záleželo.
Pak při bobování z jedné zříceniny jen tak prohlásila: "Ty 
vypadáš jak holka!" :-)
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To mi udělala opravdu radost, protože jít bobovat a vypadat 
"jako holka" není zrovna jednoduché. Nemůžu mít na nohách 
kozačky na podpatku, nemůžu mít svůj oblíbený kabátek nebo
dokonce sukni a věděla jsem, že když to řekla ona, že to myslí
upřímně. Vždycky mi říká, jak vypadám a kolikrát už jsem v 
minulosti dostala taky pěknou "facku". Ale byla jsem za ní 
ráda. I za tu upřímnost.
Je zajímavé, jak chápe ten fakt, že jsem žena. Když počítala 
osoby na návštěvě u mé mamky, došla k závěru, že tam není 
žádný kluk ani muž. A vůbec se nepozastavovala nad tím, že 
by to mělo být jinak nebo že to kdysi bylo jinak.

Bavila mě, mazlila mě, dělala mi radost, ukazovala mi, jak 
umí číst, psát, kreslila mi, byly jsme spolu vybrat lak na nehty,
hned jsem jí ho nalakovala a nesměla jsem ho v neděli 
zapomenout odlakovat, protože jednou jsme zapomněly a to 
bylo potom u nich doma průpovídek...

Bylo pro mě těžké jí zase po pěti dnech odvézt domů. 
Vždycky to v neděli večer schválně prodlužuje a zdržuje. 
Nesnášíme neděli obě dvě.
Chybí mi.

Jinak tyto Vánoce byly krásné. Měly díky někomu moc 
milému ten nejromantičtější nádech, jaký mohou mít. Byla 
jsem doslova v sedmém nebi.
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To byl i důvod, proč jsem se na první (jinak samozřejmě 
strašný) den v práci 5.1. tak těšila, protože jsem věděla (to ani 
jinak nemohlo dopadnout!), že bude rande. Naplánovali jsme 
si procházku mezi sněhovými vločkami (ty také nakonec v to 
pondělí padaly a byly jako velké chomáčky vaty), ale já mezi 
nimi poskakovala sama v žitavských ulicích a ne radostně, ale
smutná a naštvaná sama na sebe. Nebo spíš na Toma, který se 
vynořil jako přízrak v tu nejhorší chvíli. (Co tu ještě děláš? Já 
už tě úplně vymazala! Že bydlíš v tomhle blogu? Hm, tak to je
pravda, ale už neexistuješ, tak mi neděs kamarády...)

Už jsem se z toho zmátořila a zbytek (nebo spíš předchozí 
děj) té romance sem nepatří. Bylo to ale něco tak krásného, že
z toho mám hlavu zamotanou ještě teď a stále ještě věřím...

Ačkoli jsem dostala pár výčitek, že jsem z tohoto blogu 
neměla odstraňovat fotky, které souvisely s texty a s 
přeměnou, došlo mi, že jsem to udělala až příliš pozdě. Bylo 
to opravdu pozdě a blog, který jsem si ze začátku psala úplně 
nevinně jen tak, abych si měla s kým povídat a který potom 
přešel v něco, co vlastně ani nevím, co je, ale bavilo mě, že to 
spojilo tolik lidí s podobným osudem a chtěla jsem pomáhat, 
povzbuzovat, popostrkovat, mi najednou z ničeho nic poprvé 
ublížil.

Zlobila jsem se sama na sebe, že už nechci nikomu pomáhat. 
K čemu je blog, který mi ubližuje?
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Ale uvědomila jsem si, že to nebyl blog, který mě připravil o 
procházku v zasněžených ulicích s někým, kdo byl stejně 
nadšený jako já, kdo byl na stejné vlně, kdo tak moc toužil se 
sejít, že by pro to udělal cokoliv. A ta síla té touhy byla tak 
obrovská, že jsem jí cítila každý okamžik - ve dne v noci.

Mohla za to moje minulost.

Všechny stopy po tomto blogu mohu zametat jak chci, ale 
vždycky přijde moment, kdy to budu muset tomu 
nejdůležitějšímu člověku na světě říct. Tomu jedinému a 
nikomu jinému.
Teď už se ale aspoň nestane, že se to dozví dřív, než mu to 
stačím říct já.

Výsledky vyhledávání v googlu, než definitivně zmizí, mi 
tedy ještě stihly připravit nemilé překvapení, které jsem 
nechtěla zažít a tak mi jednou z ničeho nic mezi těmi 
nejkrásnějšími smskami, o kterých jsem si mohla jen snít, ale 
byly skutečné, naskočila jedna, který mi vyrazila dech a 
vrazila kudlu do zad (ačkoli to tak nechtěl, jak psal).

Tohle se nemělo stát. Měla jsem vztek.
Jak se asi cítí muž, který se to dozví tímto způsobem v tomto 
blogu dříve, než mu to podám já svými vlastními slovy a 
jemněji, jinak? Co asi vytvoří jeho fantazie v jeho hlavě, která
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nemá dostatek informací? Tak strašně se bojíme neznámých 
věcí. Chtěla jsem, aby mě nejdřív poznal, abychom spolu 
mluvili, abychom spolu chodili (myšleno po městě), abychom
se spolu smáli, abychom si zašli na horký čaj, který by nám 
zahřál dlaně a tam jsem mohla vidět jeho oči, cítit jeho vůni, 
vidět vlasy, které jsem toužila si prohrábnout. Říct mu, jak mu
ten nový svetr sluší, o kterém mi tak nadšeně psal, že si koupil
na horách a že se mi v něm ukáže...

Neukáže.

Je to mžik. Říkám tomu "mizení". Jenže věřím v základní 
fyzikální zákon na Zemi, kterým je zákon o zachování 
energie. Nic nemizí jen tak. Jen se přesouvá.

Nemohla jsem si ani pobrečet, protože tam byla Kačenka 
(ještě že jsem jí tu měla), ale řekla jsem si, že se nevzdám. Že 
prostě zkusím bojovat a taky proto, že jsem spoléhala na jeho 
optimismus, pozitivní přístup k životu, inteligenci... Taky to, 
jak moc jsme si spolu rozuměli.
Bavilo mě to.
Věřila jsem mu od první chvíle. A věřila jsem, že to jednou 
zvládne. Že to spolu zvládneme. Jenže on musel být prostě 
zvědavý a chtěl si o mně počíst, jak na mě neustále myslel (a 
já na něj) a tak vložil do googlu můj e-mail, ze kterého jsem 
mu také psala. (To ale nebyla má chyba. Vědomě používám 
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jen tento jeden jediný e-mail. Nebudu si kvůli někomu 
zakládat nový - já jsem taky jen jedna.)
S ním bych šla kamkoliv, protože jsem věděla, že přijdu domů
šťastná a nadšená.

Ale (zase to ohrané) já jsem najednou nebyla já.

Nevěřím, že všechno vyprchá jako pára do ztracena... Existují 
silnější city, než jsou předsudky, obavy, strach z neznáma, z 
tlaku z okolí. Takový člověk ale musí být silný a jedinečný.

Já vím, že takový jsi ;-)

A také vím, že pokud jsi jednou narazil na tenhle blog, můžeš 
na něj narazit znovu - proto ti to sem píšu.

Jak jsi mě potom utěšoval, že jsem krásná ženská... Jak to 
můžeš říct? Kdyby to tak bylo, tak už spolu dávno létáme 
venku...

Po mých několika smskách, kdy jsem se nechtěla a nemohla 
jen tak vzdát a kdy mi potvrdil, že na to nebyl připravený a 
má teď v hlavě výborný guláš (který jsem mu nabídla sníst 
společně) jsme se domluvili (to navrhl on!), že si v pondělí 
večer aspoň popovídáme, protože si toho máme hodně co říct.
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Tohle řešení se mi líbilo. Procházku jsem nemohla čekat ani v 
nejmenším, ale neotočil se ke mně zády. Měl snahu to řešit. A 
pořád byl na mě milý, i když zmizelo to jiskření, i když jsem 
se o něj snažila (abych pak pochopila, že ještě není správný 
čas se o něj snažit).

Povídali jsme si tři hodiny a bylo mi hezky. Klidně bych kvůli
němu nešla spát, ale poznala jsem, že je příliš brzo chtít 
nějaký závěr. Chybělo mi to předchozí věčné laškování mezi 
řádky, i když mě opravdu bavil a chtěla bych si s ním povídat 
zas. Během těch tří hodin jsme neřešili to, co viděl. Nechtěl to
řešit.

Proč nemůžeme dělat, že to neexistuje? V mé hlavě to 
neexistuje. Pak je tedy možné, aby to neexistovalo ani ve tvé. 
Nikdo o tom neví. Jen ty a já.

Co teď pro tebe jsem? Říkáš "krásná ženská". Můžu ti teď 
právem nevěřit...

Slyšela jsem tě, jak jsi řekl: Ne, to nebyl sen, Růženko 
Šípková. To když jsem se bála, že se mi to jenom zdá.

Ale teď si myslím, že to byl jen sen.
Že i tys mi to šeptal ve snu a já si ho prožila naplno tak, jak to
dělám vždycky, i když si pak nabiju. Ale vždycky to za to 
stojí - jít do toho od začátku naplno. Vím, že nejsem opatrná. 
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Že jsem naivní. Že jsem pubertální. Že jsem jak utržená z 
řetězu. Ale nic z toho není na škodu, když jsou na to dva. Ale 
zas tak neopatrná nejsem. Jen jsem krásně nenabažená.

Pořád věřím tomu, co jsme si psali mezi řádky, co jsme cítili, 
když jsme si posílali vzájemně myšlenky v první vteřiny 
tohoto nového roku a věřím tomu, že to je to, co existuje, 
protože to skutečně je, kdežto má minulost je něco, co už 
není. To bylo. Skončila. My ale jdeme dál.

Můžu tohle řešit ještě stokrát nebo pětsetkrát, než to vyjde.
Ale já nechci! :-) (No dobře, tak chci. Co mi zbývá? :-)
No jo, umíněná holka :-)
A co je na tom - vědět co chci? :-)

Já nebyla tou, kdo to celé začal. Ale obviňovat tě nemůžu. Byl
to přirozený vývoj komunikace mezi mužem a ženou. Měl 
přirozeně přejít v scházení se a poznávání se. A narodila-li 
bych se jako žena, nejspíš bych tu teď nepsala o tom, jak to 
přestalo jiskřit, ale už bychom spolu byli někde v kině nebo v 
kavárně. Ale pak by ani neexistoval tento blog, protože by být
ženou bylo tak přirozené a normální, že bych s největší 
pravděpodobností měla manžela a dvě hezké děti a o slovu 
transsexualita bych znala velmi málo jen z časopisů. (Ach, to 
je tak krásná představa...)
Přesto věřím, že jde začít znovu, byť ne od začátku. Vím to.
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Žádný blog rušit nebudu. Jen jsem ráda, že z něj zmizely mé 
fotky a teď vím, že to bylo správné rozhodnutí, pokud se chci 
konečně od téhle mezifáze odpoutat. Nemůžu chtít začít žít 
život a vracet se současně k mé minulosti, byť ta v posledních
měsících byla milá a dělala mi radost. (Ale naši potenciální 
partneři to vidí jinak :-) My to vlastně děláme i pro ně :-) 
Oni chtějí ženy a my chceme být ženami. Takže co tu 
řeším? Nějaká přeměna je jen dočasný stav jako pobyt v 
nemocnici, který léčí, až vyléčí a my z té nemocnice jednou
půjdeme domů zdravé...

Už vidím na druhý břeh naprosto zřetelně. Je to na dosah. 
Vše, o čem jsem si snila, se mi splnilo. A teď už mi ke štěstí 
chybí jen to jediné. Ty. (A bílé svatební šaty, ale to patří k 
mým pubertálním snům, to se nepočítá :-)

Jsem moc zvědavá, co bude dál, i když cítím, že mám jen 
takhle malilinkatou téměř neviditelnou naději. Je na mně, 
abych tě přesvědčila, že já jsem pořád já. A že se to zvládnout 
dá. Buď to prosím ty, na koho mohu být pyšná, že to 
dokázal... Vyplatí se to! Jsem o tom prostě přesvědčená.

A když to vzdáš?

Co ti na to mám říct?

Najde si mě někdo jiný...
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Víš sám, že mužů a žen je dostatek. Jen je těžké si z nich 
vybrat toho pravého. Aby ta soukolí zapadla do sebe. Jako 
šrouby a matice. A nebrat to, co zrovna je, jako BAGETU, jen
abychom zahnali hlad.
Ne, prosím, bagety ne. Nebrat bagety ani nebýt bagetami.

Tohle téma (láska) už ale na blogu budu pomalu opouštět, 
protože jde za prvé o běh na dlouhou trať, za druhé STEJNĚ 
JEDNOU NĚKOHO NAJDU :-) a za třetí už to patří do 
nějakého jiného blogu... o holkách, o létě, o prázdninách, o 
klukách, o slunci a jahodách, o snech... ale ne o transsexualitě.
(Bože kdo vymyslel to strašné slovo? Nemohlo by se to 
jmenovat třeba "zaměnění"? :-) Ty, musím ti něco říct, já 
trpím "zaměněním" víš?
To je takové jemné slovo :-) I když je docela možné, že i tohle
jinak jemné slovo by brzy získalo svůj negativní nádech. 
Stejně jako původně neutrální slovo "negr" apod. To je 
přirozený vývoj jazyka ve společnosti.
Tomuhle "zaměnění" dám mile ráda už brzo sbohem a je mi 
jedno, co říká jedna polovina o dosaženém ženství po 
přeměně, zda je či není dokonalé. My ženami jsme, my to o 
sobě víme, ale ženy z nás pro okolí dělá právě to okolí a 
pokud nás jako ženu vidí, jsme ženami. Je to takhle 
jednoduché. Nač v tom hledat vědu?

Těch pár dní jsem nemohla nikomu odepisovat, protože jsem 
byla nepoužitelná. Měla jsem vyloženě útlum a to opravdu 
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jedinečný. To je tak, když ženě do hlavy vstoupí muž, pro 
kterého ztratí hlavu...

A taky jsem na to měla nárok.

PROTOŽE JSEM DOSTALA MĚSÍČKY!!!!!!!!!! :-)

Děkuji Ti, Leničko a Vlasti, za tenhle úžasný dárek, který 
pobavil nejen mě. Dnes jsem se chlubila v práci, že mám 
měsíčky.
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Kolega poznamenal, ať si je vezmu vždycky, když budu mít 
blbou náladu :-) To je výborný nápad!
Úplně mě dostala kamarádka (biologická žena), která když tu 
(neoříznutou) fotku viděla, tak byla tak zmatená, že se mě 
ptala, jestli tím fakt myslím ty náušnice!

A prosím - nechte mi tu radost z měsíčků. Vím, jak je, vy 
ostatní ženy, proklínáte. Jak tvrdíte, že nám to nepřejete, ale 
my si to nenecháváme rozmluvit a přesto po nich toužíme, 
protože jsou ženské a myslím, že je to celkem pochopitelné, 
že chceme všechno. Ne jen to dobré.

Já ty své tedy už mám.
I když jen dřevěné :-)
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Lana Wachowski je viditelná
8. ledna 2015 v 20:31 | Tereza |  Přeměny 

Není od věci projít 
se mezi těmi velebně
vznášejícími se (ano,
ony skutečně 
nepadají, ony 
poletují!) vločkami 
sama.
Sice se tak 
nenasměju, jako s 

někým, koho bych vedle sebe měla nejradši, ale to je jeho 
mínus. On se taky mohl nasmát, jenže se rozhodl takhle v 
domnění, že to tak pro něj bude lepší. Já si to tedy nemyslím, 
ale každý máme tu svou logiku, pravdu a představu.
Ještě mám tedy záchvěvy, kdy vystoupím z auta a čekám, že 
tam na mě bude čekat. Takový krásný naivní obrázek.

Je to takový hezký paradox.
Předtím jsem já nebyla já, ale všichni si mysleli, že jsem.
Teď, kdy já jsem já, si najednou všichni, kdo se to dozví 
myslí, že jsem někdo jiný, než ten, za koho mě měli. :)

"Spolu zvládneme všechno!", "Miluji tě takovou, jaká jsi!", 
"Moji lásku k tobě nemůže nic na světě zničit!"... Někteří lidé 
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jsou takoví báchorkáři. A spousta holek jim na to skočí a 
uvěří.
Jak máme potom ale rozeznat ty, kteří to myslí vážně?

No nijak.

V tom je ta krása hledání :)

Ale my máme naštěstí zaručený způsob, kterým to zjistit jde.
Jakmile se náš vytipovaný vhodný adept na život ve dvou 
dozví tu skutečnost o naší minulosti a uteče, nebyl to ten, 
který to privilegium stát se tím naším nejdůležitějším 
člověkem měl dostat.

To si jen tak přemýšlím.

I o muži, se kterým jsem si dvě hodiny povídala, dívala jsem 
se mu do očí, pili jsme spolu kávu, smála jsem se, seděli jsme 
potom spolu půl hodiny v mém autě a on nemohl vystoupit, 
protože to nikdo z nás nechtěl a pak mě pozval k sobě nahoru 
(kam jsem nešla, ač jsem tak moc chtěla). Ten muž byl tak 
důležitý, že si to ani neuvědomuje. Více sebevědomí mi při 
téhle neplánované schůzce dát nemohl a tak si teď pokaždé 
říkám, že když si s někým můžu povídat dvě hodiny z očí do 
očí a on mě pak pozve k sobě, aniž by cokoliv poznal, protože
pro něj jsem (no konečně už taky!) žena, že se totéž může stát 
jednou znovu... Přála bych si to.
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To jsou přesně ty okamžiky, které potřebujeme. A pokud jim 
nepůjdeme vstříc, nikdy je nezažijeme.

Takový příšerný strach jsem měla, když jsem tehdy vystoupila
z auta, protože se na mě usmíval skrz okénko u auta... Ten 
strach mi týdny nedovoloval se mu ukázat a kdybych ho 
nepřekonala (díky němu), nikdy bych ten hezký večer 
nezažila.

Tohle není cesta, na které zůstanete samy!

Zítra budu mít konečně lístky na svůj první holčičí ples, který 
bude začátkem února! :) Prožívám to celý den s velkým 
nadšením a moc se těším. Kolegyňka prohlásila, že se raduju 
jako holky v sedmnácti :) I ony to všechno prožívají poprvé. A
hned mi ukázala šaty, které by se jí na mně na plese líbily :) I 
mně se líbily :) Pak jsme probraly barvu na vlasy, doplňky, 
kam s kabelkou při tanci, atd. atd. :)

Takže teď mě čeká ještě výběr šatů, bot, kabelky a budu 
vybavená.

Na ples jdu s Anetkou, která je jednou z nejdůležitějších žen 
mého života - biologická slečna - úžasná kamarádka, kterou 
už znám (a komunikujeme spolu) možná 12 let, ale nikdy 
jsme se dosud osobně neviděly, protože je z Moravy a nebyla 
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k tomu příležitost. Ona byla u všeho. Takže ten víkend, který 
začne pátečním plesem, bude parádní dámská jízda a už bylo 
na čase se sejít...
To jsou přesně ti lidé, kteří vás v nejtěžších chvílích neopustí 
a ještě vám podají ruku. Teď je na čase jí to oplatit, popovídat 
si a poděkovat jí.

Tito lidé se na téhle planetě občas ještě vyskytují :) U mě jich 
bylo dokonce víc a nikdy jim to nezapomenu.
Teď už jejich pomoc nepotřebuji. To nejtěžší mám za sebou. 
Ale stejně je zajímavé, jak se každý člověk dokáže chovat a 
přemýšlet jinak. Jsem přesvědčená o tom, že KAŽDÝ člověk, 
včetně těch z vás, kteří stále ještě váhají a sbírají všechna pro 
a proti (neexistují žádná proti! :), má nebo bude mít ve své 
blízkosti takového anděla.
Tito andělé většinou nejsou vidět ani poznat. Ale najednou tu 
z ničeho nic jsou.

Včera jsem si lehla v osm k televizi s tím, že si udělám čaj a 
už nic jiného dělat nechci. Pořád mi v hlavě létaly myšlenky 
na někoho, jehož kouzlo bylo tak silné a mocné, že do mé 
hlavy vstupuje stále samovolně, aniž bych to mohla ovlivnit a 
tak jsem se snažila projet televizní kanály a zůstala tam, kde 
včera běžel film Atlas mraků (Cloud atlas, 2012).

Věděla jsem, že jde o "mysteriózní psychologické sci-fi 
drama", což je kombinace, kterou můžu. Líbil se mi i ten 
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název, ale o filmu jsem toho moc nevěděla. Nejsem až takový 
filmový fanoušek, ačkoli do kina chodím moc ráda a moc ráda
se podívám na dobrý film, jenže samotnou mě to nebaví. Já si 
po jeho skončení potřebuji povídat a ta absence někoho vedle 
mě, komu můžu důvěřovat, sdělovat svá tajemství, názory 
nebo se k němu schoulit, když mi prostě bude zrovna z toho 
filmu smutno, je zásadní.

A tak jsem si v mobilu na ČSFD nechala zobrazit děj + 
recenze, které nikdy moc nečtu.

Říkám to pořád, že vše, co se děje, má nějakou souvislost s 
naším životem - s jeho minulostí, přítomností i budoucností. A
to chtěli říct i tvůrci tohoto filmu, aniž bych to ještě věděla...

V záplavě výborných hodnocení byl už na pátém místě 
komentář jen s dvěma hvězdičkami, který mě upoutal a 
(bohužel) dokonale charakterizuje to, jak nás společnost 
"parádně" akceptuje:
"Poté, co si jeden z bratrů Wachowských nechal přišít kundu, 
jde to s milými transsourozenci pěkně z kopce."
Uvádím jen první větu, protože to stačí. (A omlouvám se za 
ten hrubý tvar, který nepoužívám, ale to byla citace).

Ten "Pan Wachowský" (dříve Larry, nyní Lana) vypadá teď 
nějak takhle:
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Jenže teď si nechal "přišít" ženský genitál (jak prohlásil ten 
"chytrý" filmový fanoušek) a tak jeho filmy nestojí za nic.

Tak především JEJÍ filmy a hlavně - komentovat tu teď tak 
ubohý komentář je jako komentovat jakékoliv jiné ubohé 
komentáře, které jen plácají, jak je všechno špatné a 
negativní.
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Zadejte si do googlu ve vyhledávání obrázků "Lana 
Wachowski". Najdete tam stovky jejích fotek a na ŽÁDNÉ z 
nich se netváří nešťastně, ustaraně, vystrašeně ani sklesle. 
Lana je šťastná, Lana je veselá a její úsměv se mi líbí. 
Navzdory zcestným komentářům českých zoufalců :)

Opustila jsem tedy urychleně svět těchto zoufalců, kteří žijí 
mezi námi a prostě tu jsou (jako jiné nepotřebné bytosti typu 
klíště nebo kloš jelení) a vrhla jsem se v mobilu na hledání 
informací o Laně. (Můj počítač byl sice stále zapnutý, ale byl 
ode mne asi tři metry a já se z vodorovné polohy nemohla za 
nic na světě dostat).

Následující informace nejsou žádnou novinkou. Mnoho z vás 
o tom určitě ví, ale pro mě to novinka byla a líbila se mi.
Bratři Wachowští (ještě před přeměnou Lany) natočili 
kultovní trilogii Matrix. Nosili tu myšlenku v hlavě několik 
let.

Vím, že je ten film kultovní a všichni o něm mluví. Já ho 
dokonce i pochopila :), ale jsou filmy, ze kterých jsem prostě 
nadšenější. Vidět znovu bych ho nechtěla.

Atlas mraků jsem nedokoukala, protože jsem usnula, ale 
vůbec mi to nevadilo :). Šest na první pohled nesouvisejících 
časových rovin, které mezi sebou přeskakovaly i po 
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sekundách, na mě bylo až příliš :) Mám problém s časovými 
rovinami u jakéhokoliv filmu, byť by byly třeba jen dvě.

Ale k Laně jsem se dnes ráda vrátila...

Lana Wachowski, rozená jako Laurence Wachowski (* 21. 
června 1965, Chicago), je americká scenáristka, režisérka a 
producentka. Jedná se o jednu (starší) ze sourozenců 
Wachowských, jejichž profesní kariéra je rozsáhlá, ale jsou 
známí nejvíce díky filmové trilogii Matrix.

V roce 2002 se tehdy ještě Larry rozvedl s manželkou Theou 
Bloom a v dalších letech vystupoval postupně více a více 
ženštěji. V září 2007 pak prodělal po desetileté hormonální 
terapii (pozn. to by musela začít s HRT v r. 1997, tedy pět let 
před rozvodem, ale takto to píší noviny) operativní změnu 
pohlaví, a stal se tak prvním významným hollywoodským 
režisérem, který se veřejně deklaroval jako transgender. V 
roce 2012, v souvislosti s kampaní k filmu Atlas mraků 
(Cloud Atlas), vystoupila veřejně ve své ženské identitě Lana 
Wachowski a pod tímto jménem je již také uvedena v titulcích
filmu.
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Lana před a po přeměně

Já si nemyslím, že je správné skrývat svou identitu jen proto, 
že jsem VIP, že jsem manager velké firmy, že jsem kapitán 
bombardovacího letectva nebo vojenské jednotky v 
Afghánistánu. Myslím si, že jediná správná cesta je ta jedna.

Znám argumenty, které jsem různě četla a obavy, které takoví 
lidé mají. Takoví lidé mi i občas píší. Jsou to ty nejdojemnější 
a nejzoufalejší e-maily, jaké jsem kdy četla. A všichni si 
myslí, že nemohou nic. Že jejich život bude celý až do konce 
takhle nejzoufalejší, jak jen může být.

Na Laně mě zaujala jedna věc.
Ona neměla prakticky jinou možnost, než se k tomu takhle 
veřejně přihlásit, protože by to neutajila.
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My si tu můžeme tiše bydlet v malém bytečku na kraji města, 
projít přeměnou a pak svět o nás neví, ale hollywoodská 
režisérka Matrixu???

Kdo by chtěl být do konce života na veřejnosti zobrazován
vedle své ošklivé staré klučičí fotky?

Jak je vidět, někdo si to zvolit nemůže. Nemá jinou možnost.

Jak jsem se nedávno zamýšlela v článku "Kdo jsou ti lidé?" o 
tom, proč transsexuální ženy chodí dobrovolně i po přeměně 
do televize a mluví o tom, čím prošly, čímž se tak na celý 
život zbavují možnosti žít život jako žena, ale pro celý svět už
budou jen "transsexuálem", nemohla jsem to pochopit.
Lanu ale chápu.

Tím, že v roce 2012 v rámci propagace filmu Atlas mraků 
začala také na veřejnosti vystupovat jako žena, obdržela Lana 
za tento krok ocenění "Visibility award" ("Cena viditelnosti",
o které se v ČR nemluví) od největší společnosti zabývající se
ochranou lidských práv LGBT komunity v USA The Human 
Rights Campaign. Při neobvykle dlouhé děkovné řeči se Lana 
svěřila s osobními traumaty týkajícími se změny pohlaví 
včetně plánu na sebevraždu, který měla jako teenager.

Visibility award získali zatím tři lidé: Lee Daniels (2010), 
Lana Wachowski (2012) a Greg Rikaart (2014).
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Řekla bych, že to je taková cena útěchy za to, že člověk bude 
navždy pro celé lidstvo místo ženou nedobrovolně 
transgender (nebo homosexuál, podle toho, jako kdo se 
zviditelňujeme). "Ty jsi řekla, že ses narodila jako muž a 
prohlásila jsi to tady veřejně přede všemi, takže my ti za to 
dáme ocenění. Protože stojí za to ocenit někoho, kdo má tolik 
odvahy to takhle veřejně říct!"

Rozhodně to nezlehčuji ani neznevažuji. To jsem tím říct 
nechtěla.
Chtěla jsem tím říct, že takovou cenu bych nikdy dostat 
nechtěla (čistě teoreticky samozřejmě). Ne proto, že za nic 
nestojí. Naopak. Zviditelnit se a dát všem lidem najevo, jakou 
mám sílu je úžasné a motivací pro ostatní. Ale ta cena je 
důkazem, že už nikdy nebudu pro tuhle společnost ženou 
právě proto, že jsem to všechno všem o sobě řekla. Tak, jako 
to dělají i jiní, mluví o tom veřejně a mnohdy to i někomu 
třeba pomůže.

No a nedělám to já snad tímto blogem? :)
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Prohlašovala jsem to, dávala jsem sem fotky pro srovnání, 
protože mě samotnou nadchlo, jak je celá ta přeměna úžasná a
tak mě potom někdo potkal v Kauflandu, aniž bych to věděla 
a večer jsem našla v poště e-mail, že mě viděl... že čte tento 
blog. (Mimochodem to byla Jassie a byla moc milá, ale to nic 
nemění na tom, že nechci být poznávána, protože to nebylo 
jen jednou.)

Ten, kdo na tento blog vstoupí poprvé až v tento okamžik už 
pomalu přestává mít možnost si mě s ním spojit. Zmizely z 
něj mé fotky. A s nimi i moje minulost, kterou už nechávám 
krásně za sebou jen v písmenkách, která mi kdysi dávno 
pomáhala přežít.

Nastal čas, kdy se radost z přeměny přesouvá tam, kam má - k
radosti ze života.

Takového, o kterém jsem snila.
Ne o životě transgendera, ale o životě ženy.

Lana je (a bude) viditelná.
Já už (téměř) ne.

Teď je řada na vás na ostatních radovat se z přeměny, protože
je z čeho se radovat.

A pak se rozhodnout, kam dál.
Zda-li budete viditelní jako transgender nebo jako žena...
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Není to o tom, co je dobré a co špatné.
Je to o tom, jaké to je pro vás.

A já mám z toho všeho prostě radost :)

Jak mi napsala do svého hezkého e-mailu Diana:
Co by ti ten kluk řekl ještě před dvěma lety, kdyby tě potkal na

ulici?
Nejspíš: "Tak co, chlape, jak to jde?" :)

A teď tě zve k sobě nahoru...

Jde se z něčeho takového neradovat?

Leden 2015 - Lana Wachowski je viditelná 34



Žirafy a malinkatej zranitelnej 
koloušek
10. ledna 2015 v 10:07 | Tereza 

Tohle by mělo být 
motivací pro všechny, 
kdo řeší svoji výšku.
Testosteron je bohužel 
takový koumes, že 
některé z nás kvůli 
němu opravdu hodně 
vyrostou. A pak tu svoji 

výšku řeší. "Jsem dostatečně ženská se svojí výškou?".
Ale nebojte. Tohle není problém TS žen. Tohle řeší všechny 
ženy.
Myslím si (to je zase jen můj názor, který tu vypouštím), že je 
hezčí i praktičtější, aby žena byla menší než její partner.
Když jsem v létě stála proti muži a vzhlížela k němu a on se 
ke mně musel maličko shýbnout, moc se mi to líbilo.
Když jsem vyskočila nedávno z auta a asi desátá věta, kterou 
mi Pája řekl byla: "Ty jsi vysoká!", tak mě to trochu zamrzelo.
Byli jsme stejně vysocí, ale já měla navíc 7cm podpatky na 
kozačkách, takže jsem byla prostě vyšší. U takového muže 
mám úplně jiné pocity, než u toho, který mě svou výškou 
převyšuje. Na mých citech k němu to ale nic nemění. Ještě, 
abych řešila výšku! Už takhle mám ve vztahu tolik překážek...
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Výška muže je ale přesto jeden z hlavních detailů, které mě 
vždycky zajímají. Nerada bych, aby to byl nějaký prcek. Vím,
že za to nemůže, ale já ho nechci převyšovat o hlavu a ohýbat 
se, když mu chci dát pusu.

Měřím 176/177 cm.

To není zrovna málo, ale také to není extrém.

Ráda bych byla menší. Třeba takových 168 cm by se mi 
líbilo. Většina kluků nechce žirafy - právě proto, že je tam 
riziko, že budou vyšší, než oni. Za prvé se to nelíbí mužům a 
za druhé se to nelíbí ženám :)

Už dávno neplatí, že pro modeling je u žen nutná výška 
minimálně 180 cm.
Dočetla jsem se, že u žen je ta minimální hranice alespoň 173 
cm a u mužů 183 cm.
Dokonce modelingová asociace uvádí v podmínkách u žen i 
horní hranici - 180 cm.
V textu o podmínkách je také konfekční velikost 36 - 38 a 
míry (rozmezí), které (což mě pobavilo) odpovídají těm 
mým :) Dokonce obvod mého stehna je ideální :) (Není občas 
na škodu porovnat se s ostatními ženami, které považuji za 
hezké :). Ale zas tolik si nefandím. Jen mě to opravdu 
potěšilo.
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Co bych jaksi nesplňovala pro modeling je věk. Ten je 
doporučován do 25 let. A do doporučené velikosti košíčků B 
mi chybí 1 cm. (Ten ale věřím, že doženu.)
Věk žen nad 25 let pro modeling už není vhodný pro molo, 
ale pouze pro reklamní agentury.
O něčem takovém jsem však nikdy ani neuvažovala. 
Nemyslela jsem si, že bych se mohla dostat na natolik 
ženskou úroveň, že bych mohla provozovat modeling :) A ani 
to nebyl můj cíl. Stačí mi, když jsem správně identifikována. 
(I když být krásná a ženská chce každá žena.)

Tenhle článek ve mě vyprovokovaly holky z votocvohoz.cz. 
Narazila jsem tam totiž úplně náhodou na diskusi s názvem 
"Moooc vysoká".

Chtěla jsem taky vědět, co je to v ženském pojetí "moc 
vysoká". Nejsem taky náhodou "moooc vysoká"?

Odpovědi všech dívek (vážně úplně všech) mě ale mile 
překvapily. Kolikrát si myslíme, že něco je tak a tak, ale když 
se těch lidí zeptáme, skutečnost je jiná.

I já jsem si až do teď myslela, že holky s výškou nad 180 cm 
mají prostě problém.

Není to tak ani náhodou!
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Jedna 21letá slečna z Brna položila tento dotaz:

Ahoj holky,
dnes jdu na ples a na poslední chvíli jsem sháněla černé 
lodičky k šatům. Problém je, že sama mám 178 cm a ještě teď 
(naštěstí JEN haha) 7cm podpatky.
Má taky někdo takové to dilema se svou výškou? :) A teď 
myslím vysoké holky.

Holky jí odpovídaly takto:
• Já svou výšku miluju, zvlášť když jsou malý kluci vedle

mě nervozní.
• Ahoj :) Mám 180 a na plese jsem měla botky s 

platformou cca 10 cm vysoké. :) Řekni, proč bych měla
mít dilema?

• Mám 176 a 8-9cm podpatky nosím :) aspoň mám hezčí
nohy

• Nejsi moc vysoká ;) já mám 175 a nosím 12cm 
podpatky a není to tak strašný .. na co dilema

• Já mám 177,5 a podpatky příležitostně taky nosím. Po 
botách na podpatku sahám, když mám náladu, abych 
se pocitově cítila skvěle. :) Jde o TVŮJ pocit, neohlížej
se na ostatní.

• 180 cm a nikdy :)) chci být malinkatej zranitelnej 
koloušek v náručí pořádnýho chlapa... což se stejně 
kvůli výšce nekoná :D
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• Mám sice ,,jen" 174, ale většinou nosím podpatky 12 
cm - menší se mi vůbec nelíbí a nepřipadám si blbě. 
Blbý to má ten, kdo je malej

• Já mám 180 cm, nosím 12 cm jehly a o ostatní se 
nestarám

• 181 CM + 12 CM...problém nikde nevidím :) ...a 
obouvat nějaký ošklivý boty na nízkým podpatku, 
kterej nohám vizuálně spíš uškodí?

• Já mám 182 cm a moje nejoblíbenější lodičky na ples 
mají podpatek 12 cm :) a dilema opravdu nemám, 
naopak si ten den vyloženě užívám :-D ale je pravda, 
že v běžným životě (mimo plesovou sezónu) mi děsně 
imponuje, když je kluk aspoň o hlavu vyšší než já a jak
tu píše Hanka z Brna výše, cítím se jak zranitelnej 
koloušek a ten pocit je k nezaplacení :-D

• Já měřím 175 cm a klidně si vezmu lodičky s 15cm .. 
pohoda, neřeším.. aspoň nikoho v davu nehledám.. 
stačí se rozhlédnout

• Se to tu řeší snad jednou týdně - je mi úplně jedno, jak 
na mě kdo kouká, že jsem vysoký, z blbých poznámek 
už si nic nedělám. Moje výške je navíc asi 177 a mně 
to opravdu nepřijde nijak nadprůměrné... přestaňte 
pořád řešit, co můžete a nemůžete. Jste to vy. 
Osobnost. Jedinečná...

• 184 cm a podpatky nosím i 9 cm vysoké. Když se mi ty 
boty líbí, nenechám je v krámě jen proto, že jsem 
vysoká. Takže buď v klidu.
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• Jsem neuvěřitelně hrdá na svých 180 cm + podpatky 
10-12 cm. Má s tím někdo problém? :o tak je to jeho 
problém, neee MŮJ!!

• Mám 177 a vůbec to neřeším, sice podpatky moc 
nenosím, ale na plesy se vždycky těším právě proto, že 
si můžu jednou za čas vzít lodičky.

• Já mám 172 cm a když si vezmu podpatky, připadám si
jak kobyla oproti mým menším kámoškám... Chtěla 
bych být menší, drobňoučká roztomiloučká.

Některé argumenty jsou úžasné. Vlastně úplně všechny! :) (Až
na ten poslední, který dává zase za pravdu tazatelce, ale i to je
správný pohled na věc.)

Navíc kolik mužů může říct: "Na plesy se vždycky těším, 
protože si můžu vzít kravatu!" nebo "...protože si můžu vzít 
společenské kalhoty... mokasíny..." ? :) (Jasně, že pár výjimek 
bude, ale jsou spíš raritou.)
V tom je mezi ženami a muži tak obrovský rozdíl. Což neplatí
jen pro oblečení, ale pro spoustu jiných stránek života. Nikdy 
bych ten svůj ženský život za život muže neměnila! :)

Musím říct, že po botách na podpatku sahám také, když mám 
náladu a abych se cítila pocitově skvěle, jak napsala jedna 
slečna :) Vlastně jsem se do podpatků úplně zbláznila (nemám
ale ráda ty extrémní jehlové, protože mi připadají příliš 
výstřední) a chůze v podpatcích mi přijde hezčí i přirozenější, 
než třeba jen v teniskách, i když ty mají zase své jiné kouzlo.
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Ale ze všeho nejvíc mě pobavil a chtěla bych také být 
malinkatej zranitelnej koloušek :D
Protože ten pocit je k nezaplacení.
Nikdy předtím jsem ho zažít nemohla. (Navíc jsem ho už 
jednou zažila).
A to platí pro velkou spoustu zážitků, které najednou MOHU.
Všem v okolí říkám, že mě ta puberta, ve které se ze všeho tak
bezhlavě raduji, jednou přejde. To říkám ale jen proto, abych 
je uklidnila. Ve skutečnosti si myslím, že ta radost mě nikdy 
přejít nemůže. Stejně tak, jako nepřechází ženy narozené jako 
ženy z toho, že mohou jít na ples a mohou si vzít třeba 
lodičky...

Diskusí o výšce dívek je všude spousta - a všechny jsou v 
tomto pozitivním duchu, kde si holky samy odpovídají, že 
každá žena je jedinečná osobnost... I vy!

Na ilustračním obrázku k tomuto článku je pouze koloušek, 
protože žirafu s kolouškem ještě nikdo nikdy nevyfotil a 
nezveřejnil na společné fotce :) Přitom by jim to docela 
slušelo. :) Pokud ta žirafa bude kluk a koloušek holčička :)

Co mě ještě zaujalo bylo to, že jsem si až doteď myslela, že se
v Brně neříká "malinkatej zranitelnej", ale "malinkatý 
zranitelný". Něco se na Moravě změnilo, Moravandy??? :)
A toho jsem si už dávno nevšimla jen u téhle Brňandy... :)
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Radování
10. ledna 2015 v 20:15 | Tereza 

Jsou věci, které si už musím nechávat jen pro sebe, ale 
způsobují mi takovou radost, že si jí tu chci navždy uchovat. 
Takže tenhle článek si píšu tak trochu pro sebe a z pohledu 
kohokoliv jiného je naprosto zbytečný.

Tolik se těším na ples a na další podobné akce a kulturní 
zážitky, které mě ještě v blízké době čekají. Jsou něčím, co si 
teprve teď můžu vychutnat naplno nepřiškrcená v kravatě, ale 
svobodná v přiléhavých šatech a třpytivých náušnicích.
K dokonalosti tak tomu chybí jen jediné - rámě nějakého 
milého pánského doprovodu. Ale to mi teď radost zkazit 
opravdu nemůže. Jsou tu přeci ještě kamarádky.

Jedny šaty jsem si před chvílí přinesla od mé sestry, která 
zjistila, že už jí ty její nejsou a když jsem si je zkusila, byla 
jsem v sedmém nebi! Ale čeká mě nákup ještě jedněch - 
kratších. :)

Od začátku roku už na tenhle blog nechci (a nebudu) nahrávat
fotky, takže se nemůžu pochlubit fotografií (samozřejmě jsem 
se v nich nechala hned vyfotit). Tak ji možná vložím jen tam, 
kde vidět být mohu a tady si ty šaty aspoň popíšu:

Leden 2015 - Radování 42



Zjistila jsem, jak neuvěřitelně krásně se za 11 měsíců HRT 
vymodeloval můj pas a celá postava. :) Já to prostě říct 
musím, protože jsem si doma musela zakřičet radostí z toho 
všeho. Některé šaty dokáží postavu tak podtrhnout! Až mně to
překvapilo. Nemohla jsem se v zrcadle těch šatů vynadívat. 
Jsou dlouhé černé upnuté (velmi přiléhavé), mají vzadu 
rozparek a jsou bez rukávů, takže s ramínky. Co se mi v nich 
ještě líbilo kromě postavy, byla prsa :) Jak bych se mohla 
neradovat?

A tohle mé těšení se z šatů znásobuje ještě těšení se na ples, 
na zase jiné šaty, na nový účes, protože se blíží i má první 
pořádná návštěva kadeřnice a také blížící se konec procesu 
téhle intenzivní přeměny, což znamená také konec ježdění do 
Prahy každý měsíc a do celé téhle skládačky už brzy vložím 
ten poslední dílek.

Jelikož tu radost nemám stále s kým sdílet, musíte to tu se 
mnou vytrpět vy :)

A až si tenhle článek jednou třeba za pět let přečtu, moc ráda 
si zavzpomínám na všechny ty překážky, za které moc děkuji, 
protože jsem díky nim lepší.
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Breptání
14. ledna 2015 v 20:58 | Tereza 

Přijela jsem domů z Prahy a nechce se mi nic. Sedím tu v 
šatech s culíčky, měla bych jít do sprchy a spát a už vůbec 
jsem neplánovala dnes něco psát, ale když já mám tak trochu 
vztek sama na sebe (protože jsem teď neměla sedět tady u pc 
v šatech, ale někde úplně jinde) a navíc mi psala kamarádka, 
že v Rusku zakázali transsexuálům řízení automobilů, tak to 
už jsem nevydržela a musela si o tom něco přečíst. Ale 
věnovat tu tomu deset stránek tedy nebudu.

Ruská vláda se rozhodla schválit nová zdravotní omezení pro 
získání řidičského průkazu a řízení motorového vozidla.
To, že se něco takového nařídí v Rusku mě nepřekvapuje. 
Mají prý moc nehod a tak se to snaží nějak řešit. Jasně, že 
nejlepší je zakázat řízení co největšímu počtu osob, čímž 
snížíme nehodovost. A máme se hned na co vymluvit, protože
úchyl s duševní poruchou prostě nemá na silnici co dělat. V 
Rusku se transsexualita řadí mezi duševí poruchy stejně jako 
travestité, voyaeři, crossdreseři, sadomasochisté, fetišisté, 
pedofilové, exhibicionisté, nekrofilové a další. Všichni tito 
lidé nesmí řídit od 29.12.2014 automobil. Potom ještě lidé s 
amputovanými končetinami, přičemž se zapomnělo na ty, 
kteří mají protézy. To nikoho nezajímá.
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Prosímtě, Slovensko, neber si z toho Ruska příklad, ano? Už 
takhle to tam máš dost složité. A nevím, co se stalo, když ještě
před pár lety byl proces přeměny pohlaví stejný v celém 
Československu, ale pak přišlo něco, co Slovensko zařadilo 
do lékařského pravěku. Například jsem se dnes od jedné 
slovenské slečny docházející k Hance dozvěděla, že pokud 
chce MtF v SR změnit jméno na neutrální a dochází na 
sexuologii v ČR, pak v SR neuznají české potvrzení ze 
sexuologie, takže musí zaplatit 100 EUR za změnu křestního 
jména a 100 EUR za změnu příjmení. Přijít ke komisi (v ČR) 
ještě s původním mužským jménem se totiž nedoporučuje. 
Joo je fajn dát skoro 6000 Kč jen proto, že ČR a SR jsou dvě 
naprosto odlišné země, které mezi sebou neuznávají lékařská 
potvrzení. V ČR je totiž asi transsexuál nějaký jiný 
transsexuál, než v SR.

Dále se prosím neptejte, jestli se cítíme jako transsexuálové 
nebo jako ženy. Téměř všechny vám odpovíme, že jsme ženy. 
Nic jiného neexistuje. (Proto pořád říkám, že transsexuálové 
neexistují. Je to jen (navíc nevhodně, protože to se sexualitou 
ani sexem nemá nic společného) zvolené pojmenování pro 
usnadnění procesu napravení chyb, které nastaly ještě před 
narozením.)

V Polsku to mají zařízené hezky. Několik FtM z Polska totiž 
dochází také do ordinace Hanky (což mě ani nepřekvapuje). A
tam k úřední změně pohlaví není potřeba operace, pokud daný
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člověk prokáže (potvrzením od sexuologa), že dlouhodobě 
(několik let) vystupuje jako žena, spolupracuje se sexuologem
a podniká veškeré kroky k tomu, aby mohl žít život jako žena.
Jenže tím by narazil na polské zákony, které neumožňují 
úřední změnu pohlaví bez operace a tak se to formálně 
zařídilo tak, že v Polsku si slečna MtF nebo chlapec FtM podá
žalobu na své rodiče za to, že se jejich dítě narodilo do 
nesprávného těla. :) Na základě této žaloby polský soud 
(spolu s doloženým potvrzením od sexuologa) rozhodne, že 
tedy rodiče jsou vinni, žádný trest jim za to ale neurčí, avšak 
umožní jejich dítěti úřední změnu pohlaví i bez operace. To 
jsou ale výjimky.

A do koho bych si ještě rýpla? :)

Ne, do nikoho. Možná tak do sebe.
Než jsem jela ráno do Prahy, spatřila jsem na chodníku 
visačku od kufru s nápisem EMIRATES. Hmm, to se někdo 
má, že si takhle cestoval. Asi mu to upadlo, když se vracel 
domů. Ale z našeho vchodu to těžko někdo bude. Ten je plný 
důchodců... A najednou kuk - v křoví schovaný obrovský 
luxusní červený kufr. Tak volám městskou policii, že mi to 
přijde divné, aby si někdo schovával kufr z Arabských 
Emirátů do křoví a nechal válet visačku na chodníku, takže 
jsem ještě čekala na policisty, kteří místo toho, aby 
zaparkovali tam, kde jsem řekla, že ten kufr je, tak objížděli 
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celý několikavchodový panelák, až pak zjistili, že na ně 
mávám a už vyskakovali z auta a usmívali se.
Ten druhý hned začal vtipkovat, co prý jsem dělala v tom 
křoví, že jsem si všimla toho kufru. Policejní humor mi nic 
neříká a pan policista byl smutný, že jsem se tomu nezasmála.
Chtěli po mně jméno. Tak jim říkám to správné - ženské 
(které teprve bude, protože jiné nikdy nikde neříkám a nemám
důvod ho říkat). A teď rodné číslo! A jejda... :-/

S dovolením bych si rýpla do systému českých rodných čísel, 
která jsme dnes také probíraly na společném sezení a ze 
kterých jde velmi snadno poznat, kdo je muž a kdo žena.

A tak jsem policistovi nadiktovala jen datum narození + číslo 
za lomítkem :) Stačilo mu to a nedivil se.

Na společném sezení se mi líbily dvě věci. Za prvé to byl fakt,
že bylo jedním z mých posledních. Ne, že by se mi nelíbilo 
tam být, ale těším se, až se od tohoto světa konečně odpoutám
a po pravdě si neumím představit situaci, kdy už mám svůj 
vysněný život, partnera a tomu partnerovi neustále každý 
měsíc říkám: "Ty, prosímtě, já pojedu zase na sezení s 
holkama k Hance Fifkové ano?"
Takový člověk by nejspíš řekl, že už bych si měla konečně 
uvědomit, že je čas se od toho odpoutat. Protože partner, pro 
kterého jsem ženou, nebude podporovat fakt, že jsem 
transsexuální ženou. To on nechce, protože já jsem žena. 
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Přesně taková, jakou mě vidí. Ačkoli akceptuje mou minulost,
není třeba se v ní plácat ještě několik dalších let.

A za druhé tam byly dvě slečny, které byly úúúúúplně na 
začátku. Nejprve jsem si říkala, proč na sezení holek jdou dva 
kluci? To nebyli klucííí. To byly holkýýý. Jedna říkala, že to 
ještě všude úzkostlivě tají... A tak jsem si zavzpomínala na 
sebe a na své začátky. Jak jsem to také úzkostlivě tajila přede 
všemi, bylo mi z toho zle a jak jsem takhle poprvé seděla na 
společném sezení - ale tenkrát už ne jako kluk, nicméně se to 
může, protože tempo přeměny je na každém z nás. Přeji 
oběma holkám "začátečnicím" hodně síly, odhodlání, 
trpělivosti a štěstí na lidi kolem sebe. Všechno bude. I ty 
růžové zítřky, uvidíte.

Já si dnes vzala své nové černé přiléhavé šaty s bílofialovým 
lemem a výstřihem, k tomu fialové třpytivé nehty a 
růžovofialové náušnice. Na nohy černé zimní punčochy a 
kozačky. No a ty dva culíčky, co o nich Kačenka prohlásila, že
jsou hezké a mám je tak nosit. Měla jsem z toho všeho radost 
a přála jsem si, abych někoho potkala.
To, proč mám na sebe ale vztek je proto, že jsem teď měla 
sedět na kávě s někým, kdo už mě jednou viděl, s kým jsem se
procházela, strávila přes dvě hodiny a teď mě chtěl vidět 
znovu (aniž by stále cokoliv věděl, protože tento muž nezná 
můj e-mail a tak ho nemůže zadat do googlu).
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Já v jeho městě kousek od mého domova sice zastavila, abych
mu napsala sms, ale totálně jsem se zasekla, že nikam nejdu, 
že vypadám strašně a že i když jsem u něj poprvé prošla, tak 
podruhé neprojdu a tak mě ten strach ovládl, že jsem se po půl
hodině musela rozjet domů, zatímco on běhal po tom malém 
městečku v ulicích a hledal, kde stojím :(
"Počkej ještě. Já si tam pro tebe dojdu. Chci tě vidět."
Následovala vzájemná smršť sms.

Nemůžu uvěřit tomu, že jsem odjela. Byla jsem sice utahaná a
viděla jsem se už v posteli, ale on mi psal už týden předem, že
tam bude a že se těší. Já se dokonce ráno připravovala na 
variantu, že u něj přespím! Tak to jsem byla ale frajerka. 
Nechápu, kde jsem tu odvahu nechala. Rozhodně jsem jí před 
měsícem měla asi stokrát víc a minule se mi také opravdu 
vyplatila.
Říkal, že nemusíme dělat nic. Jen ležet a povídat si, aby měl 
pocit, že tam není sám.
To se mi moc líbilo. A i kdyby to tak nemyslel (jakože 
tentokrát ano), tak by stejně vše bylo v mé režii.

Vliv na celou věc měl ale také fakt, že je tu poslední týden a 
víckrát už v severních Čechách další zakázky nedostane, takže
se vrací do jižních Čech a už se nikdy neuvidíme. Nikdy.
Když jsem si vzpomněla, jak jsem z něho měla zamotanou 
hlavu před měsícem, nechtěla jsem riskovat, že se pro někoho 
zblázním a on se mi ztratí z dohledu.
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Chtěl se prý aspoň rozloučit a já teď nejsem schopná se ani 
svléknout a jít do sprchy, protože si naivně myslím, že se něco
stane. Ale co by se mělo stát? Otočím prstenem Arabely a 
budu u něj? Přijede za mnou, když neví, kde bydlím?
Pohádky na dobrou noc se nekonají a tak se jdu přeci jen 
prohřát do sprchy a spát.

Všem lidem dobrou noc a těm v jednom městečku kousek 
odsud ještě dobřejší.
Myslela jsem si, že jsem mu úplně ukradená, že je mu jedno, 
jestli mě uvidí nebo ne. A on by tam venku běhal a hledal mé 
auto ještě teď, kdybych mu neřekla, že jsem odjela.

To jsou ty vztahy na dálku.

Nemají vůbec žádnou výhodu a nesnáším je, ale musím uznat,
že pro nás jednu výhodu mají. Pokud si vezmu příklad, že se 
slečna z Liberce zamiluje do kluka z Hradce Králové a 
přestěhuje se k němu, má tam jedinečnou startovní pozici jako
žena úplně ve všech oblastech života a nemusí řešit bývalé 
kolegy, sousedy, přátele, spolužáky ... všechny ty, kteří znají 
její minulost. Protože tady - v novém bytě daleko od domova 
- to ví jen její partner.

Nechce se mi nic.
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Řešit to, že se k nikomu, kdo se mi líbí, nemůžu ani 
přitisknout, protože bych byla hned odhalená. Řešit 
vzdálenosti, přeskakování překážek, které musí budoucí 
partner přeskočit hned tři:
1) fakt, že mám Kačenku
2) fakt, že nemohu mít děti
3) má minulost

Stejně jako zakletý princ v pohádce Sněžný drak nezvládl ani 
jednu ze tří zkoušek lásky k princezně, čeká tentýž osud 
většinu z těch, které před ty zkoušky postavím. Ale princ 
dostal ještě jednu šanci a záhy pochopil, kde udělal chybu. 
Uvědomil si, že princeznu přeci miluje. A když jí miluješ, 
není co řešit...

Ale tu svou radost mám stejně, protože za necelý měsíc mě 
čeká další hezký nezbytný krok vpřed.

Dneska asi prosmskuju noc...

Netuším, jak tenhle článek nazvat. Je to jen takové moje 
breptání, které jsem potřebovala někomu říct a taky se 
vyvztekat nad světem :) (Nebo spíš sama nad sebou).

A co jako, že už se nikdy neuvidíme? Mohl to být hezký 
večer. Ale nééé, slečna je neschopná vylézt z auta.
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(Tak kde byl tak dlouho? Pořád jsem ho vyhlížela. Jak mě asi 
mohl najít, když jsem mu neřekla, kde stojím?)

Zítřek bude v práci i po práci na infarkt a tak jsem se měla o 
to víc odpoutat od svého strachu a únavy a užít si, co to šlo. 
Tím "užít si" myslím samozřejmě jen povídání s někým, pro 
koho jsem ženou a to je příjemné vždycky. Ta skutečnost, že 
se mu líbím je tak úžasná, že jsem možná hloupá, že jsem tam
nezůstala, ale tohle určitě nebyl poslední muž, který do mého 
života vkročil. Osud ho vrací zpátky na jih a tak k tomu musí 
mít asi nějaký důvod. To, co mi ten člověk měl dát, už mi asi 
dal (jistotu a víru v sebe - ačkoli jsem jí dnes zahodila jako 
tenisový míček do lesa) a teď mi zbyly už jen ty krásné šaty, 
které si můžu tak akorát vyfotit.

Ale hrdinou dne bych vyhlásila MUDr. Berana z Plzně. Tedy 
z koutu naší země, ze kterého jsem dosud neměla žádné 
zprávy a který předepisuje androcur na PRVNÍ návštěvě!
Výborně.

Dnes se nestíhám divit.
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Kouzlo ženskosti
18. ledna 2015 v 21:20 | Tereza 

Tato slova mě doprovází už dlouho. Jsou univerzální na úplně 
každého člověka - nejde vyloženě o transsexuální citát, ale na 
některé z nás sedí úplně dokonale.
Snažím se tuhle myšlenku šířit dál. Nemůžu se dívat na to, jak
někdo někoho miluje až za hrob a jakmile zjistí, že jde o 
člověka ve špatném těle, najednou by si o něj neopřel ani 
kolo. "Ale když do té přeměny nepůjdeš, tak si to kolo o tebe 
opřu a budu tě milovat dál, víš? Tak do ní nechoď a 
zůstaneme spolu, ano?".
Tak jo.
Ale pak můj partner miluje mojí masku. Ne mě. Proč 
takového partnera nevyměnit za jiného, který nás bude 
milovat takové, jaké jsme? Myslíme si snad, že takoví 
neexistují? Ale existují... Žen i mužů je všude kolem spousta.
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Je na nás, zda se rozhodneme, zda budeme žít ve vztahu, kde 
náš partner nemiluje nás, ale naší schránku nebo zda 
zůstaneme sami, ale budeme sami sebou. Beztak je velká 
pravděpodobnost, že ten, kdo sám zůstat nechce a něco pro to 
dělá, že se ho žádná sužující samota týkat nebude. Ale v tom 
citátu je to myšleno tak, že je mnohem lepší zůstat i sám, než 
aby mě někdo miloval takového, jaký nejsem.

Všechno je perfektní a všichni s tím citátem vždycky souhlasí,
než přijde chvíle, jako byla u mě ta před chvilkou, kdy jsem 
odvezla Kačenku a přede mnou je zase 12 dní bez jejího 
krásného dětského bezstarostného smíchu... To je jediná 
chvíle, kdy přemýšlím, jak dobré je být sama sebou a jaké to s
sebou nese oběti.

Jasně, že VŽDY je dobré být sama sebou! O tom nemusí 
nikdo pochybovat.
Nemůžeme zůstávat v kleci celý život jen proto, že někdo 
říká: "Miluji na tobě tvoji mužnost..." A vlastně si vymýšlí, 
protože co vím, tak většina našich partnerek oceňovala právě 
naše některé ženské vlastnosti a chování, které bylo ještě 
jakžtakž tolerovatelné u muže.
Jakmile bychom si lehly na gauč, daly nohy na stůl a 
zakřičely: "přines mi pivo!" (slůvko "prosím" vypouštíme ze 
slovníku a zásadně ho nepoužíváme) a pustily si fotbal místo 
Ordinace, chovaly bychom se sice tak, jak se od nás očekává, 
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ale toto není zrovna to pravé ořechové, co na nás naše 
partnerky mají nebo měly rády. Tak co tedy vlastně chtějí?

Chtějí naši mužskou masku, která je přijatelná ve společnosti 
a za kterou se nemusí stydět, pokud s námi půjdou nakupovat 
nebo na návštěvu. Jakákoliv odchylka od mužnosti není 
žádoucí.
Dále naše partnerky (některé) nejsou bi nebo lesby a tak čím 
více se projevuje naše zženštilost, tím méně se stáváme 
sexuálně přitažlivými. Ale to není chyba. Tak to má být. To si 
naše partnerky rovnou mohou koupit nafukovacího panáka v 
naší mužské podobě. Akorátže ten nevyžehlí a nepověsí sám 
(navíc bez průpovídek) prádlo.

Jsem sama sebou i za cenu, že jsem zůstala sama.
Jsem šťastnější, jen je mi přirozeně občas smutno, protože 
každá taková změna (i k lepšímu) přináší ztráty.
Nebo jsem měla zůstat navždy tatínkem a být šťastná, že 
můžu Kačenku každý večer zase koupat? Uspávat? Číst jí 
pohádku? Každý večer!!! To je moc hezký sen, který byl 
kdysi skutečností. Já jsem žena, která miluje svoji dceru. Tak 
proč s ní nemohu být každý den?

Naštěstí jsou tu i takové z nás, které partner neopouští a 
všechno zůstává tak, jak má být. Dál uspávají své děti, chodí s
nimi na hřiště, vyzvedávají je ze školky...
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Jen to chce hodně odvahy a síly do boje proti okolí, které 
kope kolem sebe a tvrdí, že "tohle není normální".
Ale takovíto naši partneři milují nás (ne okolí) a tak zůstávají.

Proč bych si měla do konce života nechat nasazenou masku 
jen proto, abych mohla být denně se svou milovanou dcerou? 
Takhle mě má dcera miluje takovou, jaká jsem. Nemiluje moji
masku, za kterou bych se skrývala a pod kterou by viděla, jak 
moc jsem pořád nešťastná (a že to každodenní štěstí pro mě je
ona, o které přijdu, pokud tu masku odhodím, protože už s ní 
nebudu moct být každý den).

To je pořád dokola. Takhle bych ten krok nikdy neudělala... 
kdyby mě ex vyloženě nezačala nenávidět, což bylo mé jediné
štěstí, které jsem ale 15 měsíců považovala za největší 
tragédii mého života.

Takže buďte sami sebou. I kdybyste měli zůstat sami. Ale 
garantuji vám, že sami nezůstanete.

Dnes mi volala moje sestřenice, kterou jsem měla vždycky 
ráda, ale zavolá tak jednou za rok nebo za dva. Většinou o 
Vánocích, aby nám popřála samé hezké věci.
Ten hovor jsem ale nemohla vzít, protože ona patří přesně do 
té skupiny mála lidí, kterou neumím řešit.
Vídám jí až příliš zřídka na to, abych jí něco vysvětlovala 
(navíc se to ani do krátkého hovoru nehodí) a na druhou 
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stranu odmítám o sobě mluvit jako o někom, koho zná, ale 
kdo už nejsem - tedy "Ahoj, tady Tom. Jak se mám? No, 
Vánoce jsem měl krásné..." Brrr. To mi nejde přes pusu a 
nikdy už nepůjde. To ten hovor radši nezvednu. Do mužského 
rodu už mě nikdo nikdy nedonutí a použít teď už neexistující 
jméno mé jakési tehdejší masky taky ne. Tak jak tedy mluvit s
takovým člověkem?

Nemluvit :)

Pokud zavolá jednou za dva roky, přežije skutečnost, že mu 
ten telefon nezvednu, ačkoli bych si s ním popovídala moc 
ráda. Ale nemohu ten telefon zvednout a říct svým vyšším 
hlasem: "Ahoj, tady Tereza. Jak se mám? No, Vánoce jsem 
měla krásné..." :)Člověk, který absolutně netuší, která bije, by
byl zmatený a nejspíš by se dožadoval k telefonu Toma. "Jooo
promiň, ty to vlastně ještě nevíš. Já už totiž nejsem Tom, ale 
Tereza..."
To se nedá říct jen tak bokem jako "počkej, zaleju si čaj, jo 
cos to chtěla?" a pokračovat v původně zamýšleném tématu. 
Radši nic nevysvětlovat. Mohla bych o sobě mluvit neutrálně 
a nepoužívat své jméno, ale pak budu muset počítat s tím, že 
budu oslovována v mužském rodě a starým jménem. To je 
návrat, o který nestojím.
Jiné řešení mě nenapadá.
A tak jsem rychle napsala mamce sms, že mi volala, takže 
bude určitě za chvilku volat jí a ať jí vysvětlí, že bych to ráda 
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zvedla, ale nemohla jsem. (Co jí všechno vysvětlila nevím, ale
každopádně kdyby jí řekla všechno, tohle neberu jako 
vyoutování.)

Teď jsem řešila kadeřnici - zda je vhodné, aby to o mé 
minulosti věděla. Příliš pozdě jsem dospěla k závěru, že je 
vhodné, aby to nevěděla. Proč by to měla vědět? Už dávno 
vím, že nesmím dopustit, aby se objevil byť jediný člověk, 
který se to dozví. Přesto jsem se nechala objednat přes 
kolegyni, kterou jsem poprosila, aby nějak vysondovala, zda 
se mnou paní kadeřnice nebude mít problém. Nerada bych 
přišla k někomu, která se mě pak bude štítit dotknout (i taková
může být reakce). Ale tak nějak nevím proč jsem automaticky 
předpokládala, že to na mě pozná, protože jinak bych neřešila 
to, zda se mnou bude nebo nebude mít problém... Proč se 
pořád bojíme? Je na čase se přestat bát, jinak se nikam 
neposuneme.
Naštěstí jde zrovna o paní, která žádný problém nemá a 
naopak se obávala, zda mi nebude vadit její tetování na 
rukách. :) Když jsem s ní v týdnu mluvila v telefonu a 
upřesňovala, zda budu chtít i barvu nebo ne, tak byla milá, 
takže uvidím, jak tohle mé "poprvé" u dámské kadeřnice 
dopadne. Každopádně tohle byl poslední člověk, kde jsem se 
nechala dobrovolně prozradit a už to nikdy neudělám (to 
sondování přes kolegyni totiž začalo už vloni v listopadu, kdy 
jsem ještě dobrovolné vyoutování neřešila a teď vím, že bylo 
zbytečné).
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Moc se tam těším a současně mám hrozný strach, že mě ty tak
toužebně vymodlené delší vlasy zastřihne moc. Na tom se s ní
musím pořádně domluvit, ale tak ona je profík a měla by 
vědět, co dělat :) (Proto taky ten můj výběr kadeřnice probíhal
tak dlouho.) A podobně teď začal také průzkum gynekoložek 
v okolí :) Pár tipů už mám. Jakmile dostanu impuls, že už se 
tam musím objednat, už tam běžím :) Zatím vyčkávám. S tím,
co tam mám teď, tam rozhodně běhat nebudu :)

Původně jsem nad tím prozrazením se u kadeřnice ani 
nepřemýšlela, ale ptala se mě kolegyně z kanceláře, zda to ví 
a když jsem jí řekla, že ano, tak její odpověď byla, že ta naše 
kolegyně (která mě k ní objednávala) je ale hrozná, že bych jí 
měla říct, ať už to nikde neříká :). To mě potěšilo - jak moc si 
ta kolegyňka z mé kanceláře uvědomuje, že už to nesmí nikdo
nikomu říkat a vadí jí (stejně jako mně), když to někdo někde 
vyzvoní. Aniž bych jí musela na tohle upozorňovat. To je ta 
ženská empatie. Ne každá žena je empatií obdařená ale v 
takové míře...

Kéž by si každý člověk uvědomoval, jak špatné je říkat 
cokoliv o naší minulosti někomu dál, přestože to může být 
senzační téma k rozhovoru...

Nedávno jsem viděla v televizi videoklip Skrillex s Ellie 
Goulding - Summit.
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https://youtu.be/-e_3Cg9GZFU

Nejde ani tak o interprety (i když na tu kombinaci jsem 
zůstala koukat) nebo o skladbu jako takovou (i když se mi 
líbí, přestože s Ellie Goulding mám u jejích starších písniček 
trošičku problém, neboť to byla oblíbená interpretka mojí ex).
Jde ale o ten videoklip, ke kterému jsem zůstala přikovaná, 
protože (nevím proč) první, co jsem si u něj uvědomila bylo, 
jak je možné, že lidský mozek je schopný během setiny 
sekundy identifikovat lidské pohlaví? Co mu dává ten jasný
impuls? Najednou se mi líbilo identifikovat všechny ty 
desítky postav v tom klipu :)
Jsou tam ve velmi krátkých sekvencích zobrazovány tváře a 
postavy, které jsem jednoznačně identikovala jako muže nebo 
jako ženu (nebo jako Skrillexe - ten se identifikuje špatně, 
pokud někdo vyloženě neví, jak vypadá :).
Mnohokrát dokonce není ani nutné vidět tomu člověku do 
tváře nebo stačí pohlaví identifikovat z pohybů nebo chování. 
Stačí, když jde nějaká postava z dálky po schodech a už vidím
muže. Nebo pohled ze zadu na siluetu bruslící ženy. To je 
jednoznačně žena, aniž bych jí viděla do tváře. Všechny ženy 
jsou tak úžasně ženské a muži tak úžasně mužní!

Přemýšlela jsem o tom. Ženy se musí od mužů tak moc lišit. A
to tak moc, že mozku stačí setina sekundy. To je to pro náš 
mozek tak jednoduché??? Tak jednoduché, jako třeba během 
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mžiku rozlišit bílou a černou? Tak s čím má tedy problém, 
když k té jasné identifikaci nedojde?

Muž má například:
- vousy
- krátké vlasy
- pánské tričko
- pánské kraťasy
- mužskou tvář
- nemá prsa
- svléká si svršky...

Žena má například:
- namalované rty
- dlouhé vlasy
- dámské tričko
- ženskou postavu
- jemné ženské rysy ve tváři
- prsa
atd.

Pak by to ale znamenalo, že by mělo stačit, abychom si tyto 
znaky, které jsem teď vyjmenovala, vzaly i my a bude to, ne?
Takže si namaluju pusu, vezmu dámské tričko, nechám dlouhé
vlasy... stačí to?

No nestačí! :)
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Tak kde je to kouzlo ženskosti, které dělá ženou ženou, 
kterou náš mozek jasně identifikuje během mžiku? Není to ani
její hlas (který nemusíme slyšet), ani její ženské pohyby, 
protože stačí mžik a už v tom máme jasno.

A já to vím! :)

Kouzlo ženskosti je v kouzelných pilulkách (pro nás) a v 
témže samém, ale v jiné (přírodní) formě u všech ostatních 
biologických žen (estrogenu) :)
Takže s chutí pro pilulku! Už mi tu třikrát zazvonila aplikace 
na antikoncepci v mobilu, že už je čas "vzít si prášek"... :)

Já už nechci být "mezi".
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Dvanáctý bod
19. ledna 2015 v 19:01 | Tereza 

Pokud někomu chybí jistota nebo se pořád bojí, že o své 
jistoty přijde, když do toho půjde, nemusí zkoušet vůbec nic. 
Bude mít jistotu, že se nic nestane a o své jistoty nepřijde.
A přesto bych jaksi doporučila tu druhou variantu: Zkusit 
to! :)

Tenhle citát mě vyloženě nadchl.

Nedávno jsem četla nějaký článek o tom, co by partner neměl 
vůči svému protějšku říkat nebo dělat. Byly to samé 
všeobecně známé věci, ale ten poslední dvanáctý bod mě 
zaujal:
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12. Zdůrazňování svých nedokonalostí - zdůrazňováním 
neustále svých chyb a nedokonalostí jen docílíte toho, že je 
partner opravdu začne vnímat. I když mu do té doby absolutně
nevadily.

:) Když budu pořád dokola opakovat, jak jsem nedokonalá a 
jaké mám nedostatky... jak to asi může dopadnout? Taky bych 
to nemohla pořád dokola poslouchat, protože v mých očích by
můj partner rozhodně (téměř) dokonalý byl a měla bych ho 
ráda takového, jaký je.
On tenhle bod není úplně od věci. Nemá smysl zbytečně 
rozpitvávat svoji minulost, své problémy a svůj osud. Je třeba 
se dívat dopředu, ne dozadu. To hezké je vpředu.

Dnes jsem volala šéfredaktorovi internetového magazínu, 
který mi neustále ležel v hlavě, protože obsahoval něco, co 
mě mohlo identifikovat (a což už nechci). Na mé dva 
předchozí e-maily nereagoval (ani jeho redaktorka), takže 
jsem nevydržela a prostě mu zavolala.

Řekla jsem mu, co všechno bych potřebovala a zeptala jsem 
se na čtenost toho článku, protože jsem si myslela, že díky 
tomu, jak je ten článek starý (2,5 roku) už ho třeba nikdo ani 
nečte a tak ho budou moci smazat...
"Jaký je to článek? - Jo tenhle? No to né! To by byla škoda! 
Tenhle článek patří mezi šest nejčtenějších článků 
dlouhodobě!" :)

Leden 2015 - Dvanáctý bod 65



Jo tak...
Počkat, no to je přeci hrůza! :) (Jsem si pomyslela.)
Dva roky to samozřejmě vůbec nevadilo, ale teď je to 
problém, takže jsme se domluvili na hezkém a přijatelném 
kompromisu. Vlastně mi vyšel ve všem vstříc a za pár dní už 
budu moct klidně spát.

Zjisitila jsem zajímavou věc, jak nás někteří lidé ve 
společnosti vidí. Kdysi proběhl ve staré talkshow TV Nova s 
názvem "Áčko" (to je opravdu hodně velké retro) rozhovor s 
transsexuální ženou, která byla shodou okolností z mého 
města. Já to tehdy neviděla a ani jsem o tom díle nevěděla. 
Říkala mi to nedávno mamka. Ta žena (po celé přeměně a 
operaci) spáchala sebevraždu.

No a tenhleten fakt, který není až tak běžný a patří mezi 
extrémy, byl odvysílán na TV Nova, takže si ho veřejnost 
tehdy spojila s transsexualitou a teď (protože jiných pořadů o 
nás moc není, takže si to málo člověk pamatuje), když někoho
takového takový divák potká, je úplně vyděšen a ptá se: "Ach,
jsi vpořádku? Nepotřebuješ pomoc? Mám strach, že si něco 
uděláš! To musí být strašné tímhle procházet. Hele, ale 
prosímtě neukončuj si život ano? To fakt není řešení... Fakt je 
mi tě líto!"

Cooooo????
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To je velmi zcestná představa o nás, o přeměně, o smyslu 
přeměny i o jejím výsledku.

Musela jsem dlouho vysvětlovat, že to tak není, že jsem 
šťastná (už přes rok) a že samotná přeměna není vůbec 
deprimující zážitek, natož pak život po operaci, na který se 
těším. Musela jsem v jeho (její) hlavě "přehrát" ten roky 
budovaný a pěstěný názor na transsexualitu, že je to něco 
strašného.
Ne není.
Je to něco úžasného!!!
:)

Nevím o ničem, co by mi během toho roku, co je za mnou, 
mělo tak uškodit, že bych to neustála, že by mě něco položilo 
na zem nebo donutilo přemýšlet o sebevraždě. Spíše naopak. 
Hnala jsem se celá nadšená kupředu a měla radost z každého 
dne na téhle Zemi, na které je prostě krásně a stojí za to žít! O
to víc, když smím dělat věci, po kterých jsem vždycky toužila,
ale byly mi touhle společností zakazované. Tohle je 
vysvobození v pravém slova smyslu. Žádnou vědu bych v tom
nehledala. Je to jednodušší, než to vypadá.

Pokud to někdo vidí jinak, je to jeho pohled, který mu neberu.
Já jen můžu říct, že kdybych věděla, že je to tak snadné, 
udělám to už dávno...
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Na začátku a na konci
21. ledna 2015 v 20:20 | Tereza 

Je 31. července 2012 a jsem na úplném začátku. Z části 
nesmírně nadšená z toho, co mě čeká, ale také smutná a 
zoufalá z toho, že jsou to dva měsíce, co nemohu být se svou 
manželkou a dcerou. Kéž bych svou ex nikdy tak 
nemilovala... Vzalo mi to 15 měsíců, o které jsem si to 
všechno krásně zbrzdila.

V ten den jsem jela poprvé k prof. Weissovi do 
Sexuologického ústavu, který jako klinický psycholog a druhý
sexuolog potvrzuje (nebo vyvrací) diagnózu na základě 
několika (napočítala jsem jich snad i šest) metod. Pamatuji si 
ten den přesně. I vše, co jsem měla na sobě (unisex mikinu, 
unisex rifle a kratší (ne úplně krátké) vlasy a lehkou 
nenápadnou linku na oči, žádný laser tváře jsem ještě 
neabsolovovala, takže jsem si netroufla odvázat se víc, ale i 
tak se mi to líbilo (byla jsem šťastná za to, co mám)). Napsala
jsem si hned všechny ty pocity tenkrát z celého dne do tohoto 
článku, který jsem si teď taky s nadšením přečetla :)

Tehdy jsem věděla, že jsem na začátku a také jsem věděla, že 
k prof. Weissovi se obvykle chodí jen dvakrát - na začátku 
přeměny a na konci - před komisí - pro souhlas druhého 
sexuologa. Pokud si někdo těsně před komisí rozmyslí, že na 

Leden 2015 - Na začátku a na konci 68

http://otereze.blog.cz/1207/pane-vy-jste-lesba
http://otereze.blog.cz/1207/pane-vy-jste-lesba


ní nepůjde a nepřijde ani k Weissovi, tak co vím, tak Weiss 
nedává druhou šanci.
Absolutně jsem si tehdy neuměla představit, že jednou přijde 
moment, kdy k němu půjdu podruhé právě na tom konci. 
Neviděla jsem ten konec a všechno mi připadalo tak vzdálené.

A najednou je to tu! :)

Šla jsem toutéž cestou, jako tehdy v červenci 2012, jen stromy
byly holé, venku lehce prosvítalo sluníčko, ale jinak byla 
zima. Když jsem prošla kolem Lucemburského 
velvyslanectví, už jsem věděla, že jsem tam. Ale jiné nebyly 
jen stromy. Jiná jsem byla i já...

Po celou tu dobu od 
poslední návštěvy mi 
leželo v hlavě, proč není
1. patro průchozí a do 2. 
patra k Weissovi se tedy 
musí pouze výtahem. 
Když jsem vkročila do 
výtahu (a začala se 

konečně prohřívat), došlo mi, že ten důvod bude asi ten, že v 
1. patře je lůžkové oddělení adiktologie (léčba závislostí). 
Začala jsem přemýšlet, jaké závislosti se asi léčí na 
sexuologickém ústavu?
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Není žádoucí, aby se tam mezi nimi pohybovaly cizí osoby. 
Nebo spíš, aby se léčící se pacienti pohybovali volně po 
klinice, jelikož by se zřejmě rozutekli :)
To je taky nápad dát lůžkovou část do prvního patra a 
veřejnou do druhého! :)

Už jsem věděla, že musím hned k sestřičce do kartotéky 
naproti výtahu. Pozdravila jsem, řekla že jdu k prof. Weissovi 
a podávala jí kartičku pojišťovny.
"Máte tady u nás kartu?"
"Ano, mám... ale asi bude ještě na jiné jméno."
"Na jaké?"
...v chodbě v tu chvíli sedělo asi 5 lidí, někteří velmi blízko a i
když jsem se snažila mluvit potichu, v té jinak tiché chodbě 
šlo slyšet úplně všechno, i kdybych to sestřičce jen šeptala. 
Když jsem pak seděla na konci chodby a čekala na Weisse, 
slyšela jsem vše, co si sestřička povídá s nově příchozím...
Řekla jsem tedy své tehdejší mužské příjmení a kroutila 
očima, jestli na mě někdo nekouká. Zřejmě měli dost svých 
starostí a neměli čas sledovat mě. Ale nepříjemné to tedy 
bylo.
Sestra přelepila staré jméno na nové, vzala kartu a šly jsme k 
Weissovi. Ten mě ještě chvilku nechal na chodbě a pak 
zavolal. Ne jako tehdy v červenci, kdy jsem tam čekala asi půl
hodiny.
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Na dnešek jsem si vzala sukni a náušnice s měsíčky, z čehož 
jsem měla už od rána radost, protože mě čekala cesta metrem 
a tam je ten kontakt s lidmi opravdu občas dost blízký (i 
nechtěně). Ne že bych ten blízký kontakt vyhledávala, ale líbí 
se mi užívat si tu svobodu, kdy nepoutám pozornost, nemusím
se hlídat, neustále otáčet, jestli mě někdo nesleduje nebo 
nepodezírá. A nic. Nezájem. Ten nezájem se mi líbí :)

Weiss si mě během minutky zavolal, posadil si mě do křesla a 
začal pročítat své zápisky z července 2012.

Měla jsem pocit, že spěchá, ale podle mě je to jeho standardní
tempo :) Vyptával se mě na spoustu otázek. Proč jsem s 
komisí tak dlouho čekala (vysvětlila jsem, že jsem si myslela, 
že se ex vrátí, což okomentoval slovy, že je to škoda, protože 
jsem ztratila 15 měsíců), na změny, které nastaly po HRT, na 
velmi intimní věci (nechci to tu moc rozebírat a vynášet 
informace), provedl se mnou pár testů, ale jinak byl celkem 
milý.
Když jsme se loučili ujistil mě, že to vidí dobře, ale 
samozřejmě výsledek bude, až to všechno zanalyzuje.
To už šla proti mě policejní eskorta s takovým malým 
ošklivým asi pachatelem v poutech a hnali se s ním k 
Weissovi...
...já se ale hnala od něj a byla jsem ráda, že už ho vlastně 
nikdy neuvidím.
On byla moje poslední vstupenka, kterou jsem potřebovala.
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Ke komisi musím doložit potvrzení z Centra rodinné terapie v
Motole, že rodiče situaci chápou a na Kačenky výchovu to 
nebude mít negativní vliv (pro to jsem si jela minulý týden a 
musím říct, že PhDr. Gjuričová na dětské psychologii je 
jedinečná a velmi usměvavá, pozitivní a milá žena), potom 
ověřené rozhodnutí o rozvodu z r. 2012, informovaný souhlas 
o rizicích operace (přišel mi v mailu) a doporučení prof. 
Weisse (které pošle přímo komisi, pokud tam nebude osobně).

V komisi by mělo být 7 lidí a probíhá na Ministerstvu 
zdravotnictví. O tom určitě napíšu speciální článek, až to celé 
proběhne.

Pokud budu mít u komise všechny potřebné dokumenty, 
proběhne vše tak, jak má a jak si představuji. V historii se 
stalo snad jen 2x, že by komise něco zamítla (z důvodu 
nesplnění podmínky 1 roku RLT - slečna měla o dost méně, 
jelikož RLT spočívá v životě v ženské roli po dobu minimálně
jednoho roku po celých 24 hodin! A slečna do práce chodila 
podstatnou část Real Life Testu ještě jako muž... To nebudu 
komentovat). Komise to ani nemá důvod zamítnout, pokud 
jsou splněny všechny podmínky. Jde jen o takové potvrzení 
toho všeho. Jedno razítko na rozhodnutí, které potom přijde 
poštou, ale výsledek je znám ihned. Pro mě velká událost a 
otevřené dveře! :)
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Protože už nejsem na začátku. Už nejsem ani v polovině. Už 
jsem na konci. A je to tu moc hezké. :)

Měla jsem úžasný den.

Od Weisse jsem pokračovala dál po Praze k Sáře, se kterou se 
znám od Hanky a moc jsem se k ní těšila. Žije totiž se svojí 
partnerkou a jejich malým synem. Že budou všichni milí, 
jsem čekala, ale byla jsem z nich nadšená! Jejich vztah se 
začátkem přeměny nerozpadl. On se ještě víc posílil a 
partnerka Sáry (takové usměvavé sluníčko) je silná osobnost, 
která svoji Sáru miluje a pokud s tím má okolí problém, 
mávne nad tím rukou.

To byla tak krásná rodinka! Naprosto dokonalý příklad toho, 
že to jde.

Tyto dvě milující osoby jsou teď nuceny se rozvést. Pokud 
budou muset, čeká je svatební obřad dvou nevěst. A že to 
budou krásné nevěsty o tom nepochybuji. I jejich klouček byl 
roztomilý a já dospěla k názoru, že ideálnější podporu, než 
jakou dostala Sára od své partnerky, většina z nás nikdy 
nedostane.

Sára měla trochu obavy, abych nebyla smutná, když mně to 
takhle nevyšlo, ale takhle už to neberu. 15 měsíců úmorného 
trápení mi stačilo, abych se z toho vyhrabala a teď když vidím
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takový šťastný pár, moc jim to přeju. Ony mají své cíle a jsou 
moc krásné (třeba ten svatební obřad, kdy budou obě dvě ve 
svatebních šatech). I já mám své cíle a ex mezi ně už dávno 
nepatří. To je uzavřená minulost, ze které mi zůstalo to 
nejdůležitější, co mám - moje dcera.

I když je pravda, že mě ta návštěva trochu dojala. Sára žije v 
úplně jiném prostředí, než já. Mít možnost uskutečnit 
přeměnu a ještě k tomu nepřijít o rodinu je sen. Ale já to 
viděla na vlastní oči!

O mě už nejde. Jsem ráda, že se ex tehdy nevrátila, protože 
vím, že bych stejně jednou musela Toma opustit, ačkoli jsem 
si tehdy myslela, že to zvládnu. A jak by to bylo s muži? To 
radši ani nedomýšlím... Nechci ženu. Konečně mám možnost 
užít si mužské náklonnosti a jejich zájmu, který bývá (kromě 
té většiny oplzlíků) i příjemný.

Ani se mi od nich nechtělo a tak holky sebe i malého oblékly, 
daly do kočárku a jelo se ven.
Jsem ráda, že ještě existují i milí rozumní lidé a je pro mě čest
je poznávat.

U vchodu do metra jsme se rozloučily a já skočila do 
vagónku. Byla odpolední špička, metro narvané k prasknutí. 
Stála jsem u oranžové tyče u dveří a držela se jí, zatímco lidé 
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kolem mě vystupovali a nastupovali (já jela až na konečnou). 
A stáli u mě opravdu hodně blízko.

Pak nastoupila paní ve fialovém kabátě a stoupla si téměř 
proti mně, protože už nebylo kam. Všimla jsem si, že se na 
mě usmívá a tak jsem znejistěla, protože ani pozitivní reakce 
na můj stav pro mě není příjemná, ale paní to nevydržela a 
říká mi s úsměvem: "Máte moc krásné náušnice! Máte ještě 
nějaké takové?"
:)
To byly ty originální náušnice s měsíčky, co jsem dostala od 
Léni a Vlasty k Vánocům. Chtěla jsem si je vzít, protože se mi
moc líbí, přestože jsem ulítlá na třpytivé s kamínky.
Usmála jsem se na paní a říkám: "Děkuji. Tyhle náušnice se 
mi taky moc líbí. A představte si, že jsou z dýně!"
"Z dýně? Vážně?"
"Ano. Já tedy už žádné takové nemám, protože nosím ráda ty 
třpytivé, ale dneska mám prostě měsíčky."
To paní rozesmálo a říká: "Když si vezmete ráno takovéhle 
náušnice, že máte hned hezčí den?"
"Přesně tak! Jak to víte!? Kolega sice říkal, že si je mám brát, 
jen když budu mít špatnou náladu, jakože mám měsíčky, ale já
si je beru, kdy chci."
"Kolegu neposlouchejte..." :)
Souprava metra zastavila ve stanici Hlavní nádraží, kde se se 
mnou ta usměvavá paní rozloučila a vystoupila.
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Škoda, že ta paní nebyl pán :) Ale i tak mě to moc potěšilo.
Pán by si nejspíš náušnic nevšiml...

Tohle mám na lidech ráda. Že jsem součástí této společnosti - 
ale jako žena!

Weiss se mě dnes ještě ptal, zda jsem se během toho roku 
setkala s nějakým problémem nebo nenávistí. A musela jsem 
říct, že ne. Že jak moje rodina tak zaměstnavatel se k tomu 
postavili úžasně a kdybych měla zhodnotit ten rok, byl to moc
krásný rok, protože už jsem si mohla dělat to, co chci, aniž 
bych se za to musela stydět a aniž bych pohoršovala své okolí 
třeba tím, že mám na sobě sukni. Teď se ode mě přímo 
očekává, že jí budu mít!

Cestou domů jsem v autě přemýšlela, že bych si měla dojít 
taky koupit boty na ples a ta myšlenka mě tak nadchla, že 
jsem to taky udělala. Miluju nakupování bot!!! Miluju, když 
tam vejdu a nemusím s bušícím srdcem a strachem chodit 
kolem dámských bot, protože se ode mě očekává, že k nim 
rovnou půjdu a začnu si je zkoušet :) No zapomněla jsem tam 
zase na čas :) A vybrala si černé lodičky s uzavřenou špičkou -
taková klasika - ale jsou moc krásné a zjistila jsem, že se mi 
nelíbí příliš nízké podpatky :) Ale do extrému taky nejdu.
Když jsem si je pak doma zkusila znovu, nechtěla jsem je 
zout. Už se tak těším na ten ples!
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Přišla mi ale legrační jedna věc. V Deichmannu je výprodej 
XXL velikostí, na které je 50 % sleva! Takže boty, které stojí 
normálně 500 Kč, stály jen 250 Kč. Jenže jen ty od velikosti 
42 a výš, přestože to byl stejný typ bot!
Kdysi jsem mívávala 42, jenže teď už ne. V tom mi noha 
plave (přičítám to vlivu hormonů, díky kterým ochabuje 
svalstvo, tedy i na nohách a na nártu) a je to teď něco mezi 40 
- 41. Takže žádná sleva se nekonala. Holky, co máte nad 42 - 
vidíte, jakou máte výhodu? :) Některé lodičky vypadaly hezky
i v těch větších velikostech, přestože ty 36ky byly něžné a 
roztomilé. :)

V Intersparu měli výprodej punčochového zboží (sleva 75 
%!), takže jsem ještě skočila tam, abych se na ten ples 
zásobila a dojela domů celá spokojená, kde jsem si hned 
udělala k večeři krupicovou kaši s grankem, na kterou mě 
namlsala Sára s rodinkou. :)

Nikdy nezapomenu, jaké to bylo na začátku. Ale ohlížet se 
tam nebudu. Dívám se dopředu. A jdu si za svým cílem, od 
kterého mě nemůže odradit vůbec nic, protože jeho dosažení 
je tím nejpřirozenějším, co jsem v životě udělala.
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Vítr ve vlasech
22. ledna 2015 v 20:06 | Tereza 

Vždycky, když ex přišla od 
kadeřnice, měla vlasy krásně 
vyfoukané, voňavé a 
nedokázala jsem jí je 
nepochválit. Vduchu jsem si 
představovala, jaké by to bylo 
mít takhle dlouhé vlasy a 
nechat si je takhle stříhat. To 

byl ale nesplnitelný sen, který jsem si měla snít do konce 
svého života.

Teď jsem přišla domů a při každém pohybu cítím tu 
nádhernou novou vůni, kterou mé vlasy mají. Až jsem z toho 
dostala chuť někoho obejmout, aby tu vůni cítil taky, ale 
nemám tu ani toho plyšáka do postele, co už si slibuju koupit 
několik měsíců. Vždycky, když přijede Kačenka, vozí si tašku
plyšáků, se kterými spí a jednoho přiřadí i mně. Posledně 
měla opravdu moc příjemného docela velkého kokříka a já 
zjistila, že i takový kousek plyše dokáže člověku dát trochu té 
lásky. Jenže v momentě, kdy vedle mě leží Kačenka kokříka 
tolik nepotřebuji. Stačí se brzo ráno probudit, přikrýt ji a zase 
spokojeně usnu. To jsou ty nejklidnější noci, které znám.
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Když jsem dnes poprvé přišla ke kadeřnici, už jen ten fakt, že 
jsem do dámského kadeřnictví vkročila mi dělal radost. Na 
protější židličce seděla ještě jedna paní, které se věnovala 
druhá kadeřnice a všechny jsme si mezi sebou povídaly. Ani 
nechápu, jak ta hodina mohla utéct tak rychle.

Ale ten nejpříjemnější zážitek teprve přišel. Měla jsem vlasy 
rozpuštěné a kadeřnice mi je čechrala do různých tvarů, 
vyloženě si s nimi hrála a zkoušela, jak co vypadá, což bylo i 
moc příjemné, když mě někdo takhle hladil ve vlasech. To byl
pocit, který jsem už roky necítila. Ale tohle bylo jiné. Tady 
jsem byla v dámském kadeřnictví, protože jsem chtěla své 
vlasy, které rostly 15 měsíců jen tak bez stříhání, dát do 
nějakého tvaru. A pokud možno co nejméně stříhat, prosím! 
"To nebude problém", odpověděla mi ta milá paní :)

Když mi kadeřnice umyla hlavu (mezitím jsme si pořád 
povídaly o všem možném netýkajícím se mé minulosti (což 
jsem byla ráda), ale o chlapech, o účesech, o postavě...) a já se
posadila na křeslo před zrcadlo, dostala jsem časopis, abych si
četla, kdybych se nudila, ale já se nemohla na ty články vůbec
soustředit, jak to bylo příjemné :) Navíc jsme si pořád 
povídaly, takže jsem jen listovala a koukala na obrázky a 
snažila se přečíst článek o ženách, které žijí "single".

Jakmile bylo dostříháno a přišlo na řadu fénování, při kterém 
mi vlasy česala kartáčem a kroutila mi je na něm pod fénem, 
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viděla jsem v zrcadle, jak vlasy dostávají objem, jak jsou 
hezky sestříhané (i když opravdu decentně) a lesklé... Pak 
jsem dostala radu, ať zkusím skřipeček tak, že si vlasy z čela 
dám dozadu a kolem toho si vlasy rozpustím. Předvedla mi to 
názorně a vypadalo to moc hezky. Říkala jsem jí, že mám moc
vysoké čelo, ale jen tak se na mě podívala a říká: "A vidíte 
moje čelo? Tohle bych neřešila."

Jakmile dokončila svou práci, připadala jsem si tak hezky, že 
mě ten pocit doprovází ještě teď. Měla jsem takovou chuť 
někoho (konkrétního) potkat a dát mu pusu :) A ty vyfoukané 
rozpuštěné vlasy mu nechat létat po tváři, protože foukal vítr a
cítit, jak mě za ně tahá (z vášně samozřejmě :).
Musím říct, že jsou stále místa, která mě v novém světě teprve
čekají a tohle bylo jedno z nich. Nedalo se srovnat s tím 
předchozím pánským. Pánové o tolik přicházejí, když jen 
přijdou, nechají se objet strojkem a rychle pryč. Tohle není jen
o stříhání. Tohle je o odpočinutí, o popovídání, o vůních při 
stříhání i potom doma. Dostala jsem na vlasy po umytí 
kondicionér, pak nějakou výživu, co tak hezky voní a celou 
dobu jsem dostávala otázky, jestli mám ráda na vlasech 
kondicionér, lak na vlasy, jestli mi něco nevadí nebo jestli to 
chci takhle...

No já vím. Úplně normální standardní zážitek, který zná 
každá žena :)
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Ale stejně, jako jsem byla kdysi vykulená z první procházky 
venku za bílého dne jako Tereza, což už je teď naprosto běžná
věc, kterou neřeším (i když je fakt, že si jí stále užívám), teď 
jsem zase šťastná z tohohle.
Ona totiž pro nás každá vysloveně ženská záležitost člověka 
dokáže tak potěšit, že si chtě nechtě musím říct: "Jsem tak 
šťastná, že jsem žena!". Pokud jsem se dnes v sukni 
namalovaná cítila žensky, pak to tak opravdu bylo, ale do 
tohohle koktejlu ženskosti jsem si dnes nechala přilít ještě 
další přísadu a ta tu sílu toho kouzla ještě víc znásobila. 
Vždycky mě takové věci doslova povznesou, jakou mám z 
nich potom radost. Protože je to něco, co si mohu konečně 
užít! Něco, co jsem nesměla a co jsem si nikdy nedokázala 
představit už vůbec jako realitu. Tohle všechno je mnohem 
hezčí, než všechny mé představy, které jsem o tom měla. 
Tahle realita je totiž opravdová! Není to žádné schovávání se 
za fotkami, kterým předcházelo 4hodinové líčení a pokusy o 
zženštění, abych se pak dostávala do situací, kdy jsem se tak 
chtěla sejít, ale nemohla jsem, protože jsem věděla, že nikdy 
nemohu projít. Ale to už je taky minulostí.

Všechno, o čem si sníte, se vám splní. A k tomu dostanete 
ještě spoustu bonusů, které jste nečekaly, protože ne úplně 
vše, co se až dosud odehrávalo jen v našich fantaziích, jsme si
dokázaly představit. I já jsem měla tyhle smutné sny, ale 
proměnila jsem je ve skutečnost. Ta mě ovšem někdy tak 
překvapuje, že o tom musím psát článek :)
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Tak mám konečně svojí kadeřnici. A voňavé sestříhané vlasy, 
ze kterých se teď můžu těšit bohužel jen já.

Dnes jsem si tou kadeřnicí udělala opravdu velkou radost a 
samozřejmě jsem se musela doma hned po příchodu zvěčnit. 
To už jsou ale fotky určené pro někoho úplně jiného :)

Nedávno jsem na blogu Erin četla moc zajímavý článek o 
transplantaci vlasů (její detailní popis zde), která je řešením 
pro ty MtF, které už jdou do přeměny příliš pozdě, ale přesto 
mají šanci na krásné vlasy. Kromě těchto informací mi však v 
hlavě utkvěl začátek tohoto článku, kde Erin cituje herečku 
Olgu Kurylenko, která prohlásila: "Když mě ostříhali, 
jakobych přišla o ženskost."
"Pro film Hitman jsem se nechala dost ostříhat. To byl pro mě 
velký šok. Měla jsem vlasy do pasu a oni mi je hodně zkrátili. 
Nikdy předtím jsem neměla tak krátké vlasy. Hodně jsem 
kvůli tomu brečela. Ty ostříhané vlasy jsem si nechala, mám 
je doma schované."
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"Mám k nim skutečně silný citový vztah. S vlasy si spojuji 
svou ženskost. Když jsem o ně přišla, nepřipadala jsem si v 
ten moment ani jako žena. Bylo to divné. Spousta žen nosí 
vlasy na kluka, ale pro mě to byl opravdový šok. Jako bych 
přišla o veškerou svou ženskost." Zdroj: idnes.cz
To se mi moc líbí, co o svých vlasech říká Olga. Ona je 
biologická žena a přesto je na své vlasy pyšná, jako kdyby se 
z nich radovala radostí, kterou se dokážeme radovat i my, 
které jejich ženskost dokážeme ocenit stejně tak intenzivně. 
Pokud se tu tedy budu rozplývat nad tím, že už mi narostly 
vlasy, pak to není vysloveně výsada TS žen. Ta radost je 
všeobecně ženská :)

A já navíc říkám: "Když mi vlasy narostly, jakobych získala 
svoji ženskost." :)
Ozdobou každé ženy jsou její vlasy. Ty udělají s člověkem 
opravdu moc. Vím přesně, jaké chci mít vlasy a jak dlouhé. A 
také vím, že už nikdy nebudou krátké...

Když jsem jela včera do Prahy, hráli v rádiu jednu písničku, 
která když skončila, moderátor říká moderátorce: "Tak tohle 
byl americký zpěvák (jméno mi uteklo) s dívčím hlasem."
Teda ten hlas byl luxusní! Záviděla jsem :) A moderátorka 
přidala zajímavou historku: "Když jsem studovala na vysoké 
škole, chodil tam s námi jeden spolužák, který měl vyloženě 
dívčí hlas. Dost mu to vadilo, ale nevěděl, co s tím má dělat. A
pak mu někdo poradil nějakého hlasového specialistu a ten ho
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normálně naučil ten dívčí hlas posadit do mužského, takže 
pak už mluvil normálně."

Ach :) Škoda, že i my jsme neměly takové štěstí, že bychom 
jako muži musely řešit náš dívčí hlas :) Ale došlo mi, že 
hlasový terapeut je vlastně schopný i z dívčího hlasu udělat 
mužský. (Však to také dělá u FtM, pokud úplně nezabere 
testosteron, který způsobí mutaci). Všichni řešíme to, co tam 
být nemá a chceme to, co tam být má. Nejde si to jen vyměnit.
Ale stejně stojí zato vydat se na tuhle cestu...
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Únor 2015

Půlnočním metrem s bílou lilií
1. února 2015 v 11:19 | Tereza 

Je neděle jedenáct 
ráno a já tu ještě 
ležím v pyžamu. Jdu 
si jen udělat čaj a zase
si sednu ke psaní, 
protože včerejší den 
byl jeden z 
nejdokonalejších, jaké

jsem dosud během přeměny zažila a mám ohromnou chuť si o
tom s někým povídat.
Dívám se na obrázek Stavovského divadla (vlevo), který mi 
ještě nedávno nic osobního neříkal, ale teď přesně vidím 
balkón v 1. patře téměř uprostřed u prezidentského lože, ve 
kterém jsem seděla a připadala si v dlouhých černých šatech 
jako v pohádce. Vidím místo u schodů vlevo, ze kterého jsem 
se šla o přestávce podívat zblízka na jeviště a povídala si tam 
s Vlastou.
Vlasta, se kterou jsem se viděla poprvé, ale známe se už skoro
rok, nebyla ještě oblečená vyloženě za ženu. Takhle opravdoví
chlapi rozhodně nevypadají a její vyhlídky jsou více než 
růžové. (Ty její vlnité vlasy byly opravdu parádní). Za pár dní 
jí čeká první návštěva sexuoložky a tak na ní bylo to nadšení z
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budoucnosti opravdu znát. Tohle nadšení mám na lidech moc 
ráda.
Vlasta přijela do Prahy něco zorganizovat v divadle, tak jsem 
od ní dostala volňáska a mohla tak prožít naprosto jedinečný 
den.
Ten začal už v momentě, kdy jsem jí čekala u vlaku na 
hlavním nádraží, kde jsme se na přivítanou objaly a její 
kolega se po vystoupení z vlaku zastavil uprostřed plynoucího
davu a kouká na mě.
Jsou dva způsoby pohledů. Jeden zbožňuji a druhý nesnáším. 
Bohužel se od sebe občas špatně rozlišují.
"To je kolega, on jel se mnou ve vlaku.", řekla Vlasta a 
poslala ho dál k východu. :) Jen jsem se na něj usmála, abych 
odlehčila situaci, pokud to měl být pohled tázavý. Jak jsem se 
ale později v divadle dozvěděla, byl to zrovna ten druhý 
obdivný :) (Takhle ty dva pohledy nazývá Vlasta a mně se to 
pojmenování docela líbilo.) Během jedné přestávky mi od 
toho kolegy totiž vyřídila pozdrav a prý se na mě ptal: 
"Vlasto? Co to bylo za slečnu?" :)
Za slečnu!!! :)

Mé sebevědomí začalo stoupat.
Přijela jsem v sukni a černém kabátku s tím, že se v divadle 
budu moct převléknout do šatů. Zašly jsme spolu ještě do 
McDonald's na Václaváku na kávu s krásným výhledem na 
Václava i s koněm a na druhého Václava (Havla), jehož 
obrovský plakát visel na Národním muzeu. Probraly jsme kde 
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co, hlavně mě zajímala její situace a líbilo se mi, jak se ze 
všeho těší. Ona je takový ten nadšený typ holky, která bere 
všechno pozitivně, což jí nesmírně pomáhá zvládat bravůrně 
celou přeměnu. Navíc je vtipná a stále se usmívala, takže jsem
byla moc ráda, že jí konečně poznávám osobně a když jsme 
domlsaly, sešly jsme po Václaváku dolů k divadlu, kde začal 
můj velký divadelní zážitek.

Stavovské divadlo je nádherné! Je jedním z nejstarších 
evropských divadel a už od roku 1783 je v něm nepřetržitý 
divadelní provoz. Je také jediným dochovaným divadlem na 
světě, ve kterém se objevil i Mozart, který zde v r. 1787 
osobně dirigoval Figarovu svatbu, což u Pražanů sklidilo 
obrovský úspěch.
Když jsem tam potom na balkónku seděla, výhled jsem měla 
perfektní, bušilo mi srdce nadšením z toho, že jsem v tak 
krásném divadle, že jsem zrovna Češka a mohu tedy být 
zrovna v tomhle divadle pohlcená rezonancí zvuků úžasného 
českého orchestru, kterou z žádných reproduktorů na světě 
nezažiji a který doprovázel herecké výkony v jednom z 
nejznámnějších divadelních děl naší země.

Ale nebylo to jen divadlo, z čehož jsem byla uchvácená. 
Nejen Vlasta, která mě zavedla do kavárny divadelního klubu,
kam mají přístup jen herci a hudebníci, kde kolem mě 
pobíhaly hlavní postavy v dobových kostýmech a já už 
nervózně pokukovala, kdy se budu moct převléknout do svých
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šatů... (Vlasta si v té kavárně v klidu vytáhla svůj bezbarvý 
lak a přelakovala si nehty :). Škoda, že je neměla barevné jako
Brad Pitt při nedávném předávání filmových cen, čímž 
způsobil poprask :)

Byl to i ten samotný fakt, že jsem poprvé ve společenských 
šatech mezi lidmi! A zrovna taková velká kulturní událost v 
jednom z nejkrásnějších českých divadel. Navíc jsem měla 
díky Vlastě možnost poznat zákulisí, hudebníky a tak jsem si 
opravdu nemohla připadat ani jinak, než jako v pohádce.

Vlasta mi za chvilku přinesla vstupenku a zavedla do ženské 
šatny, kde se převlékaly tři hudebnice. "Ahoj, můžu vám sem 
poslat mojí kamarádku? Ona by se potřebovala 
převléknout." :)
"Jasně, to není problém!", zaznělo ze šatny.
Myslela jsem, že tam budu sama, protože jsem řešila 
samozřejmě něco, co do ženské šaty nepatří (jeden takový 
detail - nevkusný zbytečný hrbolek, který se mi sice v 
kalhotkách perfektně podařilo vyhladit, ale co kdyby...? Už 
aby konečně definitivně zmizel! Je tam naprosto zbytečný, 
nepotřebný, překážející, nevkusný a já nevím co ještě).
Ta šatna byla totiž maličká, ale já si našla místečko, kde jsem 
se začala rychle (a velmi nervózně) spolu s umělkyněmi 
převlékat. Přede mnou bylo zrovna zrcadlo, takže jsem se 
kontrolovala, jestli nevypadám nějak podezřele špatně, ale 
zjistila jsem, že tím, že už mám prsa a téměř vysněnou 
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postavu nebylo čeho se obávat. Nemohla jsem být a také jsem
ani nebyla prozrazena. Nebylo nic, co by mě mohlo v ženské 
šatně, pokud bych se celá nesvlékla do naha, prozradit :). Z 
čehož jsem měla tak obrovskou radost a jakmile jsem na sebe 
nasoukala ty úzké uplé šaty, co dokonale zvýraznily můj pas a
ještě víc vykreslila tu čárku mezi prsy, mé sebevědomí stouplo
na vysokou úroveň, takže mi otrnulo a už jsem se začala ptát: 
"Vy hrajete na co, jestli se smím zeptat?"
"Já? Na lesní roh."
"Aha, to je moc hezký nástroj, tak to se vás zaměřím! :) Přeji 
vám všem hodně štěstí a moc se na vás všechny těším!"
Rozloučila jsem se, věci si nechala v šatně a šla za Vlastou, se
kterou jsem ještě chvíli seděla v divadelní kavárně s 
nádhernými cihlovými klenutými stropy a stylovou dřevěnou 
podlahou, kde jsme se nakonec rozloučily, protože já šla na 
balkónek, zatímco ona kamsi do zákulisí.

Já, v černých lodičkách, černých dlouhých šatech s ramínky s 
rozparkem vzadu a holými zády a bílou šálou kolem ramen 
jsem byla najednou součástí této společnosti stejně, jako 
všechny ostatní ženy, které jsem v těch krásných šatech 
potkávala. Musím říct, že jsem si to opravdu užívala! Bylo to 
něco nepopsatelného. Cítila jsem se tak dokonale. Jako 
princezna!!! Navíc ty šaty toho spoustu odhalovaly. Šaty jsou 
vlastně takovým speciálním typem oblečení, které má sice 
zakrývat, ale současně odhalovat :) Byl vidět můj dekolt, má k
sobě přitisknutá prsa, můj krk, nahá záda, ramena, ruce a v 

Únor 2015 - Půlnočním metrem s bílou lilií 89



přiléhavých šatech každá kontura mé postavy... V tu chvíli 
jsem děkovala pilulkám za to, že tohle vše teď mohu ukázat. 
A také mým rodičům, že tohle stvořili :)

Pořadatelka mi ukázala dveře na balkónek č. 9, ve kterém už 
byly vpředu na třech židlích dvě ženy a muž a já seděla na 
vysoké židličce za nimi, takže jsem všechno krásně viděla (a 
taky slyšela, což mě fascinovalo, protože když herec hodil na 
zem minci, slyšeli to úplně všichni, jaká je tam výborná 
akustika).
Vedle mě bylo velké zrcadlo se zlatým rámem, takže jsem si v
něm připadala tak trošku jako v obraze, který namaloval 
dvorní malíř před několika sty lety.
Zkoušela jsem se v něm hned i vyfotit, jak tam sedím v šatech
celá šťastná a nadšená a vždy, když jsem šla o přestávce (které
byly dvě) dolů k jevišti za Vlastou, jsem se v tom zrcadle 
zkontrolovala. Ale upravovat jsem na sobě nemusela nic. 
Připadala jsem si tak krásně!

Ten fakt, že tu jsem v tomhle nádherném divadle mezi lidmi v
šatech mě dojímal.

Jakmile začalo představení a začal hrát orchestr, přesně jak 
jsem čekala se veškerá ta energie, kterou hudebníci dali do 
svých nástrojů přenesla do mě. Neexistuje dokonalejší 
reprodukce hudby než ta naživo! Bylo to krásné. Všechny ty 
nástroje a zvuky a do toho zpěv herců v dobových kostýmech.
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Ty dlouhé sukně, jak se jim při tanci točily! Světla, třpytivý 
velký lustr, kresby na stěnách, atmosféra... Člověk úplně 
zapomene na starosti, jak je doslova pohlcen tím vším. Už 
přes sto let lidé chodí na toto představení, které je ale pořád 
stejné a pořád stejně úžasné. Nepřipadala jsem si jako v roce 
2015...

Když jsem se propletla o přestávce mezi lidmi různými 
schodišti a chodbami k jevišti za Vlastou, ukázala na jednoho 
sedícího známého politika, kterého bych si bývala byla ani 
nevšimla, jak jsem byla ze všeho ohromená. Povídaly jsme si, 
dívaly se na sedící diváky a všude kolem mě bylo všechno tak
krásné, honosné a sváteční!
Pak Vlasta udělala něco, co mě fakt rozesmálo! :)
Řekla: "Pojď. Já na tobě vidím, jak toužíš po té mužské 
společnosti, projdeme se!"
A vzala mě za ruku! :) Jako muž bere svoji partnerku :)
Já neprotestovala, protože to byla kamarádka (co byla v 
pánském (promiň, v uni, ale šaty to nebyly, víš jak to 
myslím :)) a fakt jsem si užívala, jak jsme se proplétaly mezi 
lidmi směrem k balkónu, kam mě doprovodila :)
"Ty máš tak hebké ruce!", zkonstatovala. :) "Joo, ty budeš mít 
taky asi tři týdny po začátku HRT. To byl úplně první 
projev..." "Však já vím, čtu tvůj blog, ne?" :)
Uvědomila jsem si, že zrovna hebkost mých rukou a celého 
těla už vůbec nevnímám. (Že jí ale může vnímat někdo druhý 
a přála bych si, aby to byl někdo, kdo mou dlaň už nepustí a já
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tu jeho také ne). Beru teď tu hebkost jako samozřejmost, 
ačkoli jsem z ní byla před necelým rokem úplně vedle a 
nadšením jsem se rozplývala. Rozplývám se i teď a mám 
radost, že mám hebké ruce, ale už jsem se konečně přehoupla 
přes tu vyjančenost a můžu si spokojeně žít tak, jak jsem 
chtěla. Uklidnila jsem se. Nadšená ale zůstávám dál, protože 
ani jinak nejde vnímat tenhle zázrak.

Opravdu jsem si chvíli připadala, že jsem v divadle s mužem. 
Teď to nemyslím tak, jakože mi Vlasta připomínala muže, ale 
když jsem zavřela oči, vypadalo to tak. Vlasta ještě pořád 
bojuje s vousy, má za sebou tři procedury, ale těch milión 
odstínů šedi je stále ještě dost vidět, což znemožňuje 
jakýkoliv větší projev její ženskosti na veřejnosti. I to bude 
ale už brzy minulostí... Moc to lidem, jako je ona, přeju. To 
štěstí a radost, kterým jdeme vesele naproti.
Byla s ní legrace :)
Usadila jsem se na svou židličku, dala nohu přes nohu, 
zkontrolovala se (a pokochala) pohledem do zrcadla, světla 
zhasla a já byla zase pohlcená všemi těmi zvuky, prostředím a 
štěstím, které jsem si uvědomovala až moc dobře.

O tomhle se mi kdysi ani nesnilo...
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Jakmile skončilo představení, 
přišla děkovačka, lidé tleskali, 
hercům to slušelo a jakmile se 
rozloučili, šla jsem zase k jevišti, 
odkud mě měla Vlasta zavést 
zpátky k šatnám herců, což bych 
sama nikdy nenašla. Protože se ale 
muselo přes jeviště a zákulisí, ještě
na chvilku odběhla ke koši plném 
květin pro herce uprostřed jeviště a

donesla mi velkou bílou lilii, kterou tu teď mám a celou cestu 
domů mi pak v autě nádherně voněla. "Sice není od chlapa, 
ale aspoň to tak bude vypadat.", řekla a už mě vedla 
chodbičkami k šatně.
Šatna byla úplně narvaná, takže jsem se neodvážila dovnitř a 
čekala, až z ní někdo zmizí, přičemž mi Vlasta říká: "Prosímtě
stůj chvíli, já tě musím vyfotit zezadu, abys viděla, jak to 
vypadá."
"Co jak vypadá?"
"No uvědomila jsem si, že člověk se ze zadu nikdy nevidí, ale 
tohle je naprosto dokonalý pohled!"
:)
Nejdřív jsem nechtěla, pak jí to nešlo fotit a já už musela 
zmizet v ženské šatně, kde jsem měla věci a kde byly ještě 
poslední tři hudebnice.
Ještě jsem jí stihla říct: "Stačí, když mi to takhle říkáš, 
nemusíš to fotit!".
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Ostatní se převlékaly ale tak rychle, že jsem nestíhala, takže 
jsem dostala klíče s tím, že je mám vrátit na recepci.
V klidu jsem se převlékla zase do sukně a kabátku a vrátila se 
k Vlastě, se kterou jsme potom vrátily klíč a šly pomalu po 
Václaváku na vlak. Chtěly jsme se projít. Míjely nás páry 
vyrážející za zábavou a každá druhá slečna byla v sukni, 
přestože byl leden. I já :)

Krásně jsme stihly vlak, kterým Vlasta odjela domů, zatímco 
já metrem do Letňan, kde jsem měla zaparkované auto.

Celou cestu v metru jsem držela tu obrovskou lilii a připadala 
si kouzelně jako puberťačka po prvním rande.

Domů jsem dorazila v jednu v noci, rozeslala jestě smsky do 
vlaku Vlastě a po jednom z nejkrásnějších dnů mé přeměny 
šťastná usnula.

Ty sexy dlouhé šaty jsem měla půjčené od sestry. Nevejde už 
se do nich. A tak jsem jí dnes napsala, zda bych si je mohla 
ještě chvíli nechat, protože jsou úžasné. Dostala jsem 
odpověď, že ano, ale jen do té doby, než zase zhubne. Takže 
za chvilku běžím k mamce, která mě pozvala na oběd a 
musím jí říct, aby sestru pořád vykrmovala tak dobře, jako 
dosud :) (To jsem hodná na sestřičku co?)
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Vlasta je člověk, kterému moc fandím. Nezoufá, neklade si 
zbytečné překážky a neustále nějaká "ale" a dobře si 
uvědomuje, že spousta věcí, které jí čekají, je v jejích rukách 
a tak pro to dělá maximum. Víc už nemůže. Chodí na laser, 
připravuje své okolí na "překvapení", plánuje svůj život v 
souvislosti s tím, kým doopravdy je a zatím má parádní 
podporu (to je tím, jak to podává a jak se k tomu staví). Teď 
musí přijít na řadu specialista, který jí v tom celém úžasném 
procesu pomůže a já se moc těším na výsledek. Ale jsem si 
jistá, že tady vše dopadne dobře. Mám radost z lidí, jako je 
ona. Mám ráda pozitivní osobnosti (skutečné osobnosti), které
si umí jít za svým cílem bez ohledu na lidi, kteří jí od toho 
odrazují.

Přes dva roky píšu nebo říkám holkám, které jsou po přeměně
a jsou moc krásné, že jejich přeměna je pro mě inspirací a 
motivací. Že na nich vidím, že to skutečně jde, což je moc 
důležité. To ony (ale nejen ony) mě dostaly až sem.
Včera poprvé tohle někdo napsal mně...

"Schválně jsem celou dobu pozorovala chlapy kolem tebe, 
Terez. A můžeš být v klidu. To nebyly pohledy tázavé, ale 
obdivné." :) Ještě mi řekla Vlasta, která mi toho dnes dala 
tolik, že bych se uděkovala... Úplně v klidu jsem ze začátku 
nebyla, protože jsem samozřejmě řešila, zda jsem odhalitelná, 
ale pak tenhle hrozný pocit najednou zmizel, protože mě to za
prvé přestalo bavit hlídat pohledy ostatních a za druhé v tom 
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zrcadle na balkónku jsem viděla to, co jsem vidět chtěla a 
řekla jsem si, že pokud to tam vidím já, tak to tak přeci úplně 
stejné musí vidět i ostatní. Já nejsem jiná.

Už mám všechno, po čem jsem toužila. Chybí drobná 
kosmetická úprava ("vyzmizíkovat hrbolek" (ne, to není 
výmysl či podmínka lékařů nebo této společnosti, která mě 
má do toho nutit, ale čistě jen mé dobrovolné pro mě jediné 
přijatelné rozhodnutí) a vyměnit M za F v dokladech), která 
završí mojí cestu, co nebyla jen mojí cestou, ale cestou všech 
těch, které jsem na ní potkala a které mi toho daly tolik! A 
nebyly to jen TS ženy. Byla na té cestě i spousta biologických 
žen (a mužů), které jsem ani na téhle cestě neočekávala a jsem
jim za jejich společnost moc vděčná. Každý mi něco přinesl a 
já byla šťastná, když jsem mohla i já přinést něco jim.

Pocit u srdce, který právě teď mám, je tak krásný, silný a 
intenzivní, že neexistuje nikdo, kdo by ho mohl zničit. To 
totiž ani nejde, protože TEĎ TEPRVE JSEM TO 
OPRAVDU JÁ.

Nemůžeme zničit samy sebe.

Můžeme zničit jen svoji masku.

Udělejte to, protože to stojí za to. A nemyslím tím jen TS 
osoby, na které se to přirovnání s maskou vyloženě hodí, ale 
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setkala jsem se i s biologickým mužem, který začal více 
přemýšlet o svém životě. Překvapil mě. Protože (jak mi řekl) 
díky mně si uvědomil, že celý život nosí masku takového 
člověka, kterým doopravdy není a mění teď razantně svůj 
život, mění svoji práci, plní si sny, které si celý život přál 
(postavit dům, psaní knih...) a tak i on dosáhl svého 
vysvobození, aniž by měl cokoliv společného s 
transsexualitou.

A až si třeba jednou tenhle blog za pár let zase přečtu, moc 
ráda si zavzpomínám na všechny ty překážky, za které moc 
děkuji, protože jsem díky nim lepší.
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Žena, která byla geneticky mužem, 
porodila dvojčata
1. února 2015 v 20:03 | Tereza 

Tohle je opravdu zvláštní příběh o syndromu androgenní 
necitlivosti (AIS), o kterém jsem dosud neslyšela. Ale hlavně 
o dvou lidech, kteří se nikdy nevzdali.

Článek vyšel 30.1.2015 v britském internetovém magazínu 
Mirror.

Žena (Hayley), která byla geneticky muž, totiž nebyla 
klasifikována jako transsexuál... celý život vyrůstala jako žena
bez reprodukčních orgánů. Samu sebe identifikovala jako 
ženu a chyběly jí zevní mužské pohlavní orgány.
Když jí bylo 19 a stále nepřicházela menstruace, lékaři zjistili,
že je geneticky mužem (XY).
Jenže Hayley zoufale toužila po dítěti... Ta touha po dítěti mě 
dojala a její vytrvalost opět jak jinak než inspirovala.
A tak zatímco my celý život tušíme, že s námi není něco 
vpořádku a srovnáváme se s tím, že nikdy neporodíme své 
vlastní dítě, tato žena (geneticky totéž, co my) to do poslední 
chvíle nevěděla. Ovšem určité štěstí přeci jen měla. Mohla si 
ten svůj ženský život žít už od malička. Její tělo se 
syndromem androgenní necitlivosti totiž nereaguje na mužský
hormon. A díky tomu jí v těle vysvitla i malá jiskřička naděje 
na to mít vlastní děti...
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Hayley Haynes, 28, porodila dvě úžasná miminka Avery a 
Darcey poté, co si nechala vyrůst dělohu díky hormonální 
terapii.

Haley ještě teď nevěří, že všechny její sny se staly skutečností
a dívá se s láskou na dítě v náručí.

Vzpomíná, jak se v den své zničující diagnózy v 19 letech 
dívala do zrcadla a snažila se vše pochopit.
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Vypadala jsem jako žena, ale bylo mi řečeno, že nikdy nebudu
mít děti, protože nemám žádnou dělohu, vaječníky ani 
vejcovody.

Toužila jsem stát se maminkou.

Teď, o devět let později, porodila dvojčata po IVF (in vitro 
fertilizaci - oplodnění ve zkumavce) s pomocí darovaného 
vajíčka.

Ona a její manžel Sam, oba 28, jsou radostí bez sebe, že se 
stali rodiči, ale byla to těžká dlouhá cesta.

Hayley z Bedfordu ve Velké Británii neměla ani tušení, že 
vyrůstala jako někdo jiný. V 19 letech stále neměla 
menstruaci, zatímco jiné známky holčičí puberty už měla za 
sebou.

Po měsících různých vyšetření a krevních testech jí odborníci 
řekli, že se narodila s chromozomy XY, což znamená, že je 
geneticky muž.
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Svatební foto z r. 2011

Neměla žádné pohlavní orgány. Diagnóza zněla "syndrom 
androgenní necitlivosti."
Tělo postiženého nereaguje na mužský hormon androgen, 
který u zdravých jedinců stimuluje vývoj druhotných 
pohlavních znaků.

Syndrom testikulární feminizace či Morrisův syndrom 
(anglicky androgen insensitivity syndrome - AIS) je dědičná 
genetická takzvaná receptorová porucha charakterizovaná 
výhradně ženským fenotypem. Příčinou je necitlivost či úplná 
absence receptorů pro androgeny - mužské hormony. V 
důsledku této necitlivosti tkání na mužský pohlavní hormon se
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plod, ač geneticky mužského pohlaví (XY), vyvíjí jako plod 
ženský se vznikem ženských zevních pohlavních orgánů a 
posléze i sekundárních pohlavních znaků.
Takový jedinec se i psychicky identifikuje jako žena. Tento 
syndrom je nejčastější příčinou mužského 
pseudohermafroditismu a jeho incidence je asi 1:20000 
narozených chlapců.
Tento syndrom také vyvrací jednu transsexuální teorii a to tu, 
že pohlavní identita a zevní pohlavní orgány jsou určeny 
chromozomálně. Většina transsexuálních žen měla kombinaci 
pohlavních chromozomů XY. Nicméně situace u žen se 
syndromem úplné necitlivosti na androgeny (AIS) to vyvrací, 
neboť tento syndrom způsobuje, že se u plodu s genotypem XY
(tj. běžně mužským) vyvíjí vnejší pohlavní orgány ženského 
tvaru.

Hayley říká: "Když mi řekli, že nemám dělohu, byla jsem tak 
zmatená. Cítila jsem se opravdu špatně. Největší strach jsem 
měla z toho, že nikdy nebudu moct mít děti. Najednou jsem si
připadala jen jako poloviční žena a byla jsem v rozpacích. To 
jsem měla říct muži, se kterým jsem začala chodit, že jsem 
muž?"

Už od 16 jí byl ale na blízku jeden muž, který se jmenoval 
Sam a utěšoval ji během jejího utrpení.
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Sam vzpomíná: "Řekla mi, že ji žádný muž nebude chtít. Řekl
jsem jí, že jednou o ní někdo stát bude. Tehdy jsem jí to říkal 
jako přítel - ale nakonec jsem se tím mužem stal já."

Jiskřička naděje přišla v roce 2007, kdy nový specialista v 
Royal Derby Hospital našel v těle Hayley malou dělohu, která
nebyla vidět při předchozích vyšetřeních.

"Byla velká jen několik milimetrů, ale byl to začátek," říká 
Hayley. "On byl opravdu optimista v tom, že by mohla ještě 
vyrůst. Stále jsem nemohla otěhotnět přirozenou cestou, ale 
mohla jsem otěhotnět pomocí oplodnění ze zkumavky."

Prvním krokem bylo zahájení hormonální terapie (HRT), 
které upravily hladiny estrogenu a progesteronu na správnou 
úroveň.
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Šťastná maminka Hayley se svou dcerou Avery

Mezitím se Hayley a Sam dali dohromady.

Hayley říká: "Byl mým důvěrníkem od prvního dne a tolik mě
podporoval. Myslela jsem si, že by každý muž utekl míle 
daleko."

Ale Sam ji přijal a miloval takovou, jaká je. Jen jsme ještě 
pořád nevěděli, jestli budeme mít děti.

Oba jsme chtěli rodinu, ale museli jsme prostě počkat, jestli 
léčba funguje.
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Svou odpověď dostali v roce 2011, kdy se Hayley dozvěděla, 
že její děloha je připravena k oplodnění ve zkumavce.

Pak ale přišla těžká rána, když jejich místní NHS (zdravotní 
pojišťovna) odmítla oplodnění ve zkumavce financovat, i 
když by podle předpisů měla.

Hayley říká: "Nejdřív mi řekli, že nemohu mít děti a když mi 
řekli, že mohu, tak nám byla zase odepřena pomoc, kterou 
jsme potřebovali."

"I když adopce byla také možností, chtěli jsme, aby dítě bylo 
biologicky co nejblíže nám a tak jsme zvolili anonymní 
dárkyni vajíčka a spermie Sama."

Nakonec jsme boj s pojišťovnou vzdali a zaplatili 10.500 liber
(390.000 Kč) - více než polovinu našich úspor - pro oplodnění
ze zkumavky na klinice na Kypru. Vloni v dubnu 2014 
odletěli 2.000 mil uskutečnit svůj sen.

Hayley vzpomíná: "Byla jsem tak nervózní. Měli jsme jen 
jeden pokus. Nemohli jsme si dovolit uskutečnit léčbu znovu. 
Zoufale jsem chtěla být matkou."

"Nakonec pouze dvě ze 13 vajíček byla životaschopná a ta 
byla také implantována."
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Doktoři řekli Hayley, že má 60% šanci k otěhotnění a měla by
počkat dva týdny, než zjistí, zda se tak stalo.

"Byla jsem tak nervózní, třásla jsem se od hlavy až k patě," 
říká. "Zadívala jsem se na výsledky testu, kde bylo napsáno, 
že jsou pozitivní. Nedokázala jsem popsat to štěstí."

"Skákala jsem, křičela, ale Sam měl stále chladnou hlavu a 
čekali jsme na další test, než jsme to vše oslavili."

Když šla Hayley v šesti týdnech těhotenství na ultrazvuk byla 
v šoku. Čekala totiž nejednovaječná dvojčata.

"Nemohla jsem tomu uvěřit," říká Hayley. "Byla jsem v 
sedmém nebi. Najednou jsem měla možnost mít úplnou 
rodinu."

Sam dodává: "Bylo to vzrušující. Dostali jsme dva za cenu 
jednoho."

Prvních 12 týdnů byly nervy, protože byla ještě možnost, že 
potratí.

Hayley říká: "Jednoho dne jsem si zapomněla vzít své tablety. 
Stále jsem brečela, že jsem to všechno pokazila."
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Ale všechno dobře dopadlo a v prosinci se lékaři rozhodli pro 
porod o dva týdny dříve, než bylo plánováno. Na Štědrý den 
porodila Hayley přirozenou cestou Avery (2,5 kg) a Darcey (2
kg). I když se dívky narodily předčasně, byly zdravé.

Hayley říká: "Stát se matkou je ten nejúžasnější moment v 
mém životě. Když jsem poprvé držela své děti v náruči, byla 
jsem ohromena."

"Strávila jsem devět let vyrovnáváním se s tím, že se něco 
takového nemůže nikdy stát, ale v tuto chvíli byla všechna 
bolet najednou smazána."

"Darcey a Avery jsou nejkrásnější holčičky na světě."

"Vložili jsme toho tolik do našich dětí. Nebyly to jen naše 
peněženky, které jsou prázdné. I my jsme emocionálně 
vyčerpaní."

"Ale udělala bych to kdykoliv znovu jen proto, abych se 
jednou mohla obejmout se svou dcerou."

Jaké ponaučení z toho plyne?
Nikdy se nenechte odradit lidmi, kteří vám říkají, že "to 
nejde". Kteří vám budou říkat, že "to dopadne špatně" nebo 
"že to ještě nikdo nikdy nedokázal, takže vy také ne." Mám-li 
svůj cíl, tak si za ním jdu. Je zcela jisté, že na té cestě bude 
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spousta překážek, které ale může nakonec překonat úplně 
každý. A také je zcela jisté, že někde existuje člověk, který 
vám řekne, že "to jde".

A mně se stýská po Kačence, po jejím smíchu ve vaně plné 
pěny, ze které vykukují mořské víly, Bobík ze Čtyřlístku, 
kterého si jedna z víl vzala za manžela. Kačenky křik, když jí 
chumlám do osušky, ze které vykukují jen její dvě velká 
krásná kukadla, pusa, co se na mě směje a ruce, které natahuje
ke mě, aby mě objala...
Jsou jen čtyři noci v měsíci, kdy usínám nejšťastnější a 
nejspokojenější, protože mi vůbec nic nechybí. Jsem šťastná i 
za ty čtyři noci, kterých snad jednou bude víc...

Hayley, ač geneticky muž XY, si svůj sen splnila.
I splnění mého velkého snu už se blíží a tak je na čase 
plánovat další sny, od kterých mě nikdo nikdy neodradí.
Ty už ale nepatří do tohoto blogu.
To už totiž budou sny jedné úplně obyčejné holky...
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Horké rty
4. února 2015 v 19:25 | Tereza |  Básničky
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Moudré Slovensko chrání rodinu
8. února 2015 v 17:10 | Tereza 

Je 8. února 2015 a včera 
proběhlo na Slovensku 
referendum o ochraně 
rodiny.
To rozhodně nemohu nechat 
bez komentáře :) Protože 
postoj ČR a SR se v tomto 

naprosto radikálně liší a je zajímavé diskutovat o tom, proč se 
mentalitou tak podobné národy mohou v tomto až tak moc 
lišit.
Těšila jsem se na toto referendum, ačkoli jsem předem (stejně 
jako pozorovatelé na Slovensku) věděla, jak dopadne.

Referendum vyvolala Aliance za rodinu, tedy za rodinu, 
kterou si nedávno na Slovensku definovali jako svazek 
výhradně mezi jedním mužem a jednou ženou. Jak se uvádí: 
Ačkoli stát nemá zasahovat lidem do soukromí, rodina je pro 
stát tak důležitá, že si uvědomuje její důležitost a je potřeba 
chránit její tradiční formu.

V EU k dnešnímu dni tedy registrované partnerství neuznávají
tyto země:

• Bulharsko
• Kypr
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• Estonsko
• Řecko
• Itálie
• Lotyšsko
• Litva
• Malta
• Polsko
• Rumunsko
• Slovensko

Aliance za rodinu: Sledujeme zahraničí, kde se práva 
dospělých prosazují nad práva dětí a nátlak se nikdy 
nezastavuje, ale vždy pokračuje od registrovaných partnerství
přes stejnopohlavní "manželství" a adopce dětí. A tak jsme po 
dlouhé a zodpovědné úvaze zahrnující mnohé konzultace 
dospěli k přesvědčení, že referendum O OCHRANĚ RODINY 
je nevyhnutelné.

Pokud totiž povolíme registrovaná partnerství, kvůli 
evropským soudům jim musíme přiznat téměř stejná práva, 
jako manželství, včetně adopcí. Lidé mají právo říci, co chtějí 
pro své děti a jejich budoucnost a mají právo rozhodovat tak 
o důležitých věcech.

Vítáme všechny snahy politiků zaměřené na zlepšení situace v
oblasti ochrany manželství a rodiny. Jsme rádi, že novelou 
ústavy byl vytvořený první potřebný krok k ochraně rodiny. 
Avšak je potřeba jít dále, abychom se vyhnuli scénáři 
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Chorvatska, kde po zadefinování manželství bylo zavedeno 
registrované partnerství. A tomu podle rozhodnutí evropských 
soudů musí být poskytnutna téměř všechna práva jako 
manželům.
Takže v čem je tedy problém s registrovaným partnerstvím a 
tím, že děti vychovávají dvě osoby stejného pohlaví? Nějak 
jsem to z toho textu nepochopila. Pořád všude píší, že "se 
musí chránit tradiční rodina", ale nepíše se konkrétně proč. 
Ani nemůže, protože by to bylo hodnoceno jako diskriminace.

Výsledky:
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Referendové otázky byly tyto:

1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat 
žádné jiné soužití osob kromě svazku mezi jedním mužem 
a jednou ženou?

2. Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám osob 
stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení (adopce) dětí a
jejich následná výchova?

3. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast 
dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování či 
eutanázie, pokud jejich rodiče nebo děti samotné 
nesouhlasí s obsahem vyučování?
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Z uvedeného vyplývá, že nejvíce přívrženců tradiční rodiny je
na severu Slovenska (Námestovo) a nejvíce přívrženců 
registrovaného partnerství žije na jihu (Dunajská Streda) a na 
středním Slovensku (Rimavská Sobota).

Mapa okresů je s výsledky pouze pro otázku č. 1, ale podobné
výsledky jsou i u zbývajících dvou otázek.
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Aktivně hlasovali například mnozí občané Lendaku pod 
Tatrami, obce známé vysokým zastoupením věřících. Mnoho 
lidí přišlo k urnám v krojích a v místním kostele se modlili za 
dobrý průběh referenda.

Vysoké číslo pro zachování tradiční rodiny (kolem 92 %) je 
dané nízkou účastí, která byla 21 % (potřeba bylo 50 %). 
Referendum bylo pojato jako "záchrana tradiční rodiny, která 
je svazkem muže a ženy" a tak šli volit převážně občané, kteří
rodinu zachránit chtěli. Pokud to otočím na voliče, kteří 
nezaškrtli ANO, ale NE, tak ti by na Slovensku mohli být 
klidně označeni jako bojovníci proti tradiční rodině nebo 
podobným způsobem.

Dále pak většině voličů bylo toto referendum kradené. Jich se 
přece netýká a raději vyrazili na hory.

Podle slovenské pobočky Amnesty International by platné 
"ano" v referendu znamenalo porušení mezinárodních úmluv 
o lidských právech.

"Referendum může vést k významnému kroku zpět v oblasti 
lidských práv na Slovensku. Pokud lidé v referendu odpoví 
ano a na základě toho budou přijaty konkrétní zákony, 
podpoří Slovensko diskriminaci na základě sexuální orientace 
a podkope sexuální vzdělávání a výchovu společnosti. 
Výsledek ukáže, jakým směrem se Slovensko vydá, jestli 
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bude plavat proti, nebo se vydáme s proudem evropských 
lidskoprávních norem týkajících se rovnosti," uvedla před 
sečtením hlasů ředitelka neziskové společnosti Jana 
Malovičová.
Slovenská média výsledky zhodnotila tak, že Slováci se 
zachovali moudře.

Trocha ironie: Jsem ráda, Slovensko, že se chováš moudře a 
že podporuješ pouze tento typ rodiny:

Tyto děti považuješ, moudré Slovensko, za méně šťastné,
nešťastné nebo poškozené:
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Jsem ráda, že jsou země, kde si to nemyslí a kde mají děti 
rodiče, lásku, zabezpečení a ochranu (bez ohledu na pohlaví 
jejich rodičů)...

Slovensko je zemí, kde jim nestačí, že si odhlasují, že rodinou
může být pouze rodič, pokud jeden z nich je muž a druhý žena
a odvolávají se na tradiční formu rodiny. Ještě si toto 
rozhodnutí potřebují utvrdit referendem, vyvolat vášnivé 
diskuse a "pojistit" se před tím, aby náhodou někdo nevyvolal 
snahy o to, aby děti mohly vychovávat třeba dvě ženy.

Na Slovensku musí žít někdo, kdo je otcem této myšlenky. 
Může to být jediný člověk, kterému se podařilo tuto myšlenku
prosadit. Možná to bude někdo z Aliance za rodinu. Ale jsem 
si jistá, že pokud by žil v Česku, neměl by tu i přes svou 
veškerou snahu propagovat tento názor téměř žádnou šanci se 
prosadit.
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A holky (i kluci) ze Slovenska - klidně se k tomu můžete 
vyjádřit. :)
I ty Anito. Byla jsi určitě hlasovat a zaškrtla jsi NE, že?

Tomuto slovenskému referendu jsem teď dala trošku prioritu 
před událostmi, které se teď dějí v mém životě a už nepatří na 
tento blog, ale cítím se teď jako opravdová princezna v 
pohádce...

O svém prvním plese, o jedinečné kamarádce z Moravy, která 
je na mé straně už 12 let, všechno tehdy věděla jako první (a 
jediná), ale teprve v pátek jsme se poprvé viděly, o blížící se 
komisi a o princi z pohádky možná někdy příště... :)
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O Tereze a o Tomovi
17. února 2015 v 20:18 | Tereza 

Kdysi dávno před lety byl
pro mě foťák nesmírně 
důležitý. Byl nástrojem, 
který mohl navždy 
zvěčnit mé pokusy o 
ženskost (tu maximální, 
jakou jsem tehdy 

dokázala sama vytvořit a která byla stále nedostačující), 
vystavit ji na internetu a moct si tak díky tomu žít svůj 
vysněný holčičí život ve světě, ve kterém mi nic, kromě toho 
nejdůležitějšího - reality, nechybělo.
Jak jsem dnes zjistila, foťák leží už několik měsíců na stolku s
vybitými bateriemi a už pro mě není důležitý vůbec. Obrázky
se přesunuly do skutečnosti.
A nejen obrázky...

Chtěla jsem si vyfotit dárek, který jsem dostala k 
Valentýnovi... proto mluvím o foťáku.

Tím, jak se můj život najednou tak rychle přesouvá z virtuální
roviny do opravdového světa mizí i čas a příležitost ke psaní. 
I když toho v hlavě nosím spoustu, nejsem schopná se ke 
svému počítači dostat. Přesně tohle jsem si ale přála! Můj 
milý deníčku, už jsem dostatečně šťastná, dojatá a nadšená na 
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to, abych ti potřebovala dál sdělovat svá trápení. A tak bych ti 
vesele mohla sdělovat své radosti, ne? :)
Jenže ty nikoho nezajímají :)

Mrznu stále pořád a všude. Už potřebuji léto! Přesto byla 
včera chvíle (poměrně dlouhá, protože to byla celá noc (a 
první celá noc), ale pro mě opravdu jen chvíle), kdy mi zima 
nebyla. Existuje totiž jeden z nejpříjemnějších způsobů, jak se
zahřát. Stačilo se přitisknout, cítit vůni jeho vlasů, jeho silné 
prsty propletené s mými nebo mít zavřenou dlaň, kterou mi 
schoval jako perlu do lastury a já vnímala jeho dech současně 
s tím mým. Můj byl rychlý, cítila jsem tlukot svého srdce, 
které mi bránilo usnout. A když jsem ho obejmula, cítila jsem 
tlukot i jeho srdce. Schválně se kvůli mě chvilku ani 
nepohnul, abych si tu chvíli užila. Pak už jsem cítila, že jsem 
mu zalehla jeho ruku, kterou si mě bere, jakobych byla 
lehkým peříčkem vznášejícím se v oblacích... až co nejvýš, 
protože tohle musí být sen...
Ne, tohle opravdu není sen! Já to dokázala!!! Jsem tu už těsně 
před koncem své cesty a plynule přecházím v normální život, 
jaký jsem si vysnila...

Když konečně usnul, budily ho myšlenky, které mi musel 
sdělit, což bylo tak roztomilé:
"Je! Ještě mám v pračce bundu, musím jí jít pověsit!"
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Nespala jsem a tak jsem ho pohladila, ať spí dál, že jí jdu 
pověsit. Navigoval mě po bytě, kde najdu ramínko a pak jsem 
zase vklouzla hezky k němu.
Po chvíli jeho spánku: "Nemáš hlad? Vždyť ty jsi nic 
nejedla!" :)
(Bože já bych ho umuchlovala.)
Opravdu jsem nejedla. Já totiž zapomněla jíst. Necítila jsem 
hlad. Byla jsem jak omámená a tak šťastná, že jsem v tu chvíli
neměla žádné starosti, kromě jedné - že mi dnes na několik 
dní odjede pracovně za hranice.
Zase nějaká chvíle spánku...
"Neboj, budu ti psát sms!" :)
(Jéé, on na mě myslí a budím ho ze spánku. Chudák, takhle se
nevyspí.) A přitulila jsem se k němu ještě víc se slovy, ať mě 
kdyžtak odkulí.
Neodkulil.
Z ohleduplnosti jsem se pak v noci odkulila nepatrně já sama. 
On se obrátil na záda a když jsme se chytli za ruce, konečně 
se podařilo usnout i mně.

Spokojená a šťastná, vzrušená, dychtivá, odhodlaná, veselá, 
rozverná, svádivá a modlící se, aby se v tu chvíli zastavil 
čas...

Přesně tohle jsem už tak potřebovala!
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Nedělní večer, kdy jsem odvážela domů Kačenku byl první 
po necelých 3 letech, kdy mi nebylo smutno. Ten stísněný 
pocit na mě nestihl padnout, protože mi zavolal, ať přijedu a 
najednou byl všechen smutek pryč. Věděla jsem, že tohle je 
jediný lék na smutek, ale ten lék jsem až doteď neměla.

Přistihla jsem se, že místo toho, abych něco vyprávěla tady do
svého deníčku, vyprávím je jemu. Povídáme si spolu a já 
přemýšlím, jak se mohl stát takový zázrak, že tu najednou v 
mém životě prostě je?

Moc ráda budu chránit jeho soukromí, jak nejlépe dovedu a 
tak tu o něm toho už moc nepovím. Ale mohla bych ještě 
aspoň v tomto článku prozradit, jak se to stalo, že tu najednou 
je, protože sama jsem si dlouho lámala hlavu, jak a kdy se to 
jednou stane.

Nehledala jsem ho. To on si našel mě. Mám v přátelích na 
facebooku kamarádku, která má i jeho v přátelích a tak mi dva
měsíce neustále psal. Snažil se mě přesvědčit, že se odněkud 
už roky známe :) (Já věděla, že se logicky znát nemůžeme, ale
líbilo se mi to). V žádném případě jsem nenacházela odvahu 
se sejít a tak jsem si jen hezky povídala, občas mu i odepsala.
Jenže jednou v pondělí večer mi začal psát, že mě už musí 
vidět.
On mě tak chtěl, že by udělal cokoliv, jen aby se se mnou 
sešel. Já mu to ale rozmlouvala a byla smutná z toho, že mám 
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své tajemství, kvůli kterému to nemusí vyjít. To jsem mu ale 
říct jen tak nehodlala. Jenže jeho průbojnost a odhodlání mi 
změnilo život.
"Tak já jedu a počkám na tebe v autě, ano? A budu tam čekat 
tak dlouho, dokud nepřijdeš."
Věděl, na kterém sídlišti bydlím a tak vybral jeden známý 
bod.
Dívala jsem se na něj z okna, jak tam zastavuje a čeká. Jak 
tam v dálce blikají blinkry a... do toho jsem mu psala, že mě 
bude nenávidět, ale že nemůžu přijít...
Pak mi ho ale přišlo tak líto, jak tam čeká. Pořád tam čekal. A 
měl tam s sebou i svého pejska. Čekali tam oba dva na mě a já
stála u okna a bylo mi do pláče, protože bych tak ráda byla s 
nimi. Pitomá svazující minulost!
"Takhle ale nikdy ničeho nedosáhnu!", dostala jsem vztek. 
Sama na sebe i na něj, že mě neposlouchá, že si prostě jen tak 
v devět večer přijede a nedává mi jinou možnost než sejít dolů
k němu. A tak jsem na sebe hodila sukni, kabát a běžela mu 
jakože vynadat...

Jakmile otevřel dveře, vyskočil na mě jeho kouzelný pejsek a 
jakmile jsem si sedla dovnitř do vyhřátého auta, spustil se 
řetězec chemických reakcí u obou takovým způsobem, že 
jsme se pak ještě dvě hodiny procházeli po městě, on z 
roztržitosti zapomněl zamknout auto, ve kterém nechal mobil 
a tak jsme k němu běželi, nic se neztratilo, zůstali už v autě a 
povídali si.
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Pak mě zavezl k domu a doprovodil až k venkovním dveřím...
"Ty budeš asi pěkný mazel, viď?", loučil se se mnou... To 
nechápu, jak mě mohl mít za takovou chvíli přečtenou. 
Nedávala jsem mu (podle mě) viditelně najevo, že se mi líbí, 
ale očividně to muselo být jasné nám oběma.
Když jsem mu řekla dobrou noc, že jdu už domů, dostala jsem
nečekaně pusu...
Tu jsem mu ale hned oplatila a tak došlo k trošku větší a 
vášnivější puse na dobrou noc, rozloučili jsme se konečně a já
šla celá omámená domů. Chtěla jsem ještě... Víc! (Ale jen 
vduchu).
Slíbil mi (přemluvil mě :), že mě ráno vyzvedne, že kvůli mě 
přijede až k domu, odveze do práce a z práce spolu půjdeme 
někam na čaj...

Co následovalo druhý den byla pohádka, kterou už bych tu 
nechtěla popisovat do detailů... To je začátek něčeho, co už 
patří jen mě a jemu a ačkoli spolu oficiálně nejsme, tak 
neoficiálně mám z toho úplně jiný krásný pocit.
Mou minulost už zná. I já znám tu jeho. On je pro mě takový 
člověk, kterým je teď. Bez ohledu na svou minulost. Líbí se 
mi jeho plány, jaký je a jak žije teď.

Jedno ráno po večeru, kdy jsem se mu snažila jemně naznačit,
že spolu opravdu ještě nemůžeme mít sex, i kdybych stokrát 
chtěla (jakože bych to v jednu chvíli opravdu bez váhání 
udělala), jsem dostala "facku". Celá nadšená a šťastná v práci 
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s rozepsanou a ještě neodeslanou smskou, ve které mu přeji 
hezké ráno dostanu zprávu o tom, že nemůže pokračovat. 
Kvůli okolí. A uvedl další důvody, které jsem mu ale z hlavy 
dostala, protože šlo o klasické předsudky této průměrné 
společnosti, za které on nemůže, protože mu byly po dobu 
jeho života vltloukány do hlavy a bylo na čase to změnit. 
Nevzdávala jsem to. Věděla jsem, jak moc se mu líbím a na to
jsem sázela. Bylo to to jediné, co jsem v tu chvíli mohla.
Další ráno sms, že ruší to, co řekl předtím a že by to rád 
nechal otevřené...

A tak je to vlastně dosud.
Otevřené.
Zpracovává se...
Řeší se...
Loading...
Processing...

To znamená, že přede mnou dveře nezavřel. Naopak mi je 
vždycky s úsměvem otevírá a já z nich tak nerada odcházím...
Když stojím na špičkách, abych dostala pusu na přivítanou 
nebo když si mě přitiskne a přivoní k mým vlasům.

Jeho přítomnost vedle mě obrátila můj život vzhůru nohama. 
Všechno je jiné. To neustálé denní přemýšlení o něm, i když 
nechci, nejde se tomu ubránit, ty plány, které se mi honí 
hlavou, aniž bych měla cokoliv plánovat nebo šimrání, když si
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vybavím věci, které jsme spolu prováděli. Jsem 
sebevědomější, silnější, spokojenější. A promítám to do 
všeho, co dělám.

Na tom celém je ale ještě vtipná jedna věc.
Jmenuje se Tom...

A tak tenhle blog o Tereze a o Tomovi zůstává v tuto chvíli o 
Tereze a o Tomovi.
Moc bych si přála, aby to tak zůstalo.

Dozvěděl se už ode mě spoustu věcí. Řekla jsem mu, že o 
"tom" tam dole nebudeme mluvit. Že chci, aby dělal (stejně 
jako já), že to neexistuje, ale stejně se někdy ptá a je s ním 
vlastně legrace. Chápu, že mu to tam vadí a nesnese to. Ne, 
opravdu heterosexulní muž nesnese penis u své partnerky :)
Mám vlastně štěstí, že jsem mu mohla říct konkrétní období, 
ve kterém už bych měla mít F v občance a kdy už nebude 
nutné si něco na mém těle jen představovat, protože už to 
bude skutečnost. To ho nadchlo, protože je to poměrně blízko.
Stejně jako já už vidí cíl.

Ptal se mě, jestli se budu moc vdát. :) Potěšilo ho, že ano. (I 
mě to těší :).
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A tak teď tak trochu bojuji s tímhle mezistavem, který snad už
brzy skončí a mám obrovskou dvojí motivaci: Chci být krásná
sama pro sebe, ale chci být taky krásná pro něj.

Jeho přímost mě fascinuje. Vím o každém detailu na sobě, 
který má rád nebo naopak, který by rád změnil, což se také 
stane.

Věděl, že 11.2.2015 jedu do Prahy ke komisi. Z ničeho nic se 
nabídl, jestli nechci, aby tam jel se mnou...

Jestli nechci? Skočila bych mu kolem krku!!! Takže jsem 
měla řidiče :)
A tak přišla má vysněná chvíle, kdy mám ještě během 
přeměny (i když na jejím konci) po svém boku někoho, kdo 
bude stát u mě a nebudu na to sama. Být sama jsem si užila 
dost a tak jsem najednou přecházela v Praze silnici za ruku s 
Tomem, který mě rozveseloval a já jeho provokovala.

Jak mám psát bez detailů a bez poodhalení soukromí do svého
deníčku, když je někdo teď mou druhou polovinou? Když mě 
někdo drží za ruku a naplňuje můj život z 95 %?

No jednoduše. :)

Přeskočím na jiné téma.
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Chtěla jsem jen představit Toma, protože se o něm budu 
možná ještě někdy zmiňovat a taky vysvětlit, proč teď 
nesedím u PC a nepíšu. Opravdu toho nejsem schopná, neboť 
v jeho přítomnosti jsem nejšťastnější a chci si užít jeho, ne své
klávesnice nebo svého blogu, který mi hodně pomohl, ale teď 
už je prostě ten čas zase poposkočit :) Radostí i dopředu :).
Navíc tyhle začátky... aaach :)

Navzdory všemu špatnému, co je za mnou a navzdory všem 
negativním prognostikům (a díky těm pozitivním :) prožívám 
záplavu endorfinů, což jsem včera Tomovi pod peřinou taky 
pošeptala. Cítila jsem, jak mě ty endorfiny, potvůrky jedny 
šimravé, lezou po celém těle a šimrají úplně všude. Poučená z 
předchozích neúspěchů a poučená z předchozího dlouhého 
vztahu mluvím teď s Tomem, jsem otevřená, upřímná, říkám 
mu, co se mi líbí a co ne, nic netajím a když něco chci nebo 
nechci, řeknu to narovinu. (Pokud jen dělám "kina", on to 
stejně hned pozná :). Jeho přímost někdy bolí, ale vzápětí mě 
hladí.

Dnes večer budu usínat sama, než se mi po 20 dnech vrátí 
domů. A moc bych si přála, abych vedle něj mohla usínat už 
pořád. To byl ten nejhřejivější medvídek mého života. Ještě 
teď cítím to teplo. To lidské teplo, které nelze ničím jiným 
nahradit a které už jsem dávno zapomněla, jaké je.
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Teď by se asi hodilo přeskočit na článek o komisi, když už 
jsem se tu o ní zmínila.

Tak jo :)

Málem bych zapomněla.
Tady je můj Valentýnský dárek s opravdovou kouzelnou 
perlou od Toma:

Můj Valentýn 2015

Je mi jedno, že jde o importovaný svátek, který slaví jen 40 %
Čechů. Mám ráda jakoukoliv příležitost k tomu, dostat pusu 
od někoho, koho mám ráda.

První noc s Tomem...
První prsten od muže...
První muž, který mi nechal pootevřené srdce i přesto, jaká 
jsem...
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Tome, promiň, že jsem tu o Tobě napsala, ale i ty sem patříš. 
Podle toho, co ses tu mohl dočíst Tě nikdo identifikovat 
nemůže (dávala jsem si na to pozor) a já budu dál úzkostlivě 
chránit všechno to, co chránit musíme a co si vzít už 
nenechám.

Teď teprve je to o Tereze a o Tomovi...

Další scénář je na nás obou.
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La commision parfait
17. února 2015 v 22:31 | Tereza 

Je vidět, že jsem doma sama, takže si zase povídám sama se 
sebou (tady na blogu) :)

V zákrytu důležitých událostí ale byla ještě jedna, která byla 
neméně důležitá. Byl jí ples! Tolik jsem se na něj těšila, ale já 
teď mám tolik zážitků, ze kterých jsem vedle, že nevím, který 
popisovat dřív :)

Mám už za sebou svůj první ples. Navíc s kamarádkou 
Anetkou z Moravy, kterou jsem po 12 letech viděla poprvé, 
přestože jsme po celou tu dobu (s malou přestávkou) byly v 
kontaktu. Jsem jí moc vděčná za to, že na ples šla se mnou, 
protože sama bych tam asi nevkročila.

Dost mě akorát mrzelo, že takové velké společenské akce jsou
stále ještě plné kuřáků a cigaretového kouře, kterým jsem 
načichla úplně všude (i na spodním prádle) a dostat to ze sebe 
prostě nejde nijak. V tom dýmu se nedalo ani sedět. Nechápu, 
jak to může lidem nevadit. Pro mě cigaretový kouř smrdí 
podobně strašně, jako třeba psí hovínko, ale kdybych přinesla 
na ples psí hovínka a dala je tam na stůl místo popelníků, to 
by asi nesnesl nikdo. Přitom je to totéž. Možná ta cigareta je 
škodlivější.
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Takže to trochu kazilo celkový dojem, s Anetkou jsme si 
hezky popovídaly a já neměla pocit, že bych se měla něčeho 
bát :) Najednou mi to přišlo úplně normální, že jde prostě 
holka na ples :) A co jako? :) Jasně, že se mi moc líbila ta 
příprava a vůbec fakt, že jsem na svém prvním plese. Šla bych
klidně na další a nevezmu už si dlouhé šaty, přestože jsem si 
myslela, že ty krátké, co mám, jsou až příliš krátké. Ne, 
nejsou :) Alespoň podle šatů jiných žen a dívek.

V tombole jsem nevyhrála nic, Anetka školní sešit za dvě 
stovky za lístky do tomboly :) Ale já tam nešla vyhrát. Nebo 
vlastně ano. Vyhrála jsem sama nad sebou! Byla jsem už v 
divadle, byla jsem na plese... mám Toma, mého milého 
kamaráda :) Co mi ještě vlastně chybí?

Jen jedna drobnost mi chybí a jedna drobnost přebývá. 
Naštěstí ne na moc dlouho. Jakmile vidím cíl, jsem klidnější. 
Vím, že už teď jsem zvítězila. Že můj život najel do těch 
správných kolejí a já si musím za chvíli umýt hlavu, přestože 
ze své ofinky při určitém pohybu stále cítím krásnou vůni 
někoho jiného...

Vždycky jsem si říkala, jestli by nešlo, abych mohla pár 
měsíců přeskočit.
Nešlo.
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Neprožila bych to, co jsem prožít měla a co bylo potřeba 
prožít. Včetně slz, smutku a vzteku sama na sebe, že to 
nezvládnu.
Nemůžeme to prostě přeskočit. Nechtěla bych se z ničeho nic 
ocitnout tady. Potřebuji všechny ty zkušenosti a lidi, které 
jsem na téhle cestě potkala.

Dobře, tak teď už konečně k té komisi.

V ČR musí chirurgické změně pohlaví předcházet odborná 
komise, která zasedá na Ministerstvu zdravotnictví nyní 
zhruba 1x za dva měsíce. Pokud zájemce splnil požadované 
podmínky, komise jeho žádost schválí. Neposuzuje, jak 
dotyčný vypadá dokonale žensky nebo mužsky, ale pouze zda 
došlo ke splnění všech podmínek v souvislosti s aktuálním 
psychickým stavem žadatele (prostě každý, kdo jde ke komisi 
je asi rozhodnutý, že chce chirurgickou změnu svého pohlaví, 
protože jinak by tam asi nechodil).

V SR žádná taková komise neexistuje, protože v SR nikdo 
chirurgickou změnu pohlaví neprovádí (pouze orchiektomii, 
která k úřední změně pohlaví stačí i u nás, ale některé mužské 
pohlavní znaky zůstávají) a navíc v SR je přeci jen 300 
transsexuálů... Podle jejich statistik, tak proč by tam někdo 
vůbec tyhle operace dělal? To je stejně šťastná země to 
Slovensko. Žádné utrápené duše v cizích tělech. To není jako 
ve všech ostatních zemích světa. Slovensko je prostě 
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jedinečná země, ve které nekritizuji její obyvatele (těch je mi 
spíš líto, ale oni sami to nejspíš ani nevědí, asi jako 
Severokorejci, kteří umírají hladem, ale s úsměvem na tváři, 
že se "mají dobře". Oni sami vědí nejlépe, že jim je fajn.). 
Kritizuji v SR úplně jiné věci a budu to dělat do té doby, než 
se něco změní. (To už dávno na tomhle světě ale nebudu).

Ke komisi na Ministerstvo zdravotnictví se nyní soustřeďují 
úplně všichni zájemci z celé ČR od všech sexuologů v zemi. 
Konkrétně u komise 11.2.2015 bylo celkem 18 lidí (v té 
prosincové přes 30). Z 18 jich bylo 11 FtM a 7 MtF. 13 bylo 
od MUDr. Fifkové, jedna od MUDr. Entnerové z Olomouce, 
jedna od MUDr. Berana z Plzně (to je ten milý pan sexuolog, 
co předepisuje androcur na první návštěvě! :) a zbytek (teď už
nevím kolik, protože tohle je tak složitá početní úloha, že to 
nebudu číst po sobě jen proto, abych věděla, kolik to bylo) od 
MUDr. Procházky z Prahy.

Ministerstvo 
zdravotnictví na 
Palackého náměstí má
zajímavou budovu ve 
stylu puristického 
novoklasicismu a stojí
u břehu Vltavy. 
Taková je ale jen 

zvenčí. Uvnitř je staré linoleum, které symbolizuje, jak 
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Ministerstvo šetří (to poznamenal Tom :). Místo toho, abych 
byla vystresovaná, jsem s ním byla vysmátá (ale jen do chvíle,
než jsem přišla na řadu).
Do Prahy jsme dorazili autem až k Ministerstvu, oproti mému 
původnímu plánu nechat auto na záchytném parkovišti a dojet
v klidu metrem. Teď jsem měla ale s sebou přeci řidiče, tak 
proč bych jezdila metrem? Neprotestovala jsem.
"Až pojedu Prahou, tak mě ale nerozptyluj, jo?"
"Jasně, Tome." ;)
Nedoporučuji jezdit k Ministerstvu zdravotnictví autem. 
Opravdu ne. Měla jsem vytisknuté tři ulice, kde není modrá 
parkovací zóna pro rezidenty (která je jinak úúúúplně všude!) 
a mimo kterou lze občas i zaparkovat. Párkrát jsme si to tam 
projeli kolem, protože navigace nás neustále navigovala do 
zákazu vjezdu, než Tom našel jedno z posledních volných 
míst.
Komise začíná zasedat v 9 h. Já byla pozvána na 9 h., ale bylo
teprve 8. Nikde v okolí žádná viditelná kavárna, takže jsme šli
nakonec dovnitř, protože se mi v sukni nechtělo mrznout 
venku, i když mě hřála přítomnost Toma.
Vešli jsme dovnitř, zaměstnanci bezpečnostní agentury jsem 
sdělila, že jdu za paní Köhlerovou... ("Ano, takže ke komisi. 
Ta je tady v přízemí.") No dobře, tak ke komisi, když chceš, 
ty chytrý uniformovaný zaměstnanče!
Kabelka projela RTG tunelem, Tom si vytahal kapsy, prošli 
jsme bezpečnostním rámem a já se šla podívat k pootevřeným
dveřím s označením 223K.
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Ne, ty dveře nemají označení 223K, jak se píše v pozvánce, 
ale 223A-223nějaké_jiné_písmenko, ale ne "K".
Očividně jsme tam ale byli dobře (a taky první). Tom tam 
nakukoval, já se bála, protože co kdyby tam někdo byl? :)
Tak jsme si šli dát kafe z automatu a sedli do takové pohodlné
pohovky na vedlejší chodbě.
Tom neustále něco komentoval a rozesmíval mě.
Kafe z automatu Ministerstva zdravotnictví je příšerné, měla 
jsem všechno usazené na dně, zatímco první loknutí bylo jako
když piju vodu.
Když bylo 8:50, rozhodla jsem se vejít. Na pozvánce totiž 
bylo, abychom se dostavili o 10 minut dříve.

Toto je moje pozvánka, do které jsem vepsala slovo "vzor". Je
to jinak takový moc hezký papír s barevným logem :)
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Výborné je to oslovení!
Prostě dokaž, že to je jinak, proto k naší komisi taky jdeš, ne? 
A my ti to až potom změníme.
Tak dobře no.

Pozvánka mi přišla zhruba 3-4 týdny před komisí a čekala 
jsem ji, protože jsem o tom byla od Hanky informována. Taky
jsem se moc těšila. Musela jsem doložit rozhodnutí o rozvodu,
potvrzení rodinného terapeuta (v Motole doporučeného 
Hankou) kvůli Kačence, navštívit podruhé (a naposledy) prof. 
Weisse a to bylo myslím vše.

Tak tohle je ten první papír, o který mi šlo a který mi otevře 
dveře k druhému papíru, na kterém už bude razítko a který mi 
otevře dveře k dalším dveřím, díky kterým vše zakončím 
posledním papírem, ve kterém bude už Tereza -ová a F.
Je to vlastně nesmírně jednoduché :)

Do čekárny jsme s Tomem vešli jako první. Bylo tam asi 5 
míst k sezení (na pohovce a na křeslech), na zemi byl koberec 
a za prosklenou průsvitnou stěnou s dveřmi byly vidět stoly 
jako na svatbě s občerstvením připravené pro účastníky 
komise. Na stolku v čekárně ležel pořadník na celý den s časy,
jmény a místem bydliště každého účastníka. Byla tam převaha
kluků, kteří už také pomalu přicházeli a účastníci byli opravdu
z celé ČR.
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Za chvilku dorazily taky holky od Hanky, takže nastala dobrá 
nálada, i když se čekárna trochu plnila, protože každý druhý 
účastník měl doprovod a tak si už nebylo kam sednout. Nikdo 
nepřišel jen 10 minut předem. Všichni tam byli dříve.
Podle pořadníku měla komise na každého 15 minut.
V 9 h. dorazili "komisaři". Nebylo jich sedm, muselo jich být 
podle mě aspoň deset. Poznala jsem MUDr. Weisse (endo), 
prof. Weisse, MUDr. Fifkovou a tím to skončilo.
Celou komisí provázela paní, která vyzývala jednotlivé 
účastníky a kontrolovala, zda jsou přítomni.
Byla usměvavá a moc milá.
Jakmile byl účastník vyzván, sedl si na židli ke stolu, po jehož
levici seděla Hanka a ještě pár přísedících, naproti p. 
Köhlerová z Ministerstva, která pokládala otázky.
Nestačila jsem ani vnímat, kdo všechno tam je. Do poslední 
chvíle jsem nervózní díky Tomovi nebyla, ale pak to najednou
přišlo. Měla jsem v úmyslu vejít s úsměvem a sebevědomá, 
ale ten úsměv mi dal nakonec docela zabrat.
Jakmile jsem se posadila, už to bylo trošku lepší, jenže p. 
Köhlerová, jinak milá paní, vyslovovala své otázky docela 
rázným tónem.
Abych tu zase neprozradila úplně všechno a nebylo to pro vás 
ostatní, které komise teprve čeká, překvapení! :)
Otázky se vztahovaly k přeměně a byly různé, nebylo jich 
moc (dvě tři?). Dvakrát jsem komisi rozesmála, když jsem 
popisovala, jak mě přijali mí kolegové. Tam to bylo opravdu 
hezké :)
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Také se ptali na Kačenku, ale jen obecně.

Sezení u komise netrvá dlouho. Je to nějakých 5-7 minut. Po 
zodpovězení otázek si vzal slovo předseda komise MUDr. 
Procházka. MUDr. Procházka byl předsedou komise u 
žadatelů, kteří patřili Hance Fifkové, zatímco Hanka Fifková 
byla předsedkyní komise pro žadatele, kteří patřili pod ostatní 
zbylé sexuology. Předsedou komise nemůže být totiž můj 
vlastní sexuolog.

MUDr. Procházka mi položil pár doplňujících otázek a 
informací ze zákona, jakože nebudu už moct mít nikdy děti, 
budu do konce života brát hormony, atd. To všechno už dávno
všichni víme, ale je potřeba to tam ocitovat.

Po sedmi minutách (to byl můj odhad) jsem byla propuštěna 
za skleněné dveře do čekárny, abych byla za pět vteřin zase 
zavolána a byl mi sdělen ten hezký výsledek :)
Rozhodnutí přijde do týdne poštou. (Ještě mi nepřišlo a už je 
to týden! :).

Chtěla jsem potvrdit propustku, na kterou jsem dostala razítko
Ministerstva zdravotnictví, které mi ale v práci neuznali (na 
razítku chybí číslo zdravotnického zařízení a lékař). Takže 
musím při nejbližší návštěvě poprosit Hanku, jestli mi 
propustku potvrdí znovu zpětně. Že bych byla zase první, 
komu taková propustka s razítkem Ministerstva nestačí?
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Tom mi celou dobu držel kabátek, měla jsem ho od něj hezky 
vyhřátý, oblékla se, pozdravila holky, popřála jim štěstí a šla 
ven v euforii z toho, že už mám po komisi a že je tu se mnou 
Tom.

Mířili jsme do Motola. Kačenka tam měla kontrolu, na kterou 
jí vždycky vozí ex se svým přítelem a 5měsíční miminkem.

Řešili jsme s Tomem situaci, zda se má vidět s mojí ex nebo 
ne. Já jí moc neřešila. Ona má svůj život. Měla by ho mít. Má 
všechno, po čem toužila a měla bych jí být ukradená...

Vždycky sedím v chodbě vedle Kačenky, povídáme si a pak 
jdeme všichni dovnitř. Všichni jakože všichni! I partner ex s 
kočárkem! :) Co kdyby si náhodou paní doktorka myslela, že 
moje ex je lesba, když tam přijdou s Kačenkou jen dvě ženy?
Jenže v Motole jsme měli ještě hodinu čas, takže jsem běžela 
okamžitě do ordinace MUDr. Jarolíma, který bude tvořit své 
umělecké dílo.
Díky Darince a společnosti vedle ní při jejích návštěvách 
Motola jsem věděla, kde Jarolím sídlí. Bez ní bych to hledala 
v tom motolském labyrintu asi hodně dlouho. (Je to -2C 
(mínus 2C) - fakt to tam je! A tamtéž, ale v jiné chodbě budu 
už brzo i hajinkat :)
Strefila jsem se na druhý pokus do správné chodby.
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Ta byla prázdná. Posledně s Darinkou tam sedělo asi 10 
dědoušků (jelikož MUDr. Jarolím je urolog), ale teď nikdo. 
Tak klepu. A nic.
Vytáčím číslo sestřičky, u které jsem se už 14 dní snažila 
objednat.
U komise se mě totiž zeptali, jestli už vím, do které 
nemocnice půjdu na operaci a zda už mám termín konzultace. 
No nemám, když mi to ta sestra pořád nebere!

Tom mi chtěl opravdu pomoct, tak vytáčel to číslo místo mě a 
v tom se otevřely vedlejší dveře! Vyšla sestřička MUDr. 
Jarolíma, které jsem vysvětlila, že jdu z komise, rozhodnutí 
mi přijde poštou do týdne a že bych chtěla už objednat. 
Potřebuji to fakt co nejdřív!!! (To jsem jí neříkala).

Vážně se omlouvám, ale když ta sestřička nebyla příjemná, 
tak to sem musím taky napsat :). Lidé si často za svou pověst 
mohou i sami.
Bylo vidět, že jsme sestřičku vyrušili. Nevím z čeho. Věděla 
jsem, že nejsou ordinační hodiny, ale nevěděla jsem, kdy jsou.
Jen jsem to chtěla zkusit. Udělat pro to maximum, aby to už 
konečně všechno bylo.

Sestra si mě pozvala dovnitř, Tom nás kontroloval ze dveří, já 
se snažila být na sestru ještě milá a říkala jsem jí, že jsem jen 
šla kolem to zkusit... ale ona hned, ať jí neskáču do řeči. Bez 
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rozhodnutí z ministerstva že se se mnou nebudou vůbec bavit.
(To je mi jasné).

To všechno mi bylo ale jedno. Důležitý je pro mě výsledek a 
ten byl, že začátkem března mě objednala, dostanu papíry k 
předoperačnímu vyšetření a TERMÍN!
Taky mě upozornila, ať počítám s dloooouhou lhůtou - klidně 
i 2-3 měsíce :) Ale to my přeci víme. Lekla jsem se, když 
řekla to "dlouhou", že to vyjde tak na září. Takhle by mi to 
mohlo vyjít podle plánu (pokud mi do toho neskočí nějaký 
urgentní příjem v době, kdy tam zrovna budu já a který má 
vždy přednost) a nejpozději v červnu bude vše už tak, jak má 
(+ 6 týdnů hojení).

Motivaci mám obrovskou (jak jsem psala v minulém článku) 
kvůli sobě, ale teď i kvůli Tomovi.
Chci být pro něj krásná a ženská, jak nejvíc dovedu. Nic ani 
nikdo mě nezastaví! :)

Takže jsem odešla od přepracované sestřičky celá šťastná a 
spokojená a šli jsme si sednout do patra na dětské, kam by 
měla za chvíli dorazit Kačenka s rodinkou.
Moc jsem se na ní těšila.
Tom se nakonec rozhodl, že z důvodů, které tu nebudu 
popisovat, se mnou až ke Kačence nepůjde. Dala jsem mu 
klíče od auta, že počká v něm. Věděl, že to může trvat i 
hodinu.
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Seděli jsme bokem, takže když ex přicházela, nevšimla si nás,
ale my jich ano. Tom je tedy viděl, zatímco oni jeho ne.
Rozloučila jsem se s Tomem a běžela za Kačenkou. Sedly 
jsme si tam na židličky na chodbě a čekaly, až půjdeme na 
řadu. S Kačenkou jsme si povídaly, když jsem se otočila 
směrem ven z chodby a na jejím konci stál Tom. (Tolik mu to 
tam slušelo! On je chlap jakože vážně chlap! :) A ještě jak je o
8 cm vyšší než já, to se mi líbí.
Chtěla jsem, aby přišel, protože stejně jednou přijde...
Nakonec odešel a pak mi v autě řekl, že kdybych na něj 
mávla, tak přišel. Ale do ordinace bych ho netahala :) Už 
takhle nás je tam celé procesí :).

Celý 11. únor 2015 byl kouzelným dnem. Z Motola jsme s 
Tomem ještě vyrazili po Praze, ale to už sem taky nepatří a já 
měla radost, že v jednom z nejdůležitějších dnů mého života 
byl zrovna on po mém boku.
Nemusel tam být. Nemusel se nabídnout. Nemusel mi psát ani
se se mnou nemusí stýkat. Ale on po mém boku je.

Další komise pro vás ostatní bude zase koncem dubna.

Tak jsem teď celá napnutá, které datum mi začátkem března 
řeknou jako datum mých druhých narozenin :)

A nejsem jediná, kdo je teď napnutý :)

Únor 2015 - La commision parfait 146



Mimochodem - ještě dva dny a je to přesně rok, co jsem na 
HRT! :)
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Paní sousedka ve výtahu
18. února 2015 v 11:52 | Tereza 

Vracím se domů z práce.
U výtahu stojí sousedka (starší paní) z mého patra, která bydlí
už několik let hned vedle mě.
"Mám na vás počkat?", ptá se.
"Jestli chcete, tak můžete, jen vyberu schránku. Děkuju."
Vyberu chránku, jdu do výtahu, ve kterém stojí paní sousedka 
z mého patra a ptá se mě: "Do kterého patra to bude?" :)
Aha. Překvapení :)
Usměju se a říkám: "No, do toho samého, co vy." :)
"Jééé, promiňte, to jste vy. No jo, když vy jste už holt 
dokonalá."
Několik měsíců jsme se nepotkaly.
A začala se mi omlouvat, že mě nepoznala... Neměla za co. 
Tenhle její "omyl" mě potěšil.
Ve výtahu se vyptala na pár věcí a udělala mi radost i celým 
tím svým pozitivním přístupem.

Mám ráda tyhle situace :)

Ne, ještě nejsem dokonalá... ale už jsem šťastná.

A měla bych tu ještě jeden vzkaz od Dalajlámy:

Únor 2015 - Paní sousedka ve výtahu 148



Nenechte si nikdo vysát svoji energii jen proto, že kolem vás 
žijí tito "vysavači". Jakákoliv snaha o komunikaci s nimi 
nemá žádný smysl, nikam nevede a nepřinese nikomu nic 
dobrého.
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Stane se to, čemu věříte
19. února 2015 v 21:34 | Tereza 

Právě teď mám za sebou přesně jeden rok HRT. Je to dokonce
i na hodinu přesně, kdy jsem spolkla svojí první kouzelnou 
pilulku.
Přijde mi to jako včera :) Ale ne, nechtěla bych se vrátit o rok 
dozadu. Ani o den. Už se neotáčím ani nevracím.

Přišlo mi hezké a symbolické, že zrovna přesně do roka 
dostanu rozhodnutí z komise, která proběhla před týdnem 
11.2. na ministerstvu. Je to pár hodin, co jsem si ho přinesla z 
pošty a překvapilo mě, že celý ten jeden z nejhezčích papírů 
mého života má šest stránek!

Nebudu ho sem dávat naskenovaný, protože chci, aby i 
ostatním zůstalo alespoň nějaké překvapení, až půjdou ke 
komisi. Ale některé věci sem uvedu, protože mi přijdou 
zajímavé:

- Rozhodnutí se jmenuje oficiálně "Stanovisko odborné 
komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních 
pacientů" a bez něj není možné provést operaci
- Oslovení již není "Vážený pan", ale "Vážená paní"
- Stanovisko komise je platné pouze dva roky - do 11.2.2017. 
Do té doby je třeba zahájit chirurgické zákroky směřující ke 
změně na ženské pohlaví.
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- Souhlasila jsem s tím, že není možno žádat o změnu pohlaví 
k původnímu. (Co to je za otázku?)
- Souhlasila jsem s tím, že operační zákrok nemusí dokonale 
vytvořit pohlavní orgány pohlaví opačného, může dojít ke 
zhoršení sexuálního prožívání a nelze určit, že nově vytvořené
orgány a tkáně budou plně splňovat anatomickou, funkční a 
estetickou normu. (Což je nám přeci všem jasné).
- Stanovisko obsahuje podpisy všech členů komise, kterých 
bylo 8 + vlastní sexuolog, který člen komise být nemohl. 
Takže celkem bylo přítomno 9 lidí u komise. U mě to byli:

• Ministerstvo zdravotnictví - Mgr. Irena Köhlerová, 
MBA

• Lékař sexuolog - MUDr. Ivo Procházka, CSc.
• Lékař psychiatr - MUDr. Petr Pokorný, Bohnice
• Klinický psycholog - prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
• Klinický psycholog II. - PhDr. Tatiana Krulová, Ph.D.
• Lékař endokrinolog - MUDr. Vladimír Weiss, CSc.
• Lékař urolog - MUDr. Marcela Čechová
• Právník - JUDr. Silvie Kunertová
• (Sexuolog - MUDr. Hanka Fifková) - členem komise 

pouze pro pacienty mimo vlastní ordinaci

Včera jsem byla ještě na plánované návštěvě u Hanky. Hned 
jak jsem si sedla, už mi Hanka hlásila jednu moc milou 
informaci od komise, o které jsem nevěděla a ani jsem jí vědět
nemohla, protože co se děje po mém odchodu se člověk 
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obvykle nedozví. Říkala mi, jak mě komise hodnotila a já z 
toho měla radost.

Začínám si uvědomovat, že tyhle návštěvy v Praze už brzo 
skončí. Že ty z vás, které jsem potkávala, už potkávat nebudu,
že "léčba" je u konce a má vyprávění se přesunou na 
vyprávění u čaje s někým, kdo je mi blízký. Jen na zdi v 
ordinaci Hanky bude mé návštěvy připomínat nejbarevnější 
obrázek Kačenky, který jí jednou přinesla. Vždycky, když tam
přijdu, musím se usmát, protože ten obrázek je prostě 
kouzelný.

Ještě před pár měsíci jsem na dnešní den plánovala velkou 
fotokoláž, ve které jsem měla své fotky před HRT až doteď 
hezky po měsících. Ta koláž zůstala nedodělaná a už jí ani 
nikdy dodělávat nebudu. Ani video na youtube. Jediné, co 
mám v plánu je porovnat své míry s těmi před rokem.
Tak dlouho jsem se na tenhle den těšila. Přišel mi tak 
nedosažitelný, tak vzdálený...
A všechno je najednou tady.

Klíčem k úspěchu je právě budování svého snu a představa o 
cestě za svým cílem. Během této cesty jsem viděla, jak se má 
budoucnost mění a cítila jsem blížící se příjemné pocity z 
dosaženého úspěchu. Většina rozhodnutí byla na mně a 
úspěch mé cesty závisel na mém odhodlání. Pokud se mi něco
nedařilo, měla jsem černé myšlenky nebo ztrácela naději, teď 
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už vím, že jsem neměla věšet hlavu, ale jít dál. Protože kdo 
vytrvá, ten uspěje. A tak jsem šla a došla jsem až sem. Ještě 
jsem se nezastavila, ale stále běžím nejrychleji jak dovedu. 
Čím odhodlaněji jsem běžela, tím ubývalo překážek, až 
nakonec byla má cesta zcela volná.

Víra má takovou moc,
že když věříte, že něčím nebudete,

tak tím opravdu nebudete.
Když věříte, že něco nemůžete udělat,

tak to nejste schopni udělat.

Stane se to, čemu věříte.

(Don Miguel Ruiz - Čtyři dohody)
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Pozvánka pouze pro muže
20. února 2015 v 19:57 | Tereza 

Den po obdržení rozhodnutí 
z komise jsem dostala na mé 
staré dnes už neexistující 
jméno reklamní dopis.

Hned jak jsem ho rozbalila, fakt jsem se pobavila, protože šlo 
o pozvánku pouze pro muže!
Kdysi jsem měla rozepsaný zajímavý článek o tom, jak klesá 
hladina testosteronu u mužů a jak se ve světě rapidně zvyšuje 
množství předepsaného testosteronu nikoliv pro FtM, ale pro 
biologické muže. Článek jsem nedopsala, protože jsem ztratila
pointu :)

V dnešním informačním letáku se píše:
Věděli jste, že hladina testosteronu klesá každý rok o 1 %, a 
to u všech mužů již od 30 let?
Testosteron je pro Vás, jako muže, vůbec nejdůležitější 
hormon.
Testosteron udržuje Vaše svaly vyrýsované a pomáhá jejich 
obnově. Hladina testosteronu rovněž ovlivňuje Vaši 
smyslnost, výkonnost a mužnou sílu. Testosteron je zkrátka 
důležitý pro to, abyste se stále cítil jako MUŽ.
(Pobavilo mě, jak důležité je, abych se stále cítila jako muž a 
jak je testosteron pro mě ten nejdůležitější hormon :). 
Nenávidím ho! Ale nenávidím ho na sobě, zatímco na mužích 
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se mi líbí... Muži mají testosteron, svaly, penis. Tedy něco, co 
ženy obvykle nemají. :)

Zažijte i vy pocit, který s sebou přináší ProMan Plus. Vy i 
Vaše partnerka budete určitě spokojení. Dopřejte si více 
energie a touhy s tímto přírodním receptem. ProMan Plus je 
zkrátka doporučován všem mužům!

Takže jsem všechny ty papíry vložila zase zpátky do obálky a 
těším se, až je ukážu Tomovi, jakmile se mi vrátí :) Ne že by 
se potřeboval cítit víc jako muž nebo ne že by potřeboval více
energie a touhy. Zrovna u něj bude testosteron na velmi 
vysoké hladině podle toho, jak se ke mě chová. Ale nedávno 
se zajímal o to, jaký má vliv testosteron na svaly a zda existují
nějaké přírodní preparáty. Třeba pak bude on i jeho partnerka 
určitě spokojená ;)

O pozvánku pro muže tedy zájem opravdu nemám, ale smutná
nejsem, protože jsem včera dostala z ministerstva teprve tu 
opravdovou a nejkrásnější pozvánku pro ženy :).

Včera mi mamka říkala, že k sousedce (kterou mám moc 
ráda) jezdívá občas její syn. Je to slavný spisovatel z Prahy, 
který má náš kraj rád a občas se tu objeví i s dětmi (o jeho 
dcerce jsem tu kdysi dávno psala a přála si s ní aspoň jednou 
promluvit, protože dlouhodobě odmítá holčičí oblečení i své 
ženské jméno, ale všichni její trápení ignorují, přitom ona 
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vysílá do světa jasné signály. Ty největší, jaké může malé dítě 
ztracené samo v sobě do světa vyslat a nejradši bych pomohla 
všem takovým dětem na celém světě.)
Tehdy jsem ještě nebyla vysvobozená a tak když mě pan 
spisovatel uviděl prohlásil, proč jsem tak smutná (tehdy 
smutný). Myslela jsem si, že tak smutně přeci nevypadám, že 
se mi daří skrývat ten stres, ten stísněný pocit, to zoufalství, 
které se dralo ven každou vteřinu během celého dne. Ale není 
to tak. Nedá se to skrýt.

Teď už vím, že to poznat je. Vidím to na tváři každého 
takového člověka, který ač se snaží být šťastný nebo veselý, 
tak prostě není. Ani nemůže být. Je to stav přežívání a bez 
vysvobození se nic nezmění.
Ten smutný výraz jsem viděla na zakletých holkách mockrát. 
Na fotkách s partnerkou, na fotkách z plesu, na fotkách z 
veselé rodinné oslavy, při návštěvách u mě. I když prožívaly 
určitý druh štěstí (např. se svými dětmi), pořád na nich byl 
poznat ten smutný výraz... Takový člověk se ho totiž nemůže 
jen tak zbavit! Není ani potřeba být výjimečný pozorovatel, 
aby se ho nedalo nevšimnout.
Každou princeznu, která je zakletá, může její smutek opustit 
jen když se něco stane.
Byl to tak obrovský těžký balvan, kterého jsem se zbavila. 
Nechápu, jak jsem s tím skrýváním mohla vůbec žít.
Moc bych si přála, abych už nemusela potkávat tyhle smutné 
tváře.

Únor 2015 - Pozvánka pouze pro muže 156



Když...
23. února 2015 v 20:47 | Tereza 

Miluji,
když mi ráno dáváš do práce banán k svačině, abych neměla

hlad,
když mi koupíš malinovou tyčinku, protože je růžová,

když přikryješ před spaním mojí deku tou svojí, protože je mi
zima a celý se ke mně přitiskneš,

když si spolu povídáme a skončí to pusou,
když mě ráno venku v mrazu pošleš do auta a sám oškrábeš

celé auto,
když mě navečer v lijáku ve stuttgartském přístavu obejmeš,

protože ses na mě těšil,
děláš kávu v kajutě, znovu obejmeš a jedeme spolu domů,

když se mi na pumpě s kávou v ruce díváš do očí a chce se mi
na tebe skočit,

když mi voláš z obchodu jen tak, protože mě chceš slyšet,
když mě na ulici chytneš z ničeho nic za ruku a hřeješ tu mojí,

když spolu vaříme večeři a ty mi u toho něco vyprávíš,
když mě chceš vzít s sebou (kamkoli),

když mi přivoníš k vlasům,
když voníš,

když voním tebou,
když mě vezeš ráno do práce a odpoledne vyzvedáváš,

když mi říkáš, co se ti na mně líbí,
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když tvrdíš, že neslavíš valentýna a pak mi dáš dárek zabalený
do papíru se srdíčky, který jsi sám vybíral,

když se ráno roztomile probouzíš,
když mi vyprávíš o svých snech,

když máš radost...
když se se mnou dělíš...

když mě potřebuješ......a já se cítím chtěná, žádaná a
milovaná.

Co je to?

Buď tiše a neříkej nic.

Je to tajemství,
co známe jen,

my dva...

Můžeš to mít i dál a můžeš toho mít víc
nebo nemusíš mít nic.

Když po něčem toužíš a můžeš to udělat - udělej to!
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Březen 2015

Druhá maminka
1. března 2015 v 20:12 | Tereza 

S novým životem přichází i 
nové radosti, starosti a hlavně
zkušenosti.
Mám ráda, když mám 
možnost prožít něco, co jsem 
si vysnila, úplně poprvé. Ať 
už je to třeba nákup nových 

(těch správných) bot bez kapek potu na čele nebo dostat první 
správný valentýnský dárek mého života.
Kolikrát nemám ani tušení, co se mnou takové situace udělají 
a stává se, že jsem tak nějak zapomněla, že některé situace 
mohou vůbec nastat. Ale to už patří ke každodenním 
překvapením ve světě, ve kterém se teď nacházím a rozhodně 
odsud už nikdy odejít nehodlám, protože se mi tady líbí. (I 
navzdory moudré radě mé sousedky - starší babičky - ve 
výtahu: "To jste si ale vybrala tu špatnou stranu. Já kdybych 
mohla, tak se stanu mužem." A smála se u toho :)

O víkendu jsem měla Kačenku, ale shodou okolností se tak 
nějak neplánovaně přihodilo, že se k nám nachomýtl i Tom. 
Bylo to v pátek odpoledne v jednom obchodě. Tom věděl, že 
tam budem a já si přála, aby se tam objevil. Což se taky stalo.
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Nebudu komentovat to, že Kačenka by během tří minut s 
Tomem klidně odešla, pozvala ho k nám na noc nebo by mu 
vlezla klidně na klín... ona ho vlastně pozvala "na kafíčko", 
což mi vůbec nevadilo a tak jsem měla radost já i Kačenka. (A
kdo ví, možná i Tom, když si to kafíčko u nás pak dával a 
Kačenka ho "nutila" kreslit kočárek s nějakým hezkým 
pozadím "třeba lesem a ptáčky" :). A Tom se tak snažil kreslit.

Ale tím, že se v mém životě objevil někdo, s kým trávím ráda 
čas jsem si uvědomila, že otázka mého oslovování se netýká 
vlastně jen Kačenky. Tom mě poznal jako ženu a tak nemá 
problém oslovovat mě Terezo. Nemá tudíž ale ani problém 
oslovovat mě před Kačenkou "maminko". Protože pro něj 
jsem maminka Kačenky. A protože v těchto případech 
neexistuje špatné nebo správné oslovení a také neexistuje 
jednoznačný názor, jak tuto věc řešit, rozhodla jsem se být 
maminkou. Druhou maminkou. Tak, jak mě označila Kačenky
třídní učitelka v její první školní den a tak, jak to vyplývá z 
logiky věci, protože já jsem rodič Kačenky a pokud nejsem 
táta (ačkoli pro Kačenku - jediného člověka na světě 
doživotně - ano), pak mohu být jedině máma. Nejsem teta, 
nejsem Tereza (Kačenka je moje dcera, nejsme v Americe, 
abychom se oslovovali jmény i ve vztahu rodič - dítě) a 
nejsem ani "ta táta", jak kdysi docela chytře vymyslela Tereza 
Spencerová. Neodsuzuji žádnou variantu. Jen jsem se 
rozhodla pro "mámu", protože já jsem máma a protože 
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Kačenka je dcera dvou žen bez ohledu na to, jak byla 
splozena. Kačenku miluji stejně, ať už jsem táta nebo máma. 
Jsem její milující rodič. A mé pohlaví na to nemá vliv.

"Jéé teď jsme jako rodina. Ty jsi táta, já jsem vaše dcera a ty 
jsi máma," držela nás oba každého z jedné strany na výletě v 
lese a pak jí vzal na ramena, ze kterých se Kačence nechtělo. 
(Naprosto jí chápu :).

Tom mě tedy před Kačenkou oslovoval "máma". Říkal třeba: 
"Dej to mamince." A Kačenka to podala mně. Docházelo ale 
také k nejednoznačným otázkám typu "Ty spíš s maminkou?".
Kačenka odpovídala, že ne (myslela s její první maminkou, 
protože s tou druhou ano). Takže v tom byl ze začátku trošku 
zmatek, ale Tom mě ani jinak oslovovat nemohl, protože tohle
je pro něj jediná přijatelná možnost (a mnou podporovaná).

Tato problematika se vůbec netýká Slovenska, kde dvě ženy 
společně oficiálně nemohou vychovávat dítě (dokonce ani žít 
spolu), ale u nás to lze. Pokud žije dítě v lesbickém páru, má 
také dvě maminky. To mi kdysi řekla i psycholožka, ke které 
nás ex odvedla, aby posoudila, jestli nemám na Kačenku 
negativní vliv. Výsledkem bylo tehdy její konstatování: 
Takhle pozitivní dítě jsem dlouho neviděla. :)

Ale proč o tom píšu. Mé stále nevyřešené a neřešitelné 
oslovování ze strany Kačenky na veřejnosti se najednou 
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začalo měnit úplně samo. Protože tím, že mě Tom oslovoval 
před Kačenkou "mami", oslovovala mě i ona "mami". Občas 
jí ještě uteklo "tati", ale tomu jsme se jen zasmáli. Po celé 
sobotě, kterou jsme všichni tři (opět neplánovaně) strávili 
spolu, včetně výletu, společného oběda a návštěvy u Toma, 
kterou Kačenka nechtěla ukončit jsem najednou byla 
oslovována správným rodem a pokud špatným, hned se 
Kačenka opravila. Nijak jsme to spolu ale neřešily, nemluvily 
jsme o tom a ani jsem jí do ničeho nenutila. Přišlo to samo a 
mohl za to Tom. On je takové moje velké překvapení.

Pak už jsem jen od Kačenky poslouchala samé hezké věci o 
Tomovi, které mě hřály u srdce. Když jsem jí dnes večer 
vracela, chtěla hrát v autě hru na hádanky. Její první byla: "Je 
to hezké a viděli jsme se včera." :)
Potvrdila jsem jí: Ano, je "to" hezké. :)
Myslela Toma.

Toho mám teď skoro tisíc kilometrů daleko, protože ráno 
pracovně odjel a uvidíme se až za dlouho.

Kdysi jsem se moc bála chvíle, kdy do mého života vkročí 
někdo, kdo bude muset ale vkročit také do života Kačenky.
Všechno se však stalo tak samo a přirozeně, že můj strach byl 
(jak to tak obvykle bývá) úplně zbytečný.

Oficiálně je Tom můj kamarád a já jeho kamarádka.
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Ale mám se na koho spolehnout, komu zavolat, když mi je 
těžko, komu zavolat, když jsem štěstím bez sebe a koho 
obejmout, když potřebuji někoho obejmout. Chlapa jako horu,
který hřeje, voní a zvedá mě do náruče.

Vztah s mužem ve fázi, ve které se nacházím, přináší svá 
úskalí a tak nic není ideální, avšak pochopitelné, ale v tuto 
chvíli jsem si nic lepšího ani přát nemohla. Hodně změní to 
úřednické F v občance. Ono to F totiž není jen písmenkem...

Včera jsem dostala moc hezký e-mail od Andy. To je žena 
(nikdy bych nepoužila pojem "transsexuální", protože pro mě 
je žena) asi dva roky po operaci, která mi mimo jiné napsala 
tuto větu: "Už skoro vůbec, teda vlastně vůbec nemyslím na 
přeměnu, žiji si krásný a spokojený život, takže přesně to, po 
čem jsem toužila. Nicméně mám za sebou poslední krůček. Už
v lednu jsem si našla svého gynekologa, ale pro samou práci 
jsem se k němu dostala až tento týden. No a když jsem 
odcházela ven jsem si uvědomila, že tohle byl opravdu ten 
poslední krok."

Ten, kdo jednou udělá první krok a začne tím kráčet ke svému
cíli může jednou opravdu udělat i ten krok poslední, protože 
poslední kroky se dělají obvykle v cíli a ti, co ho dosáhnou, si 
mohou právem zakřičet radostí a uvědomit si, že byl poslední.

A teď bych tu měla ještě jednu informaci.
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Buď Markétka nechce nebo ještě neměla čas a tak jí 
předběhnu, protože na jejím blogu se tato informace ještě 
neobjevila, ale já dostala svolení, že ji mohu zveřejnit tady.

Markétka je slečna, která také píše blog s tím krásným 
podtitulem "Joining the girls" na adrese 
themarketka.blogspot.cz.
(Odkaz na něj mám i tady vlevo pod menu mezi ostatními.)
Dá se říct, že Markétka je moje kamarádka, jelikož se vídáme 
v Praze docela často. V dubnu ji čeká komise.

S Markétkou provedla redaktorka Hospodářských novin 
interview, které si můžete přečíst zde:

(Protože se po čase článek téměř celý znepřístupní, kopii je 
možné otevřít i zde.)
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Dovolila bych si interview lehce okomentovat, protože se v 
něm objevilo pár důležitých a hezkých myšlenek. :)

Reakce Markétky zaměstnavatele "zajímají mě výsledky, ne 
to, jak vypadáš" nejsou už naštěstí až tak vzácné. A to je 
dobře. Vlastně jsem takovou reakci mého šéfa zažila i já.
Pokud se Markétky maminka obává, že její dcera propadne 
depresím, je to typický pohled člověka této společnosti, který 
nemůžeme nikomu vyčítat. Ale tak to být nemusí. O to větší 
motivaci má teď Markétka k tomu, aby ukázala, že přeměna 
není o depresích nebo o nezvladatelných překážkách a 
strachu. Je to o vysvobození a radosti z něčeho, co nám bylo 
až dosud upíráno.

Podle jednoho ze zažitých mýtů se proměňují v ženy muži 
zženštilí a o mužskou identitu mají zájem ženy-mužatky. S 
tímto názorem jsem se setkala dost často. Ale porucha identity
si nevybírá podle vzhledu, podle postavení nebo podle toho, 
jak je člověk bohatý. Jak ráda říkám: Může to být klidně 
popelář nebo prezident.

Markétko, pokud jednou budeš chtít odkaz na toto interview 
smazat, napiš ;)
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Kosí árie
8. března 2015 v 18:18 | Tereza 

Když jsem se v jedno úplně první ráno svého života měla 
probudit vedle muže, první co mě napadlo bylo: Nelekne se 
mě? :)
Věděla jsem, jaké je to kouzlo, když si namaluju třeba jen 
oční linky.
Ráno bylo ale šero, Tom jen mžoural a tak jsem se šla do 
koupelny umýt a namalovat.
A co v létě? Až se půjdu koupat s Kačenkou nebo s Tomem? 
Tam taky nebudu namalovaná.
No co. Tak nebudu namalovaná! :)

Asi každá žena zná své triky, které jí dokáží zkrášlit. Jak 
upravit vlasy, jak se namalovat, co si obléknout. A tak jsem 
(stejně jako ostatní ženy v žebříčku zbytečných obav před 
svým partnerem) měla strach, že se mu nenamalovaná nebudu
líbit. Řekla bych, že je to úplně normální obava, ze které 
nemá smysl dělat drama. Jenže říkejte to mému mozku, 
kterému ještě víc než u kterékoliv jiné biologické ženy záleží 
na tom, abych vypadala dobře...

Minulý týden jsem poslouchala Evropu 2 a moderátorka (moc
hezká žena) tam vyprávěla, jak se o víkendu ráno probudila a 
nechtělo se jí namalovat. Když už bylo skoro poledne, přišel k
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ní přítel a normální jí vpálil takhle napřímo: "Už by ses mohla
namalovat, ne?"
:)
Muži berou své partnerky takové, jaké jsou. Jinak by to ani 
nebyla láska. Ale jak je vidět, každý se rád dívá raději na 
hezké věci (a tváře :).

Ponaučení z toho neplyne žádné. Jen jsem se uklidnila, že má 
snaha o to vypadat dobře je normální.

Dnes je poslední den mého života, kdy ještě nevím, kdy přijde
můj den D. Zítra už budu upnutě sledovat kalendář a 
odpočítávat jednotlivé dny blížící se mé několikadenní 
"dovolené" v Motole. Ležet, ležet a zase jen ležet. Supeeeer! 
Jo, ale na zádech. Ještě ani pátý den nikoho nechci vidět, ale 
nejspíš budu přilepená na notebooku a budu schizofrenicky 
nadšeně-vzteklá popisovat své pocity a všechno co vidím na 
tenhle blog. (Jako kdyby to někoho zajímalo :).

Tím, že jsem si vše prožila s Dannie přesně před rokem, byla 
u ní v Motole dvakrát na návštěvě a starala se pak o ní pár dní 
u mě doma, vím přesně do čeho jdu. Už teď se mě kolegové a 
kamarádi ptají: "Máš strach? Trému? Bojíš se?"
Ještě se nebojím. Ještě pořád jsem nadšená. A věřím, že mi to 
nadšení zůstane i dlouho potom. Že pozitivně ovlivní i můj 
případný vztek z toho, že se nemůžu v noci otočit na bok, že 
mám v rozkroku zaražený kolík, který mě už pátý den tlačí 
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úplně všude, mé vlasy jsou mastné, smrdím a potřebuji 
sprchu... jo a vlastně ještě nějaká bolest tu asi bude. Tak to je 
jasné, o tom nepochybuji, tu čekám. Nemůže mě překvapit. S 
tím do toho také jdu, že to nebude šimrání špičkou prstu na 
lokti :)

Je nedělní podvečer, já mám chviličku na psaní, protože Tom 
se jel projet na kole (jela bych s ním, ale nestačím mu :), já si 
ještě na zítřek musím připravit, co na sebe (kalhoty už jsem 
zahodila, když je tak krásně a tak pojedu v nové sukni) a 
přelakovat nehty, abych neposlouchala Tomovy narážky typu: 
"Hele, už se ti loupe lak!" :) Navíc to nesnáším. Je to až 
takový problém, holky, vzít si odlakovač a přetřít to znovu? 
Nebo (v nouzi) to prostě přeplácnout celé znovu bez 
odlakování aspoň na tu chvilku?
Za okny mi ve večerním zapadajícím sluníčku zpívá na špičce
stromu kos. Miluju jeho zpěv. Provází mě už od dětství v 
dědově velkém zahradnictví, ve kterém jsem vyrůstala 
obklopená kytičkami. Tentýž kos mi pak zpíval u okna v 
novém bytě, kam jsme se s rodiči přestěhovali, za okny u 
základní školy, do které jsem chodila, na internátě, kde jsem v
květnu a červnu zamilovaná místo učení na maturitu psala své
romány a pak seděla na náměstí na lavičce a vnímala, jak se 
zastavil čas. Opět s kosí árií nad hlavou. Když jsem se vloni 
rozloučila s Dannie v Motole a šla navečer z jedné její 
návštěvy domů, uprostřed liduprázdného átria v betonové 
Motolské nemocnici seděl kos a zpíval. Ale tím, jak se jeho 
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zpěv rozléhal, mě naprosto dostal a tak jsem zapnula 
záznamník svého mobilu:

http://youtu.be/SxhaLAnqqmM

Tehdy to byl okamžik, ve kterém jsem se zastavila plná dojmů
z proběhlé návštěvy, plná nadějí a snů, k jejichž úplnému 
splnění zbývá jen krůček. A přesto mi to všechno připadalo 
tak daleko... Vždyť to bylo 22. května 2014. Před rokem! Jen 
já, kos a opět mé sny.
Moc jsem si přála posunout čas o rok dopředu.

Stalo se.

Toto je radostná árie o tom, že sny se plní, že nikdy není 
pozdě a o vítání v novém světě i životě. Tentokrát už konečně 
v tom správném.

Vím, že tenhle článek je vlastně o ničem.
Ale... no a co? :)
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Koncem května
9. března 2015 v 22:30 | Tereza 

Já vím, že je začátek března
:) Jen říkám, že na konci 
května všechno krásně 
kvete...
Pokud bych se teď hodila 
do vodorovné polohy, tak 
usnu. Ale to zrovna nemám
teď v plánu, protože cítím 

potřebu si popovídat :) Vím totiž, že zítra už bych zapomněla 
na některé detaily a také hrozí, že zítra vůbec u počítače 
nebudu (protože budu s Tomem). A také hrozí, že tenhle 
článek nikdy nedopíšu, protože už hodinu odpovídám na sms 
od všech kamarádů a kamarádek, kteří byli zvědaví na můj 
termín :) Myslela jsem, že přijedu z Prahy domů, dám si k 
večeři hroznové víno, osprchuju se a půjdu brzo spát, protože 
už se do postele těším hodně, ale to nejde.

Do Prahy k MUDr. Jarolímovi jsem byla pozvaná dnes na 13 
h. (Nechala jsem se pozvat trochu nevrlou sestřičkou, ke které
jsem letěla hned po komisi před 3 týdny. Správně jsem se 
měla objednat po telefonu, ale když ona mi ten telefon nikdy 
nevzala!). S Tomem jsme do Motola dorazili o trochu dříve, 
tak jsme ho odtáhla do motolské závodní jídelny, kterou mám 
ráda pro pestrost stravy. Tom byl trochu zděšený z toho 
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včelího úlu, ve kterém bzučí najednou 300 zdravotních 
sestřiček, lékařů a lékařského personálu. :)

Ona Nemocnice Motol je vlastně jedno takové bludiště, které 
vypadá, že se v něm dá orientovat, ale když po opuštění 
jídelny neexistují nikde směrovky "východ" nebo "hlavní 
uzel", tak toho člověk nachodí trošku víc. Najít i samotnou 
jídelnu je bezvadná zábava na dobu před obědem. I když už 
jsem tam byla asi po sté, stejně jsem se tentokrát dostala tam, 
kam jsem nechtěla, ale nakonec jsme našli uzel C, šli po 
šipkách na zemi a sjeli do mínus druhého patra do dveří, ve 
kterých bych nikdy Jarolímovu ambulanci nečekala.
Díky tomu, že jsem před rokem dělala společnost Dannie, 
jsem věděla, že na chodbě s tmavě zeleným retro linoleem a 
starými zářivkami nad hlavou bude na šedých židličkách sedět
asi 15 dědoušků, z nichž každého pak sestra volala s 
předponou "inženýr", "profesor", "doktor".

Když jsme do té chodby vešli, už tam těch 15 dědoušků 
sedělo. Všimla jsem si rychle sešitu s tužkou, který ležel na 
stolku u dveří, takže jsem se rychle zapsala jako "Tereza 
Nováková".
Nebudu přeci riskovat, že mě bude sestra volat "Pan Nováků"!
Kartu jsem u nich ještě neměla, takže o nic nešlo a mně se 
moc líbí, když mě někdo volá mým dívčím jménem, které 
beztak všude už používám.
Sedli jsme si na dvě poslední volná místa a čekali.

Březen 2015 - Koncem května 171



Bylo 12:42.
A taky bylo docela teplo. Venku bylo +13, nádherně modrá 
obloha, sluníčko, ale chodby motolské nemocnice byly krásně
vytopené. Nerada bych říkala přetopené, protože pro mě jsou 
teď vyšší teploty příjemným překvapením ať už jsou kdekoliv.
Sestřička si mě holčičím jménem zavolala, že sepíšeme kartu 
a že mě potom zase zavolá už přímo k Jarolímovi.
(Tomeee, teď mi nevolej, nebo to nedopíšu a půjdu spát bůhví 
kdy :) Si chtěl ještě popovídat před spaním :).
Tom šel dovnitř se mnou, ale jak jsme se dohodli, přistoupila 
jsem na jeho žádost a všude jsem ho označovala za kamaráda.
Potom k Jarolímovi už se ale neodvážil. Původně tam se 
mnou chtěl jít, ale já tušila, že Jarolím bude chtít vidět prsa i 
spodek a to by bylo něco, co bych před Tomem nerozdýchala. 
(Ten spodek.)

Ani jsem nic takového rozdýchávat nemusela, protože Tom to 
po hodině čekání prostě vzdal a šel na vzduch do auta. 
Nechtěla bych tu nikomu ublížit, ale pokud mám popisovat 
vše svýma očima tak, jak jsem to viděla, chodba byla prostě 
plná dědoušků, kteří byli cítit močí. Do toho přišly dvě slečny 
- jedna po operaci ještě s cévkou a s maminkou, druhá sama. 
To byla poslední kapka pro Toma, aby odešel. On stále ještě v 
sobě bojuje i se mnou, ale některé věci jsou na něj prostě až 
příliš "drsné". Proto se snažím vůbec ho do tohoto světa 
přeměn nepuštět. I když se snaží být mi oporou, jsou určité 
hranice a mít po boku někoho, kdo mě umí potěšit ještě 
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neznamená, že bude automaticky sdílet můj zájem o vše 
týkající se přeměny. Pro něj jsem žena. Nebo bych tedy měla 
být už konečně.

Naštěstí jsem šla za pět minut po jeho odchodu na řadu. Jak 
jsem zjistila dle rozhovorů nově příchozích, na 13 hodinu byli
objednaní všichni... Sestřička volala pacienty různě. To, že 
někdo přišel po mně ještě neznamenalo, že také půjde po mně.
Začínala jsem chápat význam slov "druhořadý pacient", kdy 
my patříme mezi ty nejposlednější pacienty a dokonce i když 
už ležíme na sále a připravuje se nás oslovit anesteziolog 
(myslím, že v Motole na urologii je anestezioložka s hezkýma
očima, jak mi někdo vyprávěl), tak pokud se v ten moment 
objeví urgentní případ, jdeme stranou a přicházíme na řadu za 
týdny až měsíce v dalším volném termínu. Chápu potřebu 
řešit urgentní případy ihned. I když je to pro nás taky 
nepříjemné.

Chvíli jsem u Jarolíma seděla, něco si psal do počítače. Vzal 
si rozhodnutí z komise - to krásné barevné šestistránkové 
rozhodnutí, které odsponkoval a normálně si ukradl tu 
nejhezčí první stránku, ve které se DOPORUČUJE 
chirurgická změna pohlaví. Takže mi zůstaly zbývající stránky
počínaje stránkou číslo dvě. To nebylo hezké. Ještě že si 
skenuju úplně všechny papíry související s přeměnou. 
Momentálně jich mám 34 :)
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Pak si pan Jarolím vzal brýle, podíval se na mě a řekl: 
"Ukažte mi prsa."
Tak trošku jsem to čekala, takže jsem si vyhrnula tričko a 
ukázala prsa v podprsence.
"Takhle né, to musíte sundat."
Taaaakže jsem si odhrnula podprsenku a na vteřinu se 
ukázala.
"To by šlo, ta jsou pěkná."
Aha, pěkná. Fajn. Díky.
(Tome prosímtě, jsi hodný, že mi voláš, že kurz eura šel 
rapidně dolů, ale já bych to vážně ráda dopsala. To je hovor 
na čtvrt hodiny a já chtěla jít spát dnes v osm, což už 
nestihnu. Jenže já ho ráda slyším, takže mu neřeknu "už 
běž". :)
Tak nějak jsem ale i tušila, že bude chtít vidět spodek. Dannie 
mi totiž říkala, že jí žádal, aby se na to mohl podívat, ale ona 
to odmítla. Nevím, jak se jí to podařilo odmítnout, já to 
zkusila, ale bylo to marné. "Tady nejsme přeci v divadle, ale v
nemocnici!", dostala se mi odpověď na mou viditelnou 
nechuť tohle tady vytahovat.
Vyhrnula jsem si sukni, zatla zuby a honem rychle to zase 
schovala. Něco, co v mé hlavě neexistuje.
Já vím, je to lékař a je to zrovna ten lékař, co to stejně uvidí, 
jelikož to bude konvertovat na jiné pohlaví :)
"Musím se podívat, jak účinkují hormony!"
Začal pak vytahovat papíry (určitě to nedělal poprvé, protože 
přesně věděl, kde který má), ale pak se zastavil a volá na 
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sestru: "Nevíte, kde máme ty obrázky?" "Jaké obrázky?" "No 
ty obrázky... Á, tady jsou!"
A dal mi tenhle obrázek: :)

Ceny se pohybují kolem 500 Kč.

"Ten na autotransfuzní oddělení ale nedávejte, tam vezmete 
tyhle papíry..."
A dostala jsem do ruky žádanku o odběr krve k 
autotransfuzi (to je odběr vlastní krve před operací, která 
může být podána při ztrátě krve a v tomto případě se odebírá 
dvakrát - 14 dní před operací a týden před operací, takže k 
operaci budou k dispozici dva pytlíky krve). K žádosti jsem 
dostala poučení o autotransfuzi a druhé poučení i s termíny, 
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které jsem dostala na autotransfuzním oddělení (2. patro uzel 
E). (Ačkoli má budova nemocnice v Motole vždy čtyři křídla, 
tedy A, B, C a D, tak je tam i E! :) To mi bylo záhadou, kam 
ho nacpali, ale opravdu tam je.)

Na tomto oddělení jsem se dočetla, že provozní doba je 8 - 13 
h. Bylo po 14 h. Jarolím mi řekl, ať jdu s tou žádankou rovnou
na toto oddělení a objednám se. Klepala jsem, ale všude ticho 
a pusto. A v tom zase to mé štěstí, najednou šla kolem sestra a
říkám jí: "Vy už mě dneska asi neobjednáte, co?"
"Ale objednám, pojďte."
Jéé hodné sestřičky tu taky jsou!
Zapomněla jsem říct, že u Jarolíma nebyla ta protivná sestra, 
ale docela milá úplně jiná paní, která neměla s ničím problém,
takže jsem byla ráda, že se s ní nemusel abstinující Tom 
dohadovat o co nejbližším termínu operace, na kterou musí 
čekat kdovíjak dlouho :) Ten termín stejně určuje Jarolím.
A ten termín se nachází na žádance o odběr krve k 
autotransfuzi, kde je uveden u položky "předpokládané datum
operace". U mě to vyšlo na druhou polovinu května!!! Jupí.
Teď tu žádné datum psát nebudu, ale až tam budu, tak budu 
psát jeden článek za druhým přímo z místa činu on-line. 
(Kromě sálu, tam si budu hezky hajat a rodit se do nového 
života :).

K autotransfuzi je nutné donést krevní obraz a vyšetření moči 
k předoperačnímu vyšetření, které provede obvodní lékař. 

Březen 2015 - Koncem května 176



Trošku mi to zamotalo hlavu s termíny, protože předoperační 
vyšetření nesmí být starší než 14 dnů, ale těch 14 dnů se 
vztahuje k operaci nebo k indikační vizitě, kterou mám 6 dní 
před operací? (Myslím, že k indikační vizitě. Na ní se sdělí 
pacientovi všechny možné informace a tak se všichni hezky 
seznámí, podají si ruce a vysloví zdárné zvládnutí celé 
operace.)

Já vím, trošku jsem se do toho zamotala, takže časový sled 
událostí je následující:

Den první: můj obvodní lékař dostane žádanku od Jarolíma k 
předoperačnímu vyšetření, kterou svému obvoďákovi přinesu
Den sedmý: první autotransfuze, ke které musím donést 
výsledky krevního obrazu a vyšetření moče, zbytek až na 
indikační vizitu, kterou mám současně s druhou autotransfuzí
Den čtrnáctý: druhá autotransfuze a indikační vizita (ta podle 
poučení může trvat až 3 hodiny a nejsem na ní jediná, takže 
musím počítat s čekáním).
Den dvacátý: operace

To celé se odehraje v květnu.

Po autotransfuzi se nesmí řídit 4 hodiny vozidlo, musí se 
dostatečně pít, doplnit bílkoviny a nejlépe je mít doprovod.
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Pokud bude Tom mimo ČR v práci zase na tři týdny zrovna v 
květnu, tak doprovod mít nebudu. Ale na to už jsem zvyklá z 
dřívějška.

Do Motola by mělo od 6.4.2015 začít jezdit konečně metro.

Zatímco jsem si byla domluvit autotransfuzi, mi volala 
sestřička z urologie, že mi zapomněla dát recept na úžasný 
nezbytný a chutný Fortrans. (To myslím samozřejmě ironicky 
s tím "chutný".) Slyšela jsem různé názory. Někdo to 
nedokázal pozřít, někdo to do sebe dostal s grepovým džusem,
někomu to dokonce chutnalo. Takže si taky udělám moc ráda 
svůj vlastní názor (ostatně tak, jako se vším). Mám svojí 
hlavu.

Zase jsem se tedy vracela mezi ty dědečky, kteří se mezitím 
vůbec nepohnuli (žili vůbec?) a šla do nemocniční lékárny pro
Fortrans.
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To je véééliká 18cm krabička se 4 sáčky, která se mi jen ztěží 
vešla do kabelky. Ten výtečný nápoj budu pít 12 hodin před 
operací (celkem 4 litry podle instrukcí, které jsem dostala v 
lékárně). Tam jsem za ten skvost na pročištění střev 
nedoplácela nic.

Docupitala jsem k autu, ve kterém spal Tom tak tvrdě, že jsem
nastartovala a probudil se až po 80 kilometrech, protože jsem 
na 20 minut musela zastavit motor kvůli tomu, že se v zatáčce
srazily dvě protijedoucí motorky. Trošku jsem si to nedovedla 
představit, ale Tom mě stejně hned po svém probuzení začal 
zasypávat otázkami, z nichž první byla: "Tak kdy máš 
termín?" :) Po probuzení a před usnutím je moc roztomilý :)
Já vím, on je nedočkavý. To já taky. Jsem ráda, že mám 
takového kamaráda a doufám, že mým kamarádem už zůstane
(když už nebude nikým jiným).

A tak už si pomalu balím můj nový kufřík na kolečkách, 
plánuji cestu do Motola autobusem a novým metrem a z 
Motola ještě nevím jak, protože podle zkušeností s ostatními 
slečnami odjet metrem a potom autobusem domů není zrovna 
úplně nejlepší nápad. Obzvlášť když jsem vezla Dannie, která 
byla ráda, že se vůbec dostala do auta, kde si pololehla (tak, 
aby byl na rozkrok vytvářen co nejmenší tlak) a nesměla jsem 
jezdit do prudkých zatáček ani do hrbolů... "Joo tak to já 
schválně pojedu přes Smíchov, tam je ta hrbolatá dlažba!", 
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pokoušel se o vtip Tom, když jsem mu to vyprávěla. A na truc 
bych zatla zuby a dělala, že je mi to fuk. K tomu naštěstí 
doufám nedojde.

Miluju květen. A teď to možná bude můj měsíc narozenin do 
toho správného světa. Jaké to bude? Co u toho budu křičet za 
nadávky? Jak mi bude chutnat jídlo na dietě po operaci? Jaké 
budou sestry a bratři? Kolik toho naspím? Z čeho budu 
nervózní? A z čeho budu nadšená a šťastná?
To všechno si ještě do své "knihy" zapíšu a to všechno už 
bude znamenat jediné - že tahle kniha končí.

Po šesti měsících od operace se provádí ještě z-plastika, která 
je takovou malou plastickou operací spodku, aby vše 
vypadalo co nejpřirozeněji. To už je jen takový detail.

A potom už mě napadá jen článek, ve kterém si oblékám 
svatební šaty... :)

To zas budou dneska sny :)

Nemůžu uvěřit tomu, že se to všechno už takhle posunulo 
dopředu.
Už bylo taky na čase!
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Keri, 41 let
11. března 2015 v 21:03 | Tereza |  Přeměny 

Krátila jsem si chvíli při čekání na Toma, než si přijde pro 
jahody tím, že jsem koukla po hoooodně dlouhé době na 
youtube a první video, které se mi tam nabídlo mě nadchlo. 
Další už jsem zhlédnout nestihla, protože hned po něm jsem 
byla "unesena" Tomovými pažemi, až se mi kolena podlomila.
Ten teď ale odešel a zbyla mi po něm jen krásná vůně vody po
holení na mých prstech, jak jsem ho hladila na tvářích a 
nemohla se nabažit... Nějak se nemůžu soustředit na psaní.
Ale o Tomovi psát nechci, i když by bylo co :) Nějak 
nedokážu Toma z článků úplně vynechat, i když bych ráda.

Keri zveřejnila své video letos 5.1. Je z USA, je jí 41, má 
manželku a dcerku.
To je kombinace, která by se mohla sama o sobě zdát 
komplikovaná (věk, dcera...). Navíc nemá už své vlasy! Je to 
snad překážka?
Keri také očividně neřeší starosti typu "jaká bude moje 
vagína" nebo zda bude její tělo zmrzačeno. Nikdo jí 
nesmyslně nepředpovídá, že bude její vagína mělká. A i 
kdyby, tak co? Jde tu přeci o úplně jiné věci, o jiné hodnoty. 
Štěstí mnohdy pramení tam, kde by ho někteří ani nikdy 
nečekali. Jen někteří z nás najdou ten správný pramen. Keri 
ho ale našla.
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https://www.youtube.com/watch?v=vurAn3MQcF4

Keri ve svém videu píše: "A tak jsme si po mnoha probděných
nocích a nespočtu hodin rozhovorů s mojí ženou uvědomili, 
že proti tomu nemá smysl dál bojovat, protože mě to jinak 
zabije."
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Ten pocit znám. Jsem z něho unešená. To proto je můj blog
takový, jaký je. Nemůže být ani jiný a ani nikdy jiný nebude.
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Tohle je tak krásná fotka!
Já vidím dvě ženy (ne transsexuální ženu ani transsexuála ani

transvestitu, ale ženu) a jejich dceru.
Jejich šťastnou dceru a šťastné mámy.

Jestli někdo vidí něco jiného, měl by si buď koupit nové brýle
nebo změnit způsob svého myšlení.
Tohle je cílem přeměny. Nic jiného.

Tahle přeměna je úžasná. Je úplně jedno, že je Keri 41, že se 
pro přeměnu rozhodla v tomto věku, že má manželku a dceru 
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(ve věku mé Kačenky). Ta vzájemná podpora partnerů mě 
dojala. Tohle je pro mě rodina.
Nikdy není pozdě udělat to a nikdy na to nezůstaneme sami. 
Pokud nás má někdo opustit, pak se to má stát z nějakého 
důvodu. Nejspíš z toho, aby se v našem životě objevil někdo 
jiný, kdo si naši lásku zaslouží a bude nás milovat i bez 
masky.

Sedím u počítače, koukám na Keri a podpírám si u toho hlavu 
rukou, jejíž vůně mě přivádí úplně někam jinam. Cítím tu 
vůni všude a pořád. Jakoby tu ještě byl. Nejspíš to bude tím, 
že jsem si do sebe Toma celého vtiskla, protože jsem mohla, a
že jsem mu vzala všechnu tu obrovskou energii, kterou měl v 
momentě, kdy mě objal a v témže okamžiku mu zase poslala 
já tu svojí, protože jsme si jí už oba potřebovali vzájemně 
vyměnit. To je něco, co mi už moc chybělo. Tahle vzájemná 
výměna energií :)

Keri je důkazem, že to jde. A taky je důkazem, že ke štěstí 
vede někdy jednoduchá cesta, jen se na ní bojíme vkročit.
Není to o depresích, negativních myšlenkách ani o nejisté 
budoucnosti. Ta budoucnost je jistější, než kdy předtím.
A jsem si jistá, že ani Keri nemá o svou budoucnost obavy.

Očekávám, že se pod článkem opět stočí diskuse ke 
zmrzačování a kritice celého světa, systému a ostatních 
transsexuálů. Vážně to někoho ještě baví?
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Ve skutečnosti je ale úplně jedno, o čem se tu diskutuje. 
Každý máme ten svůj svět. Keri pochopila, že nezabije-li ona 
toho muže v sobě, tak on zabije jí. Někdo žije štěstím bez 
sebe, někdo by kolem sebe vraždil z toho, jak je mu zle ... 
nevím z čeho.
Kdo z těch dvou si život užije víc? A kdo z nich bude 
šťastnější? Kdo dříve zestárne? A kdo z nich má více přátel?
Ale o tom jsem psát nechtěla. Některým lidem v našich 
životech nemá smysl věnovat jakoukoliv pozornost, protože 
nic dobrého nepřináší. Pro jiné bychom se rozdali nebo se 
třeba jednou někdo rozdá i pro nás.

Chtěla jsem mít dlouhé vlasy, jako jiné ženy - a mám je 
dlouhé.
Chtěla jsem mít hebkou pleť - a mám jí hebkou.
Chtěla jsem nosit sukně - a nosím je.
Chtěla jsem si dělat culíčky - a dělám si je.
Chtěla jsem si malovat své oči, své rty - a maluji si je.
Chtěla jsem mít své nehty barevné - a mám je takové, jaké 
chci, aniž bych je musela skrývat.
Chtěla jsem, aby mě lidé oslovali paní nebo slečno - a 
oslovují.
Chtěla jsem být žena...

Všechna vysněná přání, která jsem kdy měla, se splnila. Byly 
to sny, které mi přišly nesplnitelné a trápilo mě to. Úplně 
zbytečně. Kdyby mi někdo v 16ti řekl, že se to jednou splní, 
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vysmála bych se mu, ale stále bych o tom přemýšlela. I když 
jsem na to myslela stejně pořád. Těch přání - i opravdu 
malých nenápadných a drobných, ale jednoduše holčičích - 
bylo nepřeberné množství. Mám radost, že tu jsou!
Tohle mě napadlo, když jsem dnes jela z práce domů a viděla 
jsem na ulicích jiné ženy. Že je pryč doba, kdy jsem jim 
záviděla i obyčejné věci, jejich vlasy, jejich ženskost, jejich 
tělo. A ta změna je právě v tom, že už to není "jejich", ale 
"naše". :)
Teď už zbývá těch přání jen opravdu maličko. Téměř vše, co 
jsem ke štěstí potřebovala, už mám. Nic jsem neztratila. Jen 
získala.

Celý život jsem chtěla být Terezou...
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Nikki, 28 let
21. března 2015 v 19:21 | Tereza |  Přeměny 

Sobota večer, horký čaj na stole, vlasy obarvené, Tom na kole,
tak to by chtělo něco zkouknout.
Né, na nic se nebudu dívat, ty přeměny mě vždycky akorát 
rozbrečí.
Ale co když je tam nějaká nová, co bude roztomilá a 
dokonalá, to se musí vidět! :)
No tak jó. Jdeme se pokochat. Vždycky potěší vidět někoho, 
komu to vyšlo. A je úplně jedno, jestli je to v Kanadě, 
Čechách nebo na Marsu. Zajímalo by mě, jestli transsexualita 
existuje i v jiné galaxii :)

Zjistila jsem, že někdy brečím ráda. Nebo že se CHCI vztekat.
Že mě to baví :) A pak nechci, aby mě takhle někdo viděl a 
nechci se uklidnit, protože NECHCI! :)

Nikki, 28 let, Kanada
Má tam pár hezkých myšlenek, které se mi zase líbily a tak 
jsem si vyřízla z jejího videa pár fotek a tady jsou:
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https://www.youtube.com/watch?v=hX5T5HRIlB8

Tááák, tohle je slečna Niki.
5 minut před HRT :)
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A tady už velkou spoustu minut po HRT.
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Vánoční přání, které jsem dostala od mé mamky:
"To, co ti přeji, má DCERO, je nic menšího, než zázrak, jakým

jsi pro mě ty."
Samozřejmě jsem brečela.
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"Jít na své první rande s prvním mužem je důvodem cítit se
hezky.

Nikdy jsem se necítila tak vyděšeně."
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"Raději bych zemřela,

než žít ještě jen jednu jedinou minutu ve lži,

ve které jsem žila celý život."

Má jediná rada je: Řiďte se tím, co vám říká vaše srdce.

Tak to je poselství Nikki.
S těmito poselstvími se ztotožňuji.

Ale přidala bych ještě jedno.
Nenechte se nikdy nikým odradit, ani když vám bude říkat, že
nejste tím, kým jste nebo že to dopadne špatně. Vždy věřte jen
sami sobě, protože nikdo jiný nemá právo rozhodovat o 
vašem životě a nikdo jiný neví, co cítíte. To víte jen vy.

Nemohla bych letos přeskočit duben? :) Nějak mi tu tenhle 
měsíc letos nesedí. Normálně bych ho vyškrtla, i když ho 
mám jinak ráda a i když je to měsíc mých narozenin, které už 
budu ale příští rok poprvé slavit i v květnu...

Zrovna před chvílí mi psala kamarádka, že má taky termín.
16.11.
V Thajsku...

Tak to by chtělo reportáž! :)
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Takyže bude :)

(Důvodů, proč si Češka zvolí Thajsko je několik. Třeba 
nesplnění podmínky 1 roku RLT, který nesplní nikdy, ačkoli je
moc krásnou ženou už dlouho...)
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Ještě jedno poselství
21. března 2015 v 23:24 | Tereza 

Tak a dost.
Tohle chci už 
napsat hodně 
dlouho. Ještě před 
několika měsíci 
bych nevěřila 
tomu, že tenhle 
článek jednou 
budu muset napsat.

Od té doby, co se objevili lidé, kteří se snaží mi nějakým 
způsobem asi ztížit cestu nebo nevím, jaké je jejich poslání, 
ale přesně tohle (ač jsem očekávala) jsem nikdy na svém 
blogu mít nechtěla.
I slova mohou ublížit.

Jedno mé poselství bych tu tedy ještě chtěla zveřejnit.

Chcete-li mít klid a žít si svůj život bez toho, aniž byste 
museli řešit rozdílnost názorů na věc, kterou vnímáte 
jinak jen proto, že ji vnímáte s nadšením a euforií, zatímco
jiní se vám budou snažit dokázat, že nadšení a šťastní být 
nemáte, že nemáte věřit v to, že se to podaří, ale že 
všechno dopadne špatně, chcete-li si žít tiše v ústraní bez 
pozornosti kohokoliv a hezky nenápadně si proměňovat 
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svůj sen ve skutečnost, nečelit nepochopitelným protestům
téměř k čemukoliv, co uděláte a zkrátka být spokojení s 
tím, co máte, přestože přijdete o radost ze sdílení radosti, 
a nejste-li dostatečně silní,

nepište blog.

Čím déle si jdete za svým snem a přibližujete se k cíli, tím 
více nepřátel a nestvůr se vám postaví do cesty.
Naprosto nelogicky. Místo toho, aby si lidé navzájem přáli 
štěstí a lásku, je (nebo se může stát) váš svět plným 
nenávisti, hádek a protestů, stěžováním a kritizováním 
způsobeným nějakým vlastním problémem, který jedinec 
není schopen s rozumem a citem řešit. Místo toho, aby 
lidskost byla na prvním místě, propadá se hluboko na dno 
před agresivitou a sobeckostí. Naštěstí je to jen pár 
jedinců, které se dají zvládnout. Je třeba jim nedát 
prostor. Ať se třeba utopí ve své vlastní nenávisti ke 
všemu, ve svém negativismu a ve svém vzteku.

Vy všichni tady, kteří máte se mnou neustále nějaký problém, 
si asi neuvědomujete, že můžete o svou "zábavu" jediným 
kliknutím přijít. Jediným kliknutím může tento blog zmizet 
z tohoto světa nenávratně pryč. Jediným kliknutím v 
administraci tohoto blogu zmizí úplně všechno, včetně 
prostoru pro vás. Ale také prostoru pro ty, kteří hledají, tápou, 
neví, potřebují pomoc a které jen zastraší komentáře o 
zapáchající vagíně nebo zmrzačených orgánech. Takhle to 
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přeci nejde. Není možné, aby šel příkladem někdo, kdo 
nadává na doktory, systém, Fifkovou, tuhle planetu a tenhle 
vesmír. Všichni víme, jaká jsou rizika. Ale tohle prosím ne.

Přesto přijímám, že je možné, aby se (jako jakákoliv jiná) 
kniha stala terčem kritiky. To je naprosto očekávatelné a 
běžné a nestavím se z toho na hlavu, protože důležité je v 
tomto blog opravdu mé štěstí, má radost a splnění mých snů a 
očekávání. Tato kniha je totiž moje a nechť je inspirací všem, 
kdo se chce vydat stejnou cestou, nechť je i on šťastný, má 
radost a i jemu se splní své sny. To přeji vám všem. Všem.
Píše-li autor svou autobiografii, není sobcem, pokud píše jen o
sobě. Ale takový autor stejně nepíše jen o sobě, protože mu do
života vstupují lidé, kteří se ho nějakým způsobem dotýkají.

Smažu-li tento tento blog, co by se asi stalo? Která další 
nevinná duše, která se jen vydala na svou cestu, by se asi stala
terčem útoků, které nikdy nepochopím?
Tohle já přeci nemůžu udělat. Střílejte si šípy do téhle mé 
návnady, když vám to dělá dobře. Tenhle blog stejně nikdo 
nikdy nezahubí, i kdybyste ho rozstříleli na cucky a už vůbec 
nikdo nezahubí mě.

Smazat blog by byl zbabělý útěk a ten já nikdy neudělám. 
Mám jen jeden cíl a ten dokončím, ať už se to někomu líbí 
nebo ne za jakýchkoliv okolností.
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Tento blog není poradna, tento blog není veřejná kavárna, 
není ani diskusním fórem ani nevyjadřuje oficiální stanoviska 
nevím jaké organizace. Nemá dokonce vyjadřovat názory ani 
nikoho z vás, ačkoli jsem to považovala za správné, dobré a 
důležité dát prostor úplně všem, protože je tak málo 
příležitostí se někde sejít a normálně v klidu si popovídat, 
svěřit se, společně zaradovat i z malých úspěchů. Není možné,
aby se jedinci s porušeným egem povyšovali nad druhými, 
aby házeli komukoliv překážky pod nohy nebo aby si hráli na 
věštce, kteří zaručení tvrdí, kým jste a jací jste. O tom tento 
blog není.
Tento blog je pořád jen můj blog, můj deníček, moje kniha a 
pokud někdo nesouhlasí s mými názory, ať se třeba obrátí na 
evropský soud nebo vystřelí vzteky raketou na Měsíc - já je 
nezměním a už vůbec se nezastavím.

Tento blog tu zůstane, dokud budou na téhle planetě fungovat 
servery společnosti Nova TV, která Blog.cz provozuje.

Jediný způsob, který mě teď napadá, jak nechat knihu knihou 
nebo deníček deníčkem je úplně znemožnit jakékoliv nové 
diskuse, které do deníčků prostě nepatří. Takže prosím vy 
Šárky, slečny "zvláštní" a Anity (nikdo další není) se uklidněte
a můžetesi psát dál třeba na dveře toalet v nákupním 
středisku.
Kdo chce, tak mi dál může psát přes webový formulář v 
levém menu nebo na e-mail. Jedinečností této doby je, že 
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můžeme psát deníčky, které mohou číst jiní, které mohou 
komentovat jiní a které mohou pomoci druhým. To měla být 
výhoda, ne zbraň. Příležitost, jak si navzájem poradit a 
pomoct.
Naštěstí i vy ostatní budete jednou těmi, kdo pošlou svá 
nadějná poselství zase někomu dalšímu.

Nezapomínejte i vy šířit různá poselství naděje během 
svého všedního dne. Poselstvím naděje může být úsměv, 
stejně jako vřelá nebo povzbudivá slova.
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Ve vyleštěných výlohách
22. března 2015 v 23:16 | Tereza 

Koukám na ČT2, jak se 
James Bond miluje s 
agentkou v raketoplánu 
na oběžné dráze ve stavu
beztíže (já bych snad 
raději volila tu tíži, která 
je právě na tom 

příjemná) a vůbec se nedivím tomu, na co myslím. Mám 
pocit, že i jen jeden jediný dotek může být naplněním mé 
touhy, aniž by došlo k bouři bez ohledu na to, jaké další 
pocity mě čekají nebo nečekají. Protože ještě nevím... protože 
ještě nepřišlo mé poprvé, nemohu ani vědět. Ale mohu na to 
myslet a mohu o tom psát a představovat si to, protože my 
lidé máme fantazii, která nás umí dohnat až k úžasným 
vynálezům a myšlenkám, o nichž také lidé dávno předtím jen 
snili, než se staly skutečností.

A píšu o tom sms mému Bondovi, protože zítra už budu zase 
usínat vedle něj. O těšení, o smutnění bez něj, o Bondovi 
pomalu klesajícímu atmosférou, kde teplota stoupá...
Čekám, až mi zaschnou nehty, co se ti líbí a ještě nikdy jsem 
je s tebou neměla. (Něco ve stylu jednoduché nenápadné, ale 
jemné a ženské francouzské manikůry s drobnou květinou na 
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prsteníčku, na kterém chci jednou mít i něco jiného, než jen 
květinu).
Snad se ti budou mé ruce zítra líbit, až si pro mě přijedeš, 
abys mě odvezl do práce. A snad se ti jednou budu líbit úplně 
celá.
Miluji, když popisuješ moje ruce. Nebo když ze mě nemůžeš 
oči spustit, až se začnu stydět a zaboříš svůj nos do mých 
vlasů, abys prý nasál jejich krásu. Ano, vím o tom, že jsou 
lesklé, i že voní, vlastně to dělám i pro tebe. A také vím, že 
rostou dál a dál a zaplňují tak chybějící části mozaiky, kterou 
jsem si před lety namalovala jako obraz, který nikdy neměl 
spatřit světlo světa.

Miluji naše rozhovory.
"Máš prostě těžkou a nesnadnou pozici, protože jsi mě poznal 
příliš brzy."
"Ne, tak to není. Kdybych tě poznal později, pravděpodobně 
by mě někdo jiný předběhl a já bych tě nikdy nepoznal..."

Jen odešla zpráva pro Toma a zvedala jsem se, že jdu spát, 
přišla mi jiná:
"Krásný večer sestřičko. Právě jsem přistála v Dubaji. Další 
letadlo mi na jižní polokouli letí až kolem čtvrté ráno, tak se 
podívám po obchodech. Je krásné, jak letuška přišla 
zkontrolovat mé místo a říká:

"Madam, tady by měl ale sedět pán... Jak se jmenujete?"
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O tomhle přesně je přeměna.
O radostí z maličkostí, o krůčkách a krocích, které pomaličku 
dokreslují náš obraz. Ten obraz, který všechny známe, když 
jdeme ulicí a díváme se do výloh a který se mění. Proč se 
mění? No protože je to kouzlo.

V mžiku jsem byla se svou kamarádkou (říkáme si sestřičko) 
v Dubaji ve všech těch obchodech s lesklými výlohami, ve 
kterých se zrcadlí její ženská krása, radost s jiskrami v očích a
rozbušené srdce, jako nikdy předtím.

Nejsem jediná. Je nás tu mnoho. A minimálně dvakrát víc s 
dvakrát větší radostí, protože v těch výlohách jsme my.

Nikdy nezapomenu na to, jak moc velké přání to bylo úplně 
na začátku a jak každá, i drobná radost, mě popostrčila dál.

"Madam, ta žena, na kterou se díváte do zrcadla, jste vy."
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Být ošklivou ženou je jako být mužem
29. března 2015 v 20:01 | Tereza 

Za své činy a slova bereme každý svoji zodpovědnost. A 
výhodou toho, že když někdo někde něco pronese je ta, že já 
vlastně mohu pouze citovat, aniž bych se k tomu musela 
jakkoli vyjadřovat (nebo se s tím ztotožňovat) a lidé tedy 
nebudou polemizovat se mnou, ale s vlastníkem téhle 
myšlenky. To ale není úplně ono, protože já se zase velmi ráda
s něčím ztotožňuji a pak si o tom s někým popovídám.

Už jednou jsem tu použila myšlenku, kterou vyslovil Leoš 
Mareš na Evropě 2. Bylo to v článku "Úvaha o kráse a 
bagetě". Ta bageta, kterou byla pomyslně nazvána partnerka 
nebo partner pro chvíle, kdy hladovíme po lásce a bereme 
tedy kohokoliv místo toho, abychom hledali toho pravého a 
lepšího, navždy změnila můj pohled na partnerské vztahy. 
Tolik lidí kolem mě má vedle sebe jen "bagetu". Já sama bych
nikdy bagetu nechtěla a ani bych bagetou být nechtěla. Ale 
někomu prostě stačí. Je celkem zajímavé pozorovat reakci 
potencionálního partnera, když na něj vybafnu otázku, zda 
jsem nebo nejsem pro něj bagetou (a vysvětlím mu, jak to 
myslím).

Tato myšlenka o bagetě až tak kontroverzní není, ale nedávno 
jsem na Evropě 2 zaslechla, jak Leoš říká toto: "Už jsem to tu 
několikrát říkal, ale prostě se nám tady s Patrikem bohužel 
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neustále potvrzuje, že být ošklivou ženou je jako být 
mužem. Teď poslouchejte, všechny hezké holky: Opravdu se 
nebojte, vy nikdy nebudete muset pracovat. Vždycky si vás 
najde nějaký muž (nebo spíš vy si ho vyberete), který se o vás
postará a bude bohatý. Pokud budete opravdu hezkou ženou, 
bude vám chtít plnit všechna přání a vy do smrti nebudete 
muset pracovat. Pokud ale hezké nejste, máte smůlu. Budete 
se muset o sebe postarat samy."

Je to zase o ženské kráse. Nejde tu vůbec o inteligenci, důvtip,
smysl pro humor, dobré srdce nebo jakékoliv jiné vlastnosti, 
kterými žena může svého partnera zaujmout a pro které si ji 
ten muž může vybrat. Řeší se tu pouze krása, protože - ač 
velmi velmi povrchní - stále důležitá a jediná, kterou muž vidí
na první pohled.

Pokud kolem mě projde muž na ulici, co vidí?
To, jak vypadám.
Pokud se někdo podívá na mé fotky na facebooku co uvidí?
To, jak vypadám.

Neví, jaké mám srdce, jestli jsem zlá nebo hodná, mazlivá 
nebo dračice, nepořádná nebo ráda uklízím, věrná nebo 
nevěrná...

Z tohoto pohledu Leoše Mareše to mají hezké dívky v životě 
jednodušší. Ty méně hezké se musí více snažit rozvíjet jiné 
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své vlastnosti, protože vědí, že krása jim pro život nestačí. Ale
až taková katastrofa to není. Může být přeci docela příjemné 
žít život i jako méně hezká žena. Štěstí tedy není přímo 
úměrné vlastní kráse. Ta nám pouze sama otevírá dveře, které 
si jinak my ostatní musíme složitě páčit, než se dostaneme 
dovnitř k našemu princi.

Teď záměrně neřeším ani rčení, že každá žena je krásná ani 
to, že důležité je to, co je uvnitř. Hezčí ženy to mají u mužů 
prostě snažší.

Proč si kupujeme krásná auta a ne ta ošklivá? Proč si dáváme 
do bytu krásné vázy a ne ty ošklivé? Proč stavíme krásné 
domy a ne ty ošklivé? A proč se nám vlastně líbí třeba krásní 
barevní motýli, ale černé chlupaté mouchy ne? Jaký smysl to 
v nás určuje, co je krásné a co ne?

Mít kolem sebe krásné věci je příjemné. Milujeme to všichni.
Je to povrchní, sobecké, ale nikdo se nestydí za to, že má 
krásnou manželku nebo že se mu líbí západ slunce, protože je 
krásný.
Já bych tedy trochu poupravila to rčení na správnější: "Každá
žena MŮŽE být krásná."
Je to na nás. Jsme tak krásné, jak krásné být chceme. To platí 
pro všechny.
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Kačenka už je zase u maminky a já jsem tu zůstala sama. 
Zřejmě dospívá, protože přicházejí otázky, na které jsem až 
dosud nebyla připravená a dalo mi práci dobrat se odpovědi 
sama v sobě. Některé se týkaly mého ženství, některé byly 
typu: "Jakou barvu očí měl Jan Amos Komenský? Chci si ho 
nakreslit, víš?" :)
"Joo Kačenko, v 16. století ještě neměli foťáky, víš?"
(Mimochodem podle kreseb je měl asi hnědé.)

Zatímco v pátek jsem řešila s knedlíkem v krku otázky 
ohledně ex a mě v souvislosti s operací a napadaly mě různé 
sci-fi scénáře, o kterých se mi v noci i zdálo, dnes už jsem 
byla opět nadšeně česána, byly mi vybírány náušnice, které si 
mám vzít na cestu k mamince a když jsem se dnes rozhodla 
namalovat jen linky na oči před odchodem (ani řasenku, ani 
make-up, což jsem ještě nikdy předtím jako Tereza neudělala, 
když jdu mezi lidi) a vlasy si stála v rychlosti jen hala bala do 
culíku s úmyslem, že to stejně schovám pod kapucu, protože 
venku leje, Kačenka prohlásila, že tenhle účes je moc krásný a
že takhle se nemusím bát, že by si někdo myslel, že nejsem 
žena :)
Překvapení :)
Uvedla dokonce konkrétní detaily, které se jí na mně líbí. Ona
je jinak velmi kritická.
Ale potěšila mě, že mezi lidmi si už uvědomuje, že je lepší 
používat ženský rod a říkat mi mami. Už jí na to nemusím ani 
upozorňovat. (Za to může Tom (teď je na měsíc pryč), který to
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před měsícem takhle nastavil a nebyla žádná jiná možnost, 
než to přijmout.)
Ale jak je vidět, má ženskost není ukrytá v make-upu :)
Po posledním desátém laseru jsem navíc odhodila make-up s 
nejvyšší kryvostí v ČR, neboť už nebylo co zakrývat a sáhla 
jsem po mém roky oblíbeném Maybelline Affinitone, který 
jsem ale nemohla používat, protože nebyl make-upem s 
nejvyšší kryvostí ve vesmíru.
Affinitone je lehký, neviditelný, příjemný a vydrží celý den na
pleti, která vypadá naprosto přirozeně (ne jako ten krycí 
předtím, kde bylo ale prvořadé zakrýt těch milión odstínů 
šedi, až potom přirozenost a já jsem moc ráda, že mi tenhle 
Dermacol Make-up Cover kdysi před lety kamarádka 
doporučila a zachránila mě tak před strachem ze "šedivého 
šílenství").
Před Motolem mě čeká ještě jeden laser, který už bude ničit 
jen ta sporadická místa, která vidím já zblízka a co už jinak 
vidět nejsou.

"Proč ty holky nejezdí na laser, jako ty?" ptal se mě posledně 
Tom, když viděl slečnu po operaci, které se "krásně" tmavá 
místa nepoškozená jediným zásahem laseru vyjímala na tváři.
To jsem nekomentovala. Neříkala jsem tu snad před chvílí 
něco o tom, jak může být každá žena krásná?

Kačenka si přivezla čtyři krásně barevné knížečky o vílách 
Winx, ze kterých byla nadšená a hezky mi z nich četla. 
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Zatímco já jsem uklízela nebo napouštěla vanu, seděla u mě a 
chtěla mi předvést, co jí ve škole naučili. Moc hezky jí to šlo.
Až narazila na úryvek, který jsem si musela zapsat, protože se
mi líbil.
Je o sebevědomí a jeho důležitosti. Pokud si nevěříme, může 
nám to zkomplikovat naši cestu...
Uvědomila jsem si, jak podobné jsme si s těmi vílami. Ale to 
platí pro všechny lidi na světě. Kdo si nevěří, ztratí svoji moc. 
A srážet úmyslně něčí sebevědomí, tvrdit mu, že na to nemá, 
že ho nic dobrého nečeká a že vypadá jako obluda je moc 
špatné.

Faragonda vílám vysvětlila, že Bloom 
ztratila sebedůvěru.
"Sebedůvěra je jednou z nejdůležitějších
vlastností!" pokračovala ředitelka. 
"Vílám pomáhá dokončit složitou cestu k
rozpoznání a ovládnutí vlastní kouzelné 
moci."
"Bude tedy stačit, aby se Bloom vrátilo 
sebevědomí, a pak bude zase silná? To 

je snadné!"
Ale řešení takhle jednoduché nebylo.
"Sebedůvěra je jen první krok..." upozornila Faragonda. "Aby
se Bloom vrátila její síla, musíte kletbu odvrátit. Je třeba najít
toho, kdo za ní stojí, a porazit ho!"
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"Bloom, tvůj případ je vážný, nikoli beznadějný."
Winx přistoupily k Bloom.
"Nemůžeme jít s tebou, ale můžeme ti předat něco z naší 
čarovné energie!" usmála se Stella, která se kamarádku 
snažila povzbudit. "Jak vždycky říkám: Kutna mnicha 
nedělá, ale pomáhá to!"
Stella dokončila větu a vykouzlila pro Bloom praktický oděv s 
kazajkou, kraťasy a vysokými botami. Ideální kombinace na 
výpravu do lesa.
"Výborně!" zvolala Tecna, která ihned pochopila Stellin 
nápad.
Bloom kamarádky dojatě objala.

Holky, věřte si!

• Ostatní si o nás myslí to, co si my sami o sobě 
skutečně myslíme.
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• To, na co si věříme, je také to, co se stane.
• Někdo si myslí, že nesbalí dámu, co si v oranžovém 

pracovním úboru odpykává alternativní trest za 
kapesní krádeže. Podle toho se pak začne chovat a 
nakonec se to i stane - dáma mu dá košem.

• Pokud děláme stejné věci stále stejným způsobem, 
dostaneme výsledek, který vždy dostáváme.

• S vyšší sebedůvěrou vám nikdo nepomůže, je to jen na
vás.

(Teorie sebevědomí a sebedůvěry, qark.net)

Nechtěla jsem tu dávat rady o tom, jak se mít rádi a jak si 
věřit. Toho je plný internet. Chtěla jsem jen říct, že vždycky 
má člověk na výběr. Kdo chce, může jít vlastní cestou. Kdo 
chce, může poslouchat ty nesprávné řečníky a názory a kdo 
chce, může poslouchat jiné. Třeba mé :)
Přijde někomu, že bych byla nešťastná?
Párkrát jsem tu zaslechla od jedné zvláštní osoby s názory 
člověka s nízkou sebedůvěrou, že jen skrývám hlubokou 
depresi a předstírám radost.
To snad ani není třeba vyvracet! :)

Podle psychologů sebevědomí snižuje naučený pocit 
bezmocnosti. Doktor Martin Seligman z Pensylvánské 
univerzity tvrdí, že až 80 % lidí má nějak naučený pocit 
bezmocnosti. Ten je založený na přesvědčení, že jedinec 
nemůže sám kontrolovat svou situaci. Výsledkem je pocit 
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beznaděje, ztráta aktivity a odevzdanost osudu. Člověk se pak 
neučí novým způsobům, ale dokola opakuje neúspěšné 
chování nebo nedělá nic. Čím více nejistoty pociťujeme, tím 
více máme strachu, tím více se bráníme a jsme agresivnější.
Sebevědomí je třeba udržovat. Nejjistější je, když se obklopíte
vhodnými lidmi a přestanete se stýkat s těmi, kteří vás srážejí.
Kladné působení a ovlivňování jiných lidí je velmi pomalé a 
podstatně slabší, kdežto záporně vás může jiná osoba 
"rozhodit" během několika okamžiků. Snižování sebevědomí 
shazováním je prostě mnohem účinnější než jeho zvyšování 
chválou. Proto utečte od těch, kteří vás shazují. Ano, nemusíte
se s nimi stýkat. Ano, můžete utéct. Jste dospělí. Můžete.

(Ivo Toman)

Dnes Českou republikou projel konvoj amerických vojáků.
Kromě samotných vojáků a snaze některých českých občanů 
o komunikaci s nimi v češtině mě na něm zaujala jedna věc: 
Lidé protestující proti tomuto konvoji byli ve značné menšině 
proti příznivcům, takže by si jich nikdo ani nevšiml, ale svou 
chabou moc doháněli svou hlasitostí, takže byli slyšet všude.

A tak to často bývá.

Ten, kdo má nějaký problém je slyšet všude, zatímco ta 
spokojená většina mlčí, protože jí nic netrápí a neztrácí čas 
kopáním kolem sebe. Když už, tak vojáky nadšeně vítá :) 
Nebo na ně kouká ve zprávách.
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A já vítám každou slečnu, která se úplně poprvé objeví u 
Hanky na společném sezení a věřím, že vše zvládne tak, jako 
to zvládly ty ostatní. Vždycky se totiž najdou ty, které 
pochopily, že cesta je jen jedna.

"Smyslem mé přeměny pohlaví bylo 
vysvobodit se. Pokud se u toho cítím dobře a
šťastný, nehodlám to zastavit jen proto, že 
neodpovídám něčí představě, jak má vypadat
člověk."
David Harrison, FtM, herec a autor 
divadelních her
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Každý svět má své záhady
30. března 2015 v 16:47 | Tereza 

Mělo to být z části obchodní jednání, z části schůzka s někým,
koho už jsem chtěla dlouho poznat a paní chtěla zase poznat 
mě, protože se známe jen pracovně, každá za počítačem nebo 
telefonem, ale nikdy jsme se neviděly. Ostatně tak to bývá, že 
ani nemůžeme osobně poznat všechny naše obchodní 
partnery. To bych ani nečekala, ale jednou mi z ničeho nic 
přistál v poště takový milý e-mail o tom, jak dobře se se mnou
komunikuje (to tak potěší!) a který nebyl ani tak pracovní, 
jako spíš pozvánkou na oběd: "Až pojedete kolem, stavte se. 
Já vás zvu. Moc ráda bych vás poznala!" (S paní si vykáme).
Dnes jsem zrovna jela kolem :)
Už několik týdnů mi vrtalo hlavou, zda chce paní poznat 
Terezu jako ženu nebo Terezu jako transsexuální ženu. To se 
mi občas stává, že ten, kdo zná moji minulost, je nadšený 
(stejně jako já) a protože se mu nedostává odpovědí na 
některé otázky, ptá se. To mi samozřejmě nevadí, i když mám 
raději tu první variantu sejít se "jako žena" a ne "jako 
transsexuální žena". V tom je totiž obrovský rozdíl.

Protože jsem věděla, že obchodní zástupce, pod kterého tato 
paní spadá, mě zná osobně (z doby přibližně 2 měsíců od 
začátku RLT), a protože jsem věděla, že komunikuje také s 
naším ředitelem, nevěděla jsem na sto procent, zda to paní ví 
nebo ne. Předpokládala jsem (neboť v té době to ještě bylo 
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senzací a ne celkem nudnou informací jako dnes), že to tento 
obchodní zástupce od ředitele ví a že to i řekl své podřízené, 
se kterou komunikuji a ta (jak psala) by mě ráda poznala. Že 
to je ten důvod, proč mě chce poznat. (Ne, to nebyl ten důvod.
To jen já automaticky vždycky předpokládám, že tu nejde o 
obyčejné setkání dvou kolegyň :).

S tím, že bude výslech, jsem se také dnes sešla a 
předpokládala jsem, že přijdou otázky na přeměnu, na 
transsexualitu, na operaci...a podobné otázky, které jsou vždy 
stejné.

Jenže když si mě ta sympatická milá paní vyzvedávala, že mě 
zavede autem k nim do firmy, odkud se vydáme na oběd a 
poté na exkurzi do jejich firmy, rozhovor se začal odvíjet 
úplně jinak, než jsem čekala.

Mám ráda schůzky s lidmi, pro které jsem "odjakživa paní 
Nováková" a nikdo jiný. Při takových schůzkách mám v 
podstatě jen dvě možnosti: Buď si to užít jako žena nebo se 
neustále hlídat a být nervózní z toho, že to na mně někdo 
pozná. U mužů je situace podstatně snažší, protože muž často 
nemyslí hlavou (někdy to může být pro ženu i příjemné), což 
ovlivňuje jeho pozorovací talent, zatímco ženy jsou vnímavé, 
důvěřují své intuici a rychleji odhalí to, co muž odhaluje třeba
týdny. (Tím nechci muže podceňovat, ale testosteron prostě 
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tak jako tak vládne jejich těly, ať chtějí nebo ne a ovlivňuje 
úplně všechno. (Ale tak to má být)).

Že nás každý automaticky podezřívá? Ne, takhle to nefunguje.
Lidé běžně nepředpokládají, že člověk prochází nebo prošel 
změnou pohlaví. To je takové sci-fi, se kterým drtivá většina 
nikdy osobně nepřišla do styku, že je to až ta úplně 
nejposlednější možnost, kterou by byli schopni si připustit a 
tak když už se jim něco nezdá, zhodnotí danou osobu třeba 
jako mužnou ženu, divného člověka nebo prostě akceptují 
ženu takovou, jaká je (pokud vůbec přemýšlí nad tím, že se 
jim něco nezdá, což se obvykle odehrává především a jedině v
naší hlavě). Je to opravdu tak, že na co v tu chvíli myslíme, to 
se stane, protože na sebe přitahujeme pozornost tím, jak na to 
myslíme a jak tyto myšlenky ovlivňují naše chování. Budu-li 
očekávat, že to na mě někdo pozná a budu-li se toho bát, budu
z toho nervózní a nedokážu se uvolnit a nemyslet na to, pak to
opravdu pozná, protože vyšlu signály, že něco není vpořádku.

Je třeba vyslat jasné signály, že je vše v naprostém
pořádku! :)

To bych řekla, že je základ. Dost těžký a nutný pořádně 
trénovat, ale jednou se k tomu dá dostat.

A to je o té sebedůvěře, o které jsem psala v předchozím 
článku.
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Vysílala jsem signály, že je vše v naprostém pořádku, ale stále
čekala, kdy přijde otázka typu: "Můžu se vás na něco zeptat?" 
nebo "Nebude vám vadit, když budu mít jednu otázku?". 
Tyhle otázky se dnes nekonaly. (A není mi to ani trochu líto).

Seděly jsme v příjemné stylové restauraci 30-tých let 
Charleston v centru Prahy, v podlaze byla pod tlustým sklem 
hladomorna, ve které ležel přikovaný kostlivec a my si nad 
ním dávaly ty nejlepší pochoutky :)

Trvalo to jen pár minut, abych zjistila, že tady jsem jen a 
pouze "paní Nováková", nikoliv osoba procházející 
přeměnou. V ten moment jsem ale lehce znejistila, protože o 
to víc jsem se bála, aby mi tento sladký dokonalý stav něco 
nezkazilo. Abych já něco nezkazila. (Jak bych mohla? :).

Jeden číšník byl černoch. Vzpomněla jsem si, jak cestou do 
Prahy v rádiu říkali, že tvůrce filmové série s Jamesem 
Bondem byl obviněn z rasismu, protože prohlásil, že James 
Bond by měl být Angličan. Ne černoch. Jak je vidět, lidé 
budou neustále řešit věci, které se jich netýkají a snažit se k 
tomu nějak vyjadřovat.
Proč by Sněhurka nemohla být černoška, Červená Karkulka 
Japonka a Krakonoš Indián? :)
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To, že tady nejsem jako transsexuální žena, ale žena mi došlo 
v momentě, kdy jsme začaly probírat děti a svěření do péče 
otci a matce. (To je pro mě velmi těžce zvládnutelné téma, 
protože v očích všech jsem matka, která nemá v péči svou 
dceru. Co jsem to proboha za matku? :( Vždycky dodávám, že
to nebylo mé rozhodnutí a kdybych mohla, mám dcerku v 
péči já. Velmi těžko se to vysvětluje a pravý důvod (že já jsem
vlastně otec) jsem prozrazovat nechtěla. To raději budu za 
krkavčí matku, i když rozumný člověk pochopí, že svou dceru
miluji, i když jí mám jen jednou za 14 dní o víkendu a až bude
starší, rozhodne se sama, s kým a kdy chce být).
Zkritizovaly jsme totiž chlapy, kteří nejsou schopni se o své 
děti starat a jakmile si vysoudí střídavou péči, tak se během 
týdne o ty děti stejně stará babička a otec je s nimi až o 
víkendu. K čemu to potom je? Ale všichni chlapi naštěstí 
nejsou takoví.
Mluvily jsme o porodu (bála jsem se, že dostanu otázky, na 
které bych nechtěla odpovídat, protože bych musela lhát, což 
nikdy nechci, ačkoli o tom vím všechno), o dětech, o rodině, o
manželích :) Kdyby paní nemusela do práce, seděly bychom 
tam asi do večera.
Po výborném obědě jsme dostaly chuť na kafe, ale dostala 
jsem nabídku na caffé latte, které se dělá u nich v práci s 
dovětkem, že věděla, že latéčko neodmítnu, protože ho mají 
rády všechny ženy :) Joo trefa! :)
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Došly jsme do krásné moderní budovy s jezírky s kameny ve 
vstupní hale, kde jsem začala být postupně představována 
jednotlivým kolegům vracejícím se z časově neomezeného 
oběda a udržovala s nimi potom ve výtahu konverzaci :) 
"Tamhle na té stezce za okny si chodívám zaběhat." "Po 
práci?" "Ne, někdy místo oběda." "Cože? Já chci takyyyy..." 
"Tak se sem odstěhujte!" (Hm, nejste první, kdo mi to říká).
No k divení toho bylo víc :)

Na zíravé a podezřívavé pohledy jsem dost citlivá, ale tady už
jsem opravdu mohla zahodit všechny své obavy. Přesto jsem 
byla ostražitá, ale věděla jsem, že to nesmím přehánět, 
protože ona ta sebedůvěra je opravdu potřeba. Četla jsem, že 
existují dva extrémy sebedůvěry: přehnaně vysoká a přehnaně
nízká. (To víme všichni).
Zatímco nízká sebedůvěra je katastrofa, přehnaně vysoká až 
tak katastrofální není. Pro okolí je sice takový člověk 
"namachrovaný frajírek", ale takový člověk většinou snadno 
dosáhne svých cílů a pro něj osobně (jeho ego a osobní pocit) 
je mnohem lepší tato varianta, než mít sebevědomí nízké. 
Vyplatí se mít sebevědomí. Hlavně jakékoliv.
To neznamená, že budu automaticky všechno přehánět, ta 
hranice mezi zdravým sebevědomím a přehnaným není až tak 
vidět, ale důležité je nespadnout dolů. To je to nejpodstatnější.
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Paní se mnou oběhla všechny kanceláře, 
šly jsme spolu na toalety s nakreslenou 
paní v sukýnce na dveřích (ono už je to 
naprosto normální, ale přesto z toho mám 
vždycky radost :), upravila si čerstvě 
"vyfénované" vlasy zcela nepřípustným 
směrem díky vichru venku, zavtipkovala 
jsem, jak jsem ráda, že tady nepotřebuji 

elektronickou kartu ke vstupu a začaly jsme připravovat 
latéčko. Tedy já jen stála a pokračovala v nekonečném a 
nepřetržitém dialogu s tou milou paní, který započal před 1,5 
hodinou a rozhodně nebylo jasné, kdy skončí.
Trochu jsem začala mít výčitky, že paní zdržuji od práce a tak 
jsem se trošku snažila příliš jí svou přítomností pracovní 
činnost nekomplikovat, ale to nešlo :) V kanceláři byly totiž 
ještě dvě kolegyně, které byly také milé a tak jsme se dostaly 
k tématům, která bych dnes rozhodně nečekala, jako například
to, že si jeden jejich kolega oholil knír, řešil se důvod a přešlo 
se k manželovi jedné kolegyně, která nemá ráda vousy ani 
knírky a tak ho nutí každý den se holit. Nejvíc mě dostala 
otázka, se kterou si nikdo nevěděl rady: "Jak rychle vlastně 
rostou vousy?"
Ne že bych to nevěděla, ale rozhodně jsem se k odpovědi 
nehlásila a tak tato otázka zůstala tou největší záhadou tohoto 
dne :) Jsem přeci žena. Nevím a nemůžu vědět, jak rychle 
rostou vousy! :) To je jako kdyby muži mezi sebou probírali, 
jak často musí žena na barvení odrostů.
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Každý svět má své záhady :)
Už dávno předtím jsem toužila tyhle záhady poodhalit a taky 
jsem to dělala, ale to byl jen malý nepatrný kousíček z toho 
obrovského koláče, kterého se konečně mohu najíst dosytosti.

Do firmy jsem pozvaná znovu, bylo to tak příjemné setkání, 
že mám chuť se tam stavit příště zas (snad jen na chviličku a 
ne na tři hodiny, jako dnes) a pozdravit ty milé "kolegyně".

Je nepopsatelně krásné (všem biologickým ženám naprosto 
přirozené a obyčejné), když jsem někde součástí ženského 
kolektivu, který neví nic o mé minulosti a cítím, jak by žádný 
muž neměl ani šanci dostat se k podobným diskusím. Ty se 
totiž odehrávají úplně v jiném duchu. To je rozdíl mezi 
komunikací ženy s mužem a ženy se ženou. Nemůžu (a ani 
nechci) to brát jako samozřejmost, ačkoli to jednou bude 
úplně obyčejným zážitkem. Chci si to vychutnávat a taky si to
vychutnávám. Každého takového okamžiku, který je pro mě 
ještě pořád moc vzácný na to, abych o něm prohlásila, že je 
obyčejný.
Ještě pořád mě tyhle věci dokáží nadchnout a ani trochu se mi
potom nechce domů. Do světa, kde pro některé lidi jsem 
"transsexuální žena". A pak mě napadá, jaké by to asi bylo 
začít někde znovu? Někde, kde mě nezná vůbec nikdo. 
Někde, kde bych existovala už "jen" jako žena...? Tak, jak po 
tom téměř všechny toužíme.
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Vždycky říkám, nač utíkat? Ale ono to má své výhody. 
Přestože nemám problém s lidmi, kteří znají mou minulost a 
oni většnou nemají problém se mnou. Nejčastějšími reakcemi 
je zájem, nadšení nebo "je mi to jedno".

Kdykoliv zjistím, že já jsem já i pro ostatní a ti netuší, co se v 
mém životě odehrávalo ještě před rokem a půl, je to pro mě 
tím nejšťastnějším okamžikem, který bych chtěla prožívat 
denně. (Což některé jedince dovede náležitě rozčílit :). Jak ten
pocit popsat? To se mi zaleje srdce takovým příjemným 
šimravým horkem, které bych právě nazvala štěstím. Málokdy
má člověk v životě možnost cítit něco takového.

Moc bych teď chtěla zpětnou reakci všech, které jsem dnes 
poznala. Ony jsou tam tři. Tři ženy. Řeknou si všechno.
Ale nikdy se nikoho na takovou věc samozřejmě nezeptám. A 
tak můžu jen spoléhat na svůj pohled, na svou intuici a 
empatii. Uvidíme, zda přijde ještě otázka: "Můžu se vás na 
něco zeptat?". Protože i já se mohu mýlit. Opravdu :) To se 
bohužel stává i lidem, kteří si věří :) I když...

...někdy se sama divím, jak je všechno tak
jednoduché.

Jen to počasí asi nikdy nepochopím :)
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Tuhle předpověď na dnešek bych byla schopná vymyslet taky.

Já mám ale rozhodně jasno! :)
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Duben 2015

Jaké to je být krásnou ženou?
1. dubna 2015 v 17:53 | Tereza 

Někdy jdu po práci do obchodu pro jogurt a koupím jogurt. 
Nic zajímavého se nestane. Jindy jdu pro jogurt a přede mnou 
stojí u pokladny slečna, u které si říkám: "To snad není 
možné, jak krásné má řasy. To má nalepovací? A ta pleť! Jak 
to dělá? No jasně, věk. Tyhle boty by se mi taky líbily..." 
Neustále vnímám všude kolem sebe tu ženskost, kterou budu 
donekonečna obdivovat a snažit se jí dosáhnout sama na sobě 
co nejvíce. A v souvislosti s tím mě napadlo, co my - ženy 
rozené ve špatných tělech - si vlastně říkáme?
"Jaké to je být ženou?"
nebo
"Jaké to je být krásnou ženou?"

Protože být jakoukoliv ženou není až zas tak těžké. Použiju-li 
termín Leoše Mareše, být ošklivou ženou je jednoduché. Stačí 
se o sebe chvíli nestarat a navíc my k tomu máme díky 
dokonalému působení testosteronu z dřívějších let i jisté vlohy
(některé více, některé méně, některé vůbec (viď Dannie? :-)) 
Pěkně děkuju za tyhle vlohy. Naštěstí co nedokáží vykouzlit 
pilulky a všemocná chemie, která je prostě pořád chemií, díky
které v mozku probíhají chemické reakce a tam kde je reakce, 
je i akce, tak vylepší plastický chirurg. To jsou možnosti, které
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prostě existují. O finanční stránce se tu teď nebavím a ani 
neřeším, zda jsou tyto možnosti dostupné všem. Řeknu to tak, 
i kdybych neměla na chleba a měla prodat byt, tak raději budu
ženštější ženou, než ošklivou. To není posedlost, jakou 
prožívají jiné ženy. To je naše nutnost. Ale spolu s ostatními 
ženami máme společné to, že všechny si občas říkáme: "Jaké 
to je být krásnou ženou?"
Honba za krásou by neměl být rozhodně jen jediný životní cíl,
ale ve skutečnosti (byť si to některé slečny ani neuvědomují) 
se stejně každá žena snaží být krásná. A každá, která o sebe 
alespoň minimálně dbá, rozhodně krásná je.

Takže náš cíl není vlastně nízký ve smyslu "stát se ženou", ale
vysoký "stát se krásnou ženou". Na tom ale není nic špatného.
Při pohledu na slečnu s dlouhými řasami a hladkou pletí u 
pokladny v obchodě jsem taky toužila být krásná jako ona. 
Jaké to asi musí být? To je úplná pohádka vidět tohohle 
člověka každé ráno v zrcadle. Tam je stoprocentní ženskost. 
Ale i tak jsem spokojená. To, že si nastavuji vyšší cíle je 
dobré, protože mě to popohání kupředu. První menší cíle, aby 
mě lidé indentifikovali správně, jsem už překonala. Je na čase 
jít dál až tam, kam mohu. Tenhle život už nikdy jindy žít moct
nebudu.

U pokladny přede mnou slečna, za mnou manžel mé bývalé 
kolegyně. Schválně jsem se občas otáčela a pozorovala ho, 
jestli na mě bude zírat (to je pojem, který používám pro 
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člověka, který přemýšlí, odkud mě zná nebo že mu na mně 
přijde něco divného). Ten muž Toma (ne toho mého 
nového :-) dříve běžně zdravil. Ale teď nic. Tohle už jsem si 
ověřila mockrát, že mě nezdraví mí bývalí kolegové, mí 
spolužáci, mí sousedé. Jsou to ale nezdvořáci! :-) Ve 
skutečnosti mě to nesmírně těší a mám z toho dobrý pocit. Jen
škoda, že už s nimi nemohu prohodit pár slov. To je ta daň za 
to všechno. Kterou ale ráda zaplatím :-)

A šup na poštu. Ať je nějaké vzrůšo.
Za mnou fronta lidí, vedle u přepážky taky. Konečně jsem 
přišla na řadu, zaplatím své dva balíky a kluk za přepážkou mi
před všemi těmi lidmi říká: "Můžu se vás na něco zeptat?"
Nechápala jsem.
"Neděláte pro nás náhodou reklamu?"
Nechápala jsem ještě víc.
"My si totiž myslíme, že jste fotila tamhle ten plakát, jak je 
tam ta paní! To jste celá vy!" :-)
Začala jsem se tvářit cudně, nějaká paní z přepážky vedle mě 
zakřičela: "Paní, řekněte že jo. Dostanete slevu!"
Smála jsem se a říkám tedy, že "jasně, to jsem já. Ale to je od 
vás vážně hezké" :-) Samozřejmě jsem ten plakát nefotila já!
Tak jsme se pobavili.
Já si ten plakát nestihla prohlédnout, protože všude spousta 
lidí a nebudu si před nimi přeci prohlížet nějaký plakát. Už 
takhle jsem měla co dělat zvládnout před všemi tuhle situaci.
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Což mi bylo líto, protože jsem si ten plakát chtěla aspoň 
prohlédnout nebo dokonce vyfotit.

Druhý den (tedy dnes) jsem se vydala na poštu s foťákem! 
Chvilku jsem počkala, až tam nikdo nebude (dost vzácná 
chvíle), vlétla jsem tam, pozdravila jsem pana pošťáka, paní 
za přepážkou a říkám jí: "Já nic nechci, jen si tady vyfotím ten
plakát, co mi o něm včera říkal váš kolega." Zapnula jsem 
přístroj, zaostřila a... na displeji tma! "Vyměňte baterie".
Faaaajn.
Podruhé tam nejdu, fakt ne.
Aspoň tu paní na plakátu jsem si konečně prohlédla :-)
Taková bezvýznamná příhoda, já vím. Ale chtěla jsem vědět, 
jak mě vidí zaměstnanci zdejší pošty. Chtěla jsem vědět, jak 
krásná je ta "modelka". No byla to úplně normální paní a fakt 
jsem to byla celá já! :-) Což mě tedy potěšilo. To by bylo něco
být na plakátech České pošty. :-)

Takže sem fotku plakátu nevkládám, jen o tom vyprávím, 
protože mi to přišlo vtipné. Hlavně ten konec s vybitými 
bateriemi, které jsem si přes noc až doteď nechala nabít. (Už 
jsou na vyhazov prostě.)

A hned jsem panu pošťákovi za přepážkou vyčetla, že mi ani 
neřekl, že bude na Primě v Prostřeno :-) Hned vyzvídal, jestli 
se mi tam líbil. To nebudu komentovat :-)
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Běžela jsem ještě na OSSZ, protože jsem ve schránce našla 
výzvu k doplnění údajů na přehledu k podnikání za rok 2014. 
Drobná chybička se vloudila, to já musím řešit okamžitě, 
protože utrpělo mé přeci naprosto dokonalé dílo (daňové 
přiznání a přehledy) a měla trochu obavy, že to nepočká ještě 
tři měsíce, abych tam nemusela s tou výzvou, kde je oslovení 
"Pan" (+ neutrální jméno). Vůbec se mi tohle oslovení nelíbí a
vadí mi, že mé rodné číslo prozrazuje údaj o mém (údajném) 
pohlaví. Ale ty tři měsíce už to vydržím.
Hned jsem šla na řadu, postarší úřednice si přečetla jen mé 
jméno na výzvě, našla si mě v počítači a hned mi podávala 
můj přehled: "Mohla byste to tady škrtnout, přepsat a 
podepsat s dnešním datumem?" Přirozeně používala ženský 
rod a oslovovala mě paní, zatímco v počítači jsem pan. Tak on
mi takhle říká jen počítač! Tak to je dobré. Kdyby mě 
oslovovali lidé "pane", vadilo by mi to víc.
Stejně ale nerozumím tomu, že některé slečny ve svých 
bankách jen požádaly úřednice o změnu oslovení na "paní", já
ačkoli jsem to udělala, dostala jsem košem. Prý je k tomu 
potřeba doklad o změně pohlaví. Nějaká chytrá ne? To je 
problém přehodit tam to "pan" za "paní"? Je to opět v lidech. 
(Mojí bankou je AirBank a ta to nezmění ani kdybych se na 
hlavu postavila. Prostě ne a ne a ne!) Však já už si počkám :-) 
Ale jinak mám tuhle banku ráda.

Dnes nastoupil nový kolega. To je moment, který naprosto 
miluju, protože ho ještě nikdo nestihl informovat o mé 
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minulosti (věřím, že z kanceláří mu to neřekne už nikdo, 
protože vědí, že se to prostě neříká, ale ve výrobě mu to stejně
řeknou) a tak jsem při vzájemném představování prostě 
Terezou a nikým jiným. Tenhle pocit, který jsem mohla zažít i
v pondělí při návštěvě mé "kolegyně" ve firmě v Praze spolu s
jejími kolegyněmi, kde jsem byla ženou, se mi moc zalíbil. 
Myslím na něj vlastně neustále. Jaké by to bylo žít tam, kde 
jsem Tereza Nováková a nikdy žádný Tom neexistoval vůbec 
pro nikoho? Stejně to jednou takhle udělám.

Zjistila jsem, že už se vůbec cíleně nefotím. Že jakmile člověk
dosáhne určitého stupně ženskosti, po které tak toužil, už se to
stává (dá se říct) obyčejné. (To jsem přehnala s tím výrazem. 
Tohle bude navěky vzácné).
Těším se, až budu mít nějaké nové fotky, ale beztak v červnu 
budu obíhat (nebo spíš se ploužit kačeří chůzí) po úřadech, 
kde budu potřebovat nové fotky a tak jsem zvědavá, jaké 
budou.

Jakmile budu mít Motol za sebou, ještě to pro mě ale nekončí.
Už jsem rozhodnutá jít dál. Teď nemyslím druhou drobnější 
operaci, na kterou se chodí po 6 měsících, aby se dílo 
dokonalo, ale FFS - Facial Feminization Surgery. Prostě 
přijdu k plastickému chirurgovi, který je u nás nejlepší (kam 
jinam bych taky chodila) a který tenhle typ operace i nabízí a 
upraví tvář tak, aby změnil i nepatrné mužské detaily za 
ženské. Je pravdou, že spousta žen má ve tváři mužské detaily
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a neřeší je. Ale já chci. Je to souhrn citlivě zvolených 
plastických operací obličeje, kterých může být spousta 
(snížení nadočnicových oblouků, zmenšení a úhel nosu, 
zmenšení či posun brady, zvýraznění lícních kostí, zvětšení či 
posunutí (směrem nahoru, aby se odkryly zoubky) rtů, 
posunutí vlasové hranice, facelifting, oční víčka, atd.) 
Neustále vnímám ženské tváře jako dokonale krásné už jen 
svými proporcemi. Jsem spokojená s tím, co mám teď, 
protože mi to prochází, ale proč si nevytyčit ještě další cíle? 
Mimochodem - FFS není jen otázkou nás, ale i jiných 
biologických žen. Každá chce být prostě krásná. (Ukázky sem
vkládat nebudu, protože už jsem je vložila do článku z 
30.7.2014)
Jaké by to asi bylo, kdybych žádný testosteron nikdy v těle 
neměla? (Tedy tu minimální ženskou hladinu).

Dannie, už tě úplně chápu, když jsi říkala o nutnosti těchto 
plastik totéž a já ti nevěřila, že to chceš udělat, protože nikdo 
nechápal proč s tou tvojí dokonalou krásnou holčičí 
tvářičkou :-)
Prostě pro ten pocit! Proč to neudělat, když můžu?
Abych si už nemusela říkat "Jaké to je být krásnou ženou?", 
ale skutečně jí být.

Ať už jsem krásná teď nebo ne, tohle je pro mě teď 
irelevantní. I prsa mi narostla do velikosti B, ale já chci víc. 
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(Jen o trošinku.) Protože můžu. Až moct nebudu, nedopřeju si 
to.

Takže to jsou mé plány týkající se přeměny do budoucna.

Ještě mě rozesmál Tom, když prohlásil: "Prosímtě, když už si 
budeš měnit po operaci to příjmení na ženské, nemůžeš si vzít
rovnou moje? Že bysme se jako ani nemuseli brát!" :-)
Jasně Tome. Ale to nepůjde, víš? Mé jméno mi musí změnit 
muž, za kterého se jednou vdám. Víš jak jsem tvrdohlavá a 
jen tak neustoupím. Tys chtěl ušetřit za prstýnek, viď? :-)

A místo Tereza by ze mě udělal Tamaru.
:-)

Který muž má to štěstí, že si může svou partnerku nechat 
vymodelovat podle svých představ? :-)
Né, tak to není. Vše, co dělám, dělám hlavně pro sebe. Dělám,
co cítím, že je správné a že potřebuji. Nikdo mi nemůže říct: 
"přejmenuj se na Gertrudu" a já se hned přejmenuju. Ani 
kdyby to byl ten nejúžasnější muž na světě. O svém životě a o
svém těle si rozhoduji jen já sama. Všechna rozhodnutí jsou 
má svobodná a většina z nich ještě navíc doprovázená 
nadšením.

No tak jaký obrázek bych sem dnes dala, když se mi 
nepovedlo nafotit ten plakát na poště? :-)
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Každý si se svou tváří i tělem může dělat, co chce. Protože
jsou naše.

Rolf Buchholz, Německo, 55 let, programátor
453 piercingů a 2 implantované rohy

Já nejsem transsexuální žena, transka ani "předělaná".
Já jsem prostě žena.
To je můj úhel pohledu.
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Povídání před usnutím
3. dubna 2015 v 23:50 | Tereza 

Kdopak je to Kai Green? Spisovatel? Teolog? Politik nebo 
manager nějaké velké firmy?
Je úplně jedno, kým je Kai Green, protože tahle myšlenka 
platí všude a pro každého.
Kai Green je kulturista, takže jsem o něm v životě neslyšela. 
Je ale až zarážející, jak podobné mohou být osudy a cesty 
původně úplně rozdílných lidí s naprosto odlišnými sny.

Kai je známý právě svou obtížnou a pomalou cestou za svým 
sportovním snem. On toho snu dosáhl, takže není možné 
zpochybňovat jeho slova.

"Na mém začátku jsem neměl žádné dalekosáhlé cíle a ambice
jít až tak daleko. Myslím, že vše je určitým odrazovým 
můstkem pro něco většího a lepšího a pokud je něco většího a 
lepšího, tak proč za tím nejít? Někdy je třeba dělat věci, které 
jsou neobvyklé a jít proti proudu. Někdy je třeba být jiný, aby 
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si prorazil ledy a udal nový směr. A já se nebojím být jiný. 
Zkouším, co na mě funguje a co mně vyhovuje. To je klíč ke 
zlepšení. Se správným přístupem se mohou věci stát velmi 
snadnými."

Když jsem koncem března zvěřejnila jeden článek, nechala 
jsem ho cvičně po nějaké době konečně otevřený pro diskusi a
čekala, co se stane.
Jako sup, který krouží nad krajinou a čeká, komu vyklovat 
oči, tam ale za pár minut přistál opět tentýž člověk jako v 
posledních týdnech v diskusích a který asi nemá nic jiného na 
práci, než zahlcovat diskuse blogů, jako je tento a tvrdit 
přesně opak toho, co říká Kai Green: "Pokud nevěříš, tak ani 
nevěř. Stejně nic nedokážeš a stejně to nemá cenu. Když já se 
cítím špatně, tak vy všichni lžete, pokud tvrdíte, že se cítíte 
dobře."

Takový přístup není správný a ničeho jím nedosáhneme.
Více už nemá smysl věnovat takovým lidem prostor ani čas. 
Bez výjimek.

Jak správně poznamenala (svými slovy) jedna moje 
kamarádka (biologická žena), kterou tímto moc zdravím na 
Slovensko a která mi asi brzo odjede moc daleko: "Pryč jsou 
ty časy, kdy jsme si na tvém blogu povídaly my všechny 
holky a radovaly se z malých i velkých úspěchů navzájem, 
podporovaly se a dodávaly si tolik potřebnou sílu a odvahu."
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"Všichni nevnímáme sny stejně."
"Nikdo neví, co se stane v příštích pěti minutách, a přece jdou
lidé stále vpřed, protože důvěřují, protože věří."
"Odvaha neznamená nemít strach."
"Když se zřekneme svých snů, nalezneme klid a prožíváme
krátké období pokoje, ale mrtvý sen v nás začne hnít a otráví
ovzduší,  v němž žijeme. Naděje,  že se tak vyhneme Boji  -
zklamání  a  porážce  -  se  stane  jediným  dědictvím  naší
zbabělosti."
"Začněte něco dělat.  Tak se čas stane vaším spojencem, ne
nepřítelem."

Mám prostě tyhle citáty od Paula Coelha z knihy Alchymista 
ráda.

Dnes jsem si v koupelně položila jednu otázku:
Co bych dělala, kdybych se narodila jako žena, ale 
vypadala bych tak, jak vypadám teď?
Byla bych holčička už od narození, měla bych celý život vše, 
po čem jsem toužila. Neřešila bych mou správnou 
identifikaci, strach ze začátku RLT (kterému už se teď jen 
směju), předsudky druhých (se kterými se naštěstí nesetkávám
v nijak strašné míře) ani neustálý celoživotní tlak a nepokoj z 
toho, že něco není vpořádku. Byla bych úplně normální holka 
(nechte mě chvíli snít :-), která by prožívala své první lásky, 
své první plesy, své druhé lásky a v tomto věku bych měla 
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rodinu, manžela a dvě děti. Už kdysi jsem si něco takového 
tady na blogu představovala. Tenhle blog by neexistoval, svět 
by měl jednu úplně obyčejnou Terezu (která by se jmenovala 
třeba úplně jinak) a ta by se každý večer postavila v koupelně 
před zrcadlo, kde by zcela jistě nikdy nepřemýšlela nad 
otázkou: "Co bych dělala, kdybych se nenarodila jako 
žena, ale vypadala bych tak, jak vypadám teď?"
Neřešila bych větší nos, větší bradu ani cokoliv jiného ve 
spojitosti s mým ženstvím, protože bych jednoduše ženou 
byla. A to stačí k tomu, abych byla jako žena spokojená s tím, 
že jsem žena.

Tak, jako si každý muž jakožto muž a žena jakožto žena 
prohlíží svou tvář a říká: "To mám ale velký nos! Má prsa 
jsou tak malá. (ženy) Proč mám tak křivé nohy? A všude samá
piha na tváři!" atd. atd.
Nedokonalosti patří k životu.

A tak jsem si na svou otázku odpověděla. Nejspíš bych jako 
žena neřešila nic. A neřešilo by to ani okolí, protože bych 
jednoduše byla žena a nikomu by nepřišlo divné, že ženou 
nejsem.

Proč to tedy řeším?

Často se mi stává, že si před spaním pokládám nejrůznější 
otázky. To je tím, že ač si mohu s někým částečně popovídat 
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pomocí "psaníček" v mobilu nebo v e-mailu, nemohu si s 
nikým popovídat naživo. Já si potřebuji povídat naživo. Navíc
o tématech, která asi nestráví každý. A tak si povídám sama se
sebou. Tady na blogu i ve své hlavě.

Proč to tedy řeším?
To má touha po dokonalé ženskosti mi našeptává "jdi dál".
Ale jak poznám, že přišel moment, kdy už jít dál nepotřebuji?

Myslím, že nejde o to, kde se mám zastavit, ale dojít tak 
daleko, jak jen mohu.

Jako žena jsem se nenarodila a tak je teď v mých rukách to 
změnit.
Protože to jde.

Tohle (namátkově vybrané obrázky dvou různých osob níže)
jsou ženy. Nebo snad ne? Pak jsou tedy kým? Jasně, že to jsou

ženy. Já vidím ženu, vy vidíte ženu. Kdybych ten obrázek
nevložila sem, nikdo by ani nepřemýšlel o tom, zda je to žena

nebo ne.
Čím méně lidí to ví, tím jsem šťastnější. Už se tím nechlubím,

nevyprávím na potkání, neprozrazuji, protože nemusím a
nechci a většina lidí v mém okolí ví, že není správné to říkat
dál. Ale jednou všechny takové lidi kolem sebe mít nebudu.
Jednou už bude totiž minulost existovat jen někde hluboko v

mé hlavě a pro všechny budu (což bude i v mém novém
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rodném listu, že jsem se tak narodila) jen ženou. A můj přítel
sedící proti mně si mě bude fotit při posezení v restauraci na

mé narozeniny...
V té fotce z restaurace níže není jen žena. Je tam celý její

příběh a tohle jediné cvaknutí spouště je splněním jejího snu,
které jí nesmírně přeju.

Takhle nevypadá nešťastný člověk.
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Vždycky, když mám jednou za čas chvilku podívat se na nové
přeměny na youtube a narazím u toho na holky, které jsem 
viděla před dvěma třemi lety poprvé tak zjišťuji, že se za tu 
dobu na nových videích zase o dost změnily. Nezůstávají tam,
kde předtím. Jsou dál. Jejich první videa byla o tom, jaké to je
půl roku nebo rok na HRT a mně se u nich tajil dech. Ale teď 
je vidím tři čtyři roky po HRT. Co mám říkat teď?

Kéž by šlo i v životě kliknout na posuvník a posunout život o 
několik měsíců nebo let dopředu. Ale tím bych se připravila o 
to hezké, co musím a potřebuji prožít. V každém okamžiku, 
každém dni, měsíci a období jsou situace, které mě vždycky 
překvapí, protože každé to období přináší s sebou jiné zážitky.
Některé dokonce jen jednou za rok a některé stále úplně 
poprvé. Jako třeba teď Velikonoce. Není pochyb o tom, že 
bych měla dostat přes zadek :-) Některé holky tenhle svátek 
nenávidí, některé utíkají z vesnice (např. z Bystřice nad Olší, 
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kde se dívky na Velikonoční pondělí hromadně posbírají po 
vesnici, naloží na vůz tažený koňmi a poté jsou brutálně 
sesypány do ledové Olše. Taky hezká tradice! I já bych 
odtamtud utíkala pryč stejně jako okatá černovlasá slečna, 
která mi to kdysi hodně dávno vyprávěla cestou ve vlaku z 
Ostravy a chválila mi mé 3denní strniště, kterým jsem si v té 
době snažila něco dokázat :-), ale omladit bych se pomlázkou 
klidně dobrovolně nechala.

Vyloženě se mi dnes nechce spát, tak si tu povídám a 
přemýšlím, raduji se, těším se, toužím a plním si své sny, 
které kdysi byly tak vzdálené, ale jednou jsem udělala krok, 
který mi je pomaličku začal přibližovat.
Každý den jsem fascinována možností, že jsem, a že vůbec 
mohu být ženou. To je tak hezký!!!!!! :-)

Vždycky jsem milovala povídání před usnutím. Kolikrát jsem 
se během dne přistihla, že se těším, až zalehnu do postele a 
vedle mě bude má manželka, se kterou jsem se mockrát 
nasmála tak moc, že nám pak nešlo usnout. Teď si povídám 
před usnutím tady, ťukám si tu do klávesnice a pozoruji u toho
své lesklé namalované nehty, ale jednou si budu před usnutím 
povídat zase s někým skutečným. Potom už má písmenka 
odsud ovšem nadobro zmizí...
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Táta nebo máma?
4. dubna 2015 v 11:12 | Tereza 

V Německu existuje pro 
transsexuály tzv. velké a 
malé řešení, které jim v 
případě malého řešení 
umožňuje změnit úředně 
své jméno a pohlaví bez 
chirurgického zásahu do 

jejich genitálů.

Co když takový člověk ale porodí dítě?

Je matkou nebo otcem?

V dokladech i pro německé úřady je to muž, ale protože mu 
nebyly odstraněny ženské reprodukční orgány (tak, jak je to 
požadováno pro úřední změnu pohlaví u nás), mohl si dovolit 
tento kousek. Proč ne? Jakýkoliv způsob jak mít své vlastní 
dítě rozhodně podporuji, i když to pak působí jako v tomto 
případě zmatky. Na prvním místě je ale dítě, až na druhém 
různé specifikace a uznávání pohlaví jeho rodiče. To už jde 
jen vyloženě o slovíčkaření.

Podle mého názoru je jedno, jestli budu mít v rodném listě 
mého dítěte označení matka nebo otec. Jsem jednoduše rodič. 
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Oba dva jsou stejně zodpovědní za svého potomka. Ale jen 
jednomu z rodičů vyskočilo to dítě z lůna. Z lůna matky. 
Pokud se ta matka cítí být mužem (a je tedy mužem), přestože
má ženské reprodukční orgány, pak je z hlediska toho dítěte 
ale pořád matkou, které v budoucnu může klidně říkat "tati". 
Chápu jeho snahu o to být otcem, ale ani já nemohu (v 
současné době) použít své vajíčko (které nemám, protože 
nemám vaječníky) a porodit své vlastní dítě ženským 
způsobem - tedy oplozením mého vajíčka mužským 
spermatem. To je prostě dané hranicí současné vědy, která to 
zatím neumožňuje.

Až bude věda tak daleko, že mužům v ženském těle vytvoří 
dokonale funkční mužské orgány a takový člověk pak bude 
moci splodit své dítě mužským způsobem, pak je to pro mě 
"otec".

V březnu 2013 se v Německu objevil tento případ úplně 
poprvé a německé soudy musely řešit, zda dítěti do rodného 
listu zapíší "matka" nebo "otec". K oplodnění jeho vajíčka 
došlo spermatem od dárce. Tento rodič požadoval, aby byl v 
rodném listě dítěte zapsaný jako otec. Soudy ale rozhodly 
jinak. Ačkoli je pro německé úřady mužem, bude v rodném 
listě dítěte jako matka. "Absolutně každé dítě má matku a to 
je osoba, která ho přivedla na svět."
Po porodu si nechal ženské orgány odstranit a změnit na 
mužské.
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I muž může být matka a žena může být otec.

V Česku podobný případ nehrozí. Transsexuální jedinci mají 
právo na úřední změnu pohlaví, přepis v matrice a vydání 
nového rodného listu až poté, co podstoupí kastraci a 
operativní změnu pohlavních orgánů. Porodit tedy dítě může 
jedině biologická žena.

Přesto jsem hledala způsob, jak mít své vlastní dítě.
Kromě transplantace dělohy, která je v tuto chvíli stále trochu 
sci-fi, i když už se na tom pracuje, není žádná šance, jak bych
mohla mít své geneticky vlastní dítě. (Lesbické páry jsou na 
tom lépe, protože jedna z partnerek (když ještě měla tuto 
možnost) si nechá zmrazit své sperma, kterým je poté 
oplozena její partnerka, biologická žena).

Je tu ale šance, kterou mají kterékoliv páry, které jsou 
neplodné.
Pokud je neplodný muž (což zrovna není můj případ, protože 
nejsem muž), pak může matka dostat sperma od dárce.
Pokud je neplodná žena (to je můj případ), existuje 
dárcovství vajíček. To ale předpokládá, že žena má dělohu, 
ve které se bude vajíčko vyvíjet. K oplodnění pak dojde mimo
dělohu (in vitro fertilizace) "ve zkumavce" a poté vpraveno do
dělohy.
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Pokud žena nemá ani dělohu (stále mluvím i o biologických 
ženách - nerozlišuji je s transsexuálními ženami), pak je 
možností tzv. náhradní mateřství. To ale zase předpokládá, 
že žena má vajíčko, které se oplodní mimo dělohu (kterou 
nemá) a poté se vloží do dělohy náhradní matky.
Náhradní mateřství není v ČR moc rozšířené. Četla jsem, že 
se takto narodilo zatím jen 20 dětí, celé se to provádí ve Zlíně 
v Centru reprodukční medicíny a právně je to velmi složité 
(protože matkou dítěte je osoba, která dítě porodí, poté se ho 
musí zřeknout a genetický rodič ho musí adoptovat. Pokud by 
se náhradní matka zasekla a řekla, že se ho nevzdá, genetický 
otec by musel platit takové matce výživné a genetická matka 
by žádné dítě neměla. V ČR není náhradní mateřství 
nelegální, ale také ho žádný zákon nedefinuje.) Částka za 
takové náhradní mateřství se vyšplhá maximálně do 100 tisíc 
Kč. Naráží se totiž na zákon o zákazu obchodování s dětmi, 
takže náhradní matka nesmí odnosit dítě za úplatu, ale 
zdarma. Jsou jí pouze pokryty veškeré náklady s tím spojené. 
Náklady má také klinika ve Zlíně, která se tímto problémem 
zabývá. Tato částka je směšná proti částkám, které se za 
náhradní mateřství vyplácí v Americe nebo v Indii, kde se 
částky pohybují od 500 - 800 tisíc Kč za jedno dítě. Viděla 
jsem úplně náhodou ruský dokument, ve kterém ukazovali 
ruský pár, který (stejně jako mnoho neplodných párů na světě)
odjíždí na tuto indickou kliniku jen proto, aby mohli mít své 
vlastní dítě. Tato indická klinika byla ve velmi dobrém stavu a
musím říci, že i o náhradní matky bylo velmi dobře pečováno,
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měly zajištěny výborné hygienické podmínky, dá se říci, že na
indické poměry i luxus a pravidelnou zdravou stravu. 
Majitelka této kliniky získala několik světových ocenění za 
přínosnou práci v této oblasti. Jsou země, kde náhradní 
mateřství není legální. Ve většině evropských zemích je tento 
postup zakázán (z důvodu porušení zákona o obchodování s 
dětmi). Náš právní řád ho nespecifikuje, tudíž zakázán není. 
Stejně jako u nás je ale možné v Dánsku, V. Británii a 
Austrálii za předpokladu, že náhradní matka to nedělá za 
úplatu. V USA, Rusku a na Ukrajině je náhradní mateřství 
povolené i za úplatu.

Ale abych se vrátila k tomu, jaké možnosti mám já.
Jak jsem řekla, geneticky své dítě už nikdy mít nebudu. I 
kdyby se prosadil zákon, že ke změně úředního pohlaví není 
potřeba kastrace a mohla jsem svého potomka splodit, bude 
mi to úplně k ničemu, protože geneticky mít dítě s mužem 
prostě nemohu, protože by ho neměl kdo donosit a se dvěma 
spermaty dítě prostě nevznikne. Chybí mé tolik vytoužené 
vajíčko... (To proto tak často tvrdíme, že chceme nést všechny
výhody i nevýhody ženství, včetně menstruace. Protože 
menstruace znamená, že můžeme mít děti. A pak chceme tu 
menstruaci nenávidět, stejně jako vy.)

Takže co s tím?
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Centrum reprodukční medicíny ve Zlíně uvádí, že vlastní 
genetické vajíčko ženy, oplodněné mimo dělohu a poté 
vloženo do dělohy náhradní matky, kde bylo donošeno a 
přivedeno na svět, bylo provedeno asi dvacetkrát.
Přemýšlela jsem, jaké mají ale možnosti páry, kde žena nemá 
ani vaječníky ani dělohu. I takové ženy jsou. A touží po dítěti.
Klinika ve Zlíně mi na to hned na svých stránkách 
odpověděla: "Určitou možností pro takové páry je anonymní 
dárcovství vajíčka, které je oplozeno spermatem genetického 
otce (tedy partnera neplodné ženy) a vloženo do dělohy 
náhradní matky."

Taková kombinace (náhradní mateřství a darované vajíčko) se
v ČR ale ještě nikdy neprovedla.
Proč nebýt první? :-) Vždycky musí být někdo první. Jinak se 
lidstvo nikam nedostane.

Pořád je to alespoň z poloviny geneticky naše dítě, i když ne 
moje. Ale to je stejné, jako když je muž neplodný a tak si 
matka nechá oplodnit vajíčko anonymním dárcem, což je 
naprosto běžné. Také je jen z poloviny geneticky jejich.

Proč tedy nezvolit adopci?
Chtěla bych dítě, které je alespoň z poloviny geneticky naše. 
Adopce má nesporně své výhody. Nestane se, že dítě se narodí
postižené nebo že bude při porodu ohrožena matka. A také 
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dostane šanci na normální život v rodině ten malý tvoreček, 
který tolik tátu a mámu potřebuje, ale vinou osudu ji nemá.

Je na každém člověku, zda zváží adopci či ne.

Kdysi jsem viděla dokument o jedné české zpěvačce a 
spisovatelce Tereze Boučkové, který navždy můj pohled na 
adopci ovlivnil. Byl to extrémní velmi odstrašující případ.
Ta zpěvačka toužila s partnerem moc po svém vlastním dítěti. 
Stále se jim to ale nedařilo a tak se začali zajímat o adopci 
dvou dětí už z kojeneckého ústavu. Po dvou letech, kdy měli 
obě děti z kojeneckého ústavu doma se ale stalo něco, co 
lékaři považovali za nemožné. Žena otěhotněla a porodila své 
vlastní zdravé dítě. Prostě se to najednou povedlo (možná jak 
se uvolnil ten stres z té "honby" za vlastním dítětem). Děti z 
kojeneckého ústavu si ale nenechali, takže vychovávali 
současně tři kluky - bratry. Jednoho vlastního, dva nevlastní. 
Všem dětem se dostávalo úplně stejné lásky a péče, všichni 
kluci měli naprosto totožné podmínky pro život, měli úplně 
stejnou výchovu, všude se pohybovali spolu, vyrůstali spolu.
Zatímco jejich genetický syn dospěl v šikovného a slušného 
člověka, který miloval své rodiče, adoptovaní chlapci začali v 
pubertě utíkat z domu, brát drogy a pokaždé, když se vraceli 
domů, kradli věci z domu rodičů, aby je mohli prodat. Matka 
tomu nemohla dlouho uvěřit, ale v domě se začala objevovat 
stále častěji policie, až pak došlo k tomu, že svým 
negenetickém synům rodiče zamezili přístup do svého domu, 
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ve kterém kradli, na co přišli, bez ohledu na to, jak je jejich 
adoptivní rodiče milovali. Ignorovali to, že věci, které krade, 
mají pro rodiče velkou citovou hodnotu. Kradli úplně 
všechno. Teď žijí někde v Praze mezi bezdomovci na pokraji 
společnosti. Přestože jim byla dána tak obrovská šance a láska
rodičů.

Vždycky jsem si myslela, že je to výchovou. Ale jak vidím, 
tak prostě není. Je to dáno i geneticky.

Maminka těchto chlapců nakonci prohlásila, že těm dětem 
dala 20 let svého života úplně zbytečně, že to bylo peklo.

Ale něco máme spolu přeci jen společného, když Tereza 
Boučková píše:
"V nejhorším roce života jsem si dělala zápisky. To, abych si 
zapisovala, když nemůžu nic, mi poradil A. J. Liehm. Zápisky 
ale byly v podstatě samá sebelítost. Úplně jsem se tam 
vyplakávala, protože jinak jsem svůj zmatek držela v sobě. 
Vlastně ani nejde tím obtěžovat lidi. Každý si totiž myslí, že to
tak hrozné není. Těžko pak můžete říct, že je to tak hrozné, že 
už to horší být nemůže. To je fakt těžká situace asi jako 
hluboká deprese.
Pak jsem ale zjistila, že mi vlastně nikdo nemůže pomoct a že 
si musím pomoct jenom já sama. Musíte potom najít odvahu."

Možná jsem na ten dokument neměla koukat.
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Je nesmysl nechat se takhle ovlivnit jediným extrémním 
případem, který znám, zatímco mohou existovat stovky dětí, 
se kterými problém nebude, ale já mám na výběr. Až ho mít 
nebudu, budu to řešit takto. Budeme to řešit takto. Protože 
tohle není nikdy rozhodnutím jedince, ale páru. A to je na 
životě někdy právě hezké, že jsou chvíle, kdy potřebujeme (a 
jsme) být dva.

Adopci jako takovou ale neodsuzuji a pokud potkám pár, 
který jí využil, určitě bude mít ode mě podporu.

Řeším dítě, ale jen teoreticky. Zajímaly mě (a hlavně Toma), 
jaké má možnosti. Teoreticky bych musela vše stihnout kvůli 
mému věku během dvou let...

Z toho vyplývá, že v tomto nemohu (stejně jaké jiné neplodné
biologické ženy) konkurovat ostatním plodným biologickým 
ženám a pokud jednoduše Tom (nebo kterýkoliv jiný muž, 
který by byl mým partnerem) v touze po dítěti skočí na 
nějakou mladou plodnou slečnu, ta mu dítě bez problémů na 
svět přinese. Narozdíl ode mě. (Takový muž ale pro mě není 
tím pravým, se kterým bych chtěla strávit zbytek života). Já 
bych taky chtěla porodit své vlastní dítě. Ale to jsou opět ty 
hranice současné vědy. Nejde to. Kdyby to šlo, vyřešil by se 
problém i ostatních neplodných žen. To není otázka, která se 
týká jen transsexuality, ale všech žen obecně.
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Lesbické a gay páry u transsexuálů jsou v tomto případě, co 
se týče vlastních genetických potomků, ve výhodě.

Je třeba to ale přijmout jako fakt, ne jako katastrofu. Stojí za 
to být sám sebou. Jsou věci, se kterými žít můžeme, ale pak 
jsou tu věci, které nepřekonáme, ani když si budeme myslet, 
že armáda z nás udělá chlapy, že manželství z nás udělá muže 
a tatínky, že když nám celý život každý den něco neustále v 
hlavě říká "ty nejsi muž", že to ze své hlavy jen tak 
nedostaneme.
Cítíte-li se být ženou, pak jste žena.

Jsem nesmírně šťastná, že mám svojí osmiletou Kačenku, 
kterou bych nikdy za nic nevyměnila. A jak jsem si mohla 
všimnout, rád je i Tom. Při představě, jak mu běhá šťastná na 
zahradě mezi jahodami, kolem nás pejsek, kterému hází 
klacek, Tom řeže větve a já si pleju své barevné kytičky...
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Kosmatec sedmikráskovitý - nádherná oblíbená květina mé
babičky. Tuto květinu, symbol mého dětství, jsem si

zamilovala i já. Na slunci otevírá do široka své velké květy ve
všech možných pastelových barvách a na velké ploše tak

vypadá jako zářivý pestrobarevný koberec. Je to už dlouho, co
jsem ho měla na balkóně ve velkém truhlíku, seděli jsme se

zmrzlinou s nohama nataženýma o zábradlí na sluníčku, které
krásně pálilo a povídali jsme si o kopcích, které vidíme, o
našich rodičích, naší budoucnosti, která zněla tak krásně a

jejíž součástí se měl stát a také stal jednou jeden malý
nejkrásnější tvoreček - holčička Kačenka... Moje dcera.
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Transgender láska - láska jako každá 
jiná
5. dubna 2015 v 15:47 | Tereza 

Článek plný obrázků :)

Mám ráda obrázky.

A fotky dívek nebo kluků, kteří prošli přeměnou mám ráda 
taky, protože v jejich tvářích vidím radost z nového života, z 
vysvobození, z dosažení cíle, který kdysi nebyl vůbec jistý. 
Ale nedávno jsem viděla jednu moc hezkou fotku 
heterosexuálního transgender páru, kde chlapec i dívka 
procházeli přeměnou (hned první foto níže) a zjistila jsem, že 
takové fotky vlastně tyto osoby zobrazují ještě mnohem dál 
než při uskutečnění jejich snu. Ta fotka je krásná už sama o 
sobě, natož když známe její příběh.
Na začátku měl každý z nich nějakou představu o tom, čeho 
touží dosáhnout. Nikdo v takové chvíli neměl přehnané 
ambice a byl rád za každý nepatrný posun dopředu. Ale tím, 
jak přeměna probíhá, přichází (velmi pomalu a nenápadně) 
rozhodující chvíle, ve kterých najednou zjistíme, že minulost 
už je za námi. Že teď je třeba se dívat dopředu a máme tu 
najednou možnost plnit si své sny, které jsme kdysi ani 
nemohli mít, ale které už najednou patří do našeho nového 
života. První mise splněna. Je na řadě druhá.
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Třeba splnit si touhu po objetí (ale v tom správném těle), po 
lásce, po rodině.
Tohle jsou fotky, které dokazují, že na světě jsou muži a ženy. 
Není žádné mezi nebo trans. (Nemyslím teď ty, kteří se 
dobrovolně identifikují jako "třetí pohlaví", s čímž nemám 
problém, ale vadí mi, když transsexuální muž, který je 
mužem, není považován za muže a transsexuální žena není 
považována za ženu.) Naštěstí se vždy najdou lidé (což 
dokazují obrázky níže), kteří v nás vidí ty, kterými skutečně 
jsme. A ostatní nám můžou být ukradení, protože je k životu 
nepotřebujeme. Ty, kteří nás milují, přinesou do našeho života
něco nového. Něco, co je vrcholem přeměny každého z nás, 
protože to dokazuje, že teď už je to tak, jak má být. Není 
lepšího a krásnějšího důkazu.

Láska.

Transgender láska.

Láska jako každá jiná.
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Rhys Ernst, FtM
Zackary Drucker, MtF

"Nejdelší den roku", Los Angeles, 2011
"Začali jsme se fotit na začátku našeho vztahu v r. 2008 a 
pokračujeme dosud. Když jsme se poprvé potkali, velmi rychle
jsme se dostali do milostného vztahu, který byl nečekaný. 
Máme konflikty, jako každý jiný pár, ale naše genderová 
odlišnost mezi ně nepatří."

Rhys a Zackary nafotili během pěti let velké množství 
fotografií dokumentující jejich přeměnu protkanou jejich 
láskou. Fotografie se rozhodli v r. 2013 zveřejnit a proběhla 
také jejich výstava.

Duben 2015 - Transgender láska - láska jako každá jiná 253



Viděla jsem některé další jejich fotky a všechny jsou moc 
krásné, tajemné, emotivní a nestrojené. Z každé dýchá láska a 
nadšení, které se dá přirovnat jen pocitu, který máme, když se 
nám plní sny.
Některé fotky sem vkládám, po kliknutí se zvětší v novém 
okně. To byl opravdu výborný nápad pořizovat fotky od 
začátku vztahu a nenechat si je jen pro sebe i za cenu, že oba 
dva ztratí svou cennou anonymitu. Jenže tenhle pár je tak 
silný, že mu to nijak neuškodí.
První fotografie je jednou z těch na úplném počátku. Zackary 
tam má ještě vidět vousy a na Rhysovi je vidět ženskost. To 
vše se ale za pár let změní...
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Kieran (dříve Ciara), 23 let, FtM, Charlotte, 20 let, biologická
žena, plánují svatbu a dvě děti
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Arin (FtM) a Katie (MtF) - asi nejznámnější transgender pár
na světě. Také sem patří, i když už spolu nejsou, broučkové :)
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Louis Davies, 25, FtM
Jamie Eagle, 20, MtF

Velká Británie
"Je těžké prožívat intomnosti, protože ani jeden z nás ještě

není spokojený se svým tělem."
V r. 2014 se po operacích pohlaví vzali.
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Nick (dříve Nicol), 27 let, FtM
Bianca (dříve Jason), 32 let, MtF

a jejich vlastní biologické dítě (nyní mají již dvě vlastní)
Pár si ponechal své původní reprodukční orgány a jsou tedy
schopni splodit děti, což je řadí mezi raritu. Bianca nikdy

nebrala ani nebere hormony, protože to nepotřebovala.
To je taky zajímavá varianta přeměny.
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Takovýchto transgender párů, jako jsou výše, je hodně, ale
nejsou vidět. A to je dobře. Protože ony pro nás ostatní nemají
být něčím výjimečné a na první pohled něčím odlišujícím se.

Já bych jen dodala:

Chci lásku, ve které mě někdo bude milovat
bez podmínek.

Cítím na rukách, jak krásně škrábeš,
když si tě takhle držím, abys mi neutekl
a ty si mě přitahuješ rukama kolem pasu,

jakoby ses do mě chtěl
celý obtisknout.

Duben 2015 - Transgender láska - láska jako každá jiná 259



Chci ti potichu zašeptat: teď už můžeš...

Už nechci řešit nějakou přeměnu, cesty do Prahy, uvolňování 
se v práci nebo M v občance. Chci zapomenout na slovo 
transsexualita a už se k němu nevracet.
Chci si žít svůj úplně normální obyčejný holčičí život se 
všemi starostmi i radostmi, který už mám téměř nadosah a 
který mě nechává ochutnávat po kousíčkách svých sladkých 
neodolatelných drobků pomalu přerůstající ve velká sousta 
stále víc a víc.
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...plus další milión "obyčejných holčičích věcí", které se sem
nemohly vejít a které se dají zažít každý den.
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Chci, aby ses radoval z každodenních maličkostí jako já.
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Kdo je kdo?
5. dubna 2015 v 17:12 | Tereza 

Já vím, že už jsem se těmi články otravná, ale tohle je 
dobrý. :)

Zrovna teď běžel nový videoklip Martin Garrix feat. Usher 
- Don't Look Down. Mám tu na pozadí puštěné písničky a u 
toho píšu. Už jsem ho viděla podruhé a nedalo mi to 
zkouknout ho znovu. Už poprvé jsem si totiž všimla, že slečna
ve žlutých plavkách, do které se mladý portýr zamiluje, 
vypadá nějak... divně. Jakoby nežensky. To bude určitě 
transsexuální žena! Jasně! To jsem dobrá, že jsem to 
odhalila! :)

Tak jsem zadala do googlu název interpreta + klipu a připsala 
klíčové slovo "transsexual". Vyskočily na mě odkazy, kde se 
uživatelé anglicky ptají, zda slečna ve žlutých plavkách není 
shemale. (No tak ten to má v hlavě opravdu úplně "srovnané".
Kdyby byla shemale, neměla by tak krásně dokonalý ženský 
klín - samozřejmě vidět přes plavky. Když už, tak transvestita 
nebo transsexuál. Ale dobře, tak já pochopila, že nejsem 
jediná, komu se ta slečna nezdá.)

Jenže výsledek mě rozesmál.
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Slečna ve žlutých šatech je známá italská modelka Natalia 
Bonifacci, která fotila kampaně pro velké značky jako je Nike
nebo L'Oreal. Narodila se jako žena a s transgender tématikou
nemá vůbec nic společného. Tohle není transsexuální 
modelka!

Terezo!

Promiň Natalie :)

Když žena, u které mají lidé pochybnosti, zda se nenarodila 
jako muž je biologickou ženou a navíc profesionální 
modelkou, tak proč tedy my všechny řešíme nějaké naše 
mužné detaily?
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Protože jsme prdlé a posedlé dokonalostí, kterou společnost 
ale nepožaduje. Tu požadují naše hlavy.
Ono je to logické, protože po ženskosti jsme celý život toužily
a najednou jí můžeme mít, tak jí chceme rovnou všechnu, že? 
Ale kolik biologických žen jí má také všechnu? My vidíme 
jen ty dokonalé a chceme být jako ony, chceme být 
nejkrásnější, neženštější, nejdokonalejší. K našemu štěstí ale 
stačí méně. (Já ovšem nebudu tou první, která si tohle hodlá 
uvědomit a řídit se podle toho :).

Dnes jsem se objednala k plastickému chirurgovi a psala jsem 
to své kamarádce (biologické ženě). "Mně se taky můj nos 
nelíbí, protože není ženský, ale chápu tě."

Všimněte si někdy na ženách jejich nedokonalostí. Nevidíme 
je. Nejsou tam, protože je vnímáme jako ženy. To jen ony (a 
my) samy na sobě vidí, co je na nich špatné. (Podle nich 
špatné.). Zeptejte se jejich partnerů, co na nich milují...

Natalia Bonifacci v tomto klipu je důkaz, že lidé neřeší jen 
nás - opravdové transgender osoby - ale i ženy, které se jim 
nezdají.
Jak je ale vidět, Natalia si z toho vůbec nic nedělá a ještě sází 
na svou výjimečnou zajímavou tvář. Udělala z toho svou 
výhodu!
Udělejme si z toho také svou výhodu :)
Hned bude náš život snažší.
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Natalia je krásná žena a tak mě napadá, co když se opravdu 
narodila jako muž, ale podařilo se jí to jen dokonale zatajit? :)

Tak ne, dobře, už jí nebudu podezřívat :)

V čem tedy tkví ženskost a krása? Natalia se v klipu trochu 
mračí a má ostré rysy ve tváři, ale mám vůbec právo v ní vidět
muže? V italské topmodelce, která se jako žena narodila? Moc
pěkný paradox.

Je úplně jedno, jestli se narodíte do špatného těla, s jednou 
rukou nebo se třema očima. Vždycky vás bude někdo řešit. 
Takové lidi nemá smysl se jimi zabývat, protože jak je vidět i 
v případě Natalie, lidé řeší něco, co je naprosto irelevantní.

To, že je Natalia žena, je totiž nezpochybnitelný fakt.

Tak mě napadá, což takhle přesvědčit všechny ve svém okolí 
k naprosto totožnému názoru? :) Že jsem se také nenarodila 
do špatného těla? :)

Né, já nejsem žádný transgender, nikdy jsem se jako muž 
nenarodila a neprošla jsem přeměnou. To je nesmysl. Já jsem 
od narození žena, tak se uklidněte, pane, ano?

Aha, tak promiňte. Ono to tak vypadalo.
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Nikdo nikdy nebude mít žádný důkaz, že procházím 
přeměnou. Je to čistě jen na mě, zda půjdu s pravdou ven 
nebo ne. Proč to pořád někomu vysvětlovat? Jednou jsme 
ženy, tak co?

Jak je asi Natalii, když se jí někdo zeptá, jestli se nenarodila 
jako muž?
Asi úplně stejně, jako když se někdo zeptá nás.
Jen s tím rozdílem, že ona je žena.
Ale my jsme přeci také ženy.

Nevidím v tom jednoduše žádný rozdíl :)

Vzpomínáte na Reginu z Vyvolených na Primě z r. 2005? Kde
kdo tehdy řešil, jestli není transsexuál. Není a ani nikdy 
nebyla. Překvapení! :) Dodnes lze najít rozsáhlé diskuse o 
tomto tématu.
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Úplně náhodou mě v této souvislosti napadla ještě tato 
podobnost:

Promiň Jani.
Tady je to opačný případ. A to ten, že Jackie je krásná jako 
ty :)
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A tady jsem si dnes hrála:

Stále lidé vinou své nevědomosti míchají dohromady 
shemale, transvestismus, transsexualitu a drag queen a ... je 
toho tolik, že se jim ani nedivím. Kdo jiný jim v tom má 
udělat pořádek? :)
Joo, já chápu. Vůůůůbec mezi námi není žádný rozdíl :)
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Tento blog byl koncem února bez mého vědomí zařazen 
správcem serveru blog.cz mezi blogy se sexuální a erotickou 
tématikou spolu s weby s pornografickým obsahem. Do této 
rubriky "Sex na blogu" byl zařazen i blog znásilněné dívky, 
která se vypisuje ze svého traumatu.

Transkomily bych ještě pochopila (hledáte na špatném místě, 
my nejsme a nikdy nebudeme (dobrovolně) shemale a 
jednoduše vás odpálkuju). Ale jestli někoho vzrušuje zpověď 
znásilněné dívky, měl by se nad sebou zamyslet.
Někteří lidé nejsou lidmi, ale nelidskými zrůdami.
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Trochu se mě to dotklo.

Tady je veeeeelká spousta porna a erotického obsahu!
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Veselé Velikonoce 2015 bez 
kindervajíčka
6. dubna 2015 v 17:00 | Tereza 

Já vím, přát o Velikonocích v pět hodin odpoledne Veselé 
Velikonoce není moc běžné, ale tak nemůžu dělat jen samé 
běžné věci, ne?
Dnes ráno jsem se rozhodla udělat veselý barevný den, když 
jsou ty velikonoce. Už když jsem v půl sedmé vstala, nebe 
bylo modré (hezká barva!) a vypadalo to, že bude hezky. 
Bylo. Za dvě hodiny se spustila chumelenice.

Řekla jsem, že sem nebudu vkládat žádné své fotky. Taky že 
ne. Tahle fotka tady bude jen do dnešního večera, než půjdu 
spát a pak dobrou noc, fotko. (Přestože píšu, že fotku i video 
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dnes večer odstraním, budou tady 24 hodin, takže do 
zítřejšího večera, aby si ji mohla zítra prohlédnout Anetka, 
která bude na internetu až zítra, jak psala :)

A protože je svátek a mně se chce, tak jsem si místo 
klasického fotoalba udělala takové své hudební 
videofotoalbum, které sem také vkládám - jen do dnešního 
večera a pak zmizí. Takové překvápko. Něco jako 
kindervejce. Tam je to akorát naopak. Čokoláda se sní, ale 
překvapení zůstane. Tady překvapení zmizí a čokoláda 
zůstane. Čokoládou myslím tady tento článek jakožto obal 
toho překvapení.
(Původní název článku byl "Veselé Velikonoce 2015 s 
kindervajíčkem", ale teď už tu žádné překvapení není, takže 
"bez kindervajíčka". Celý text tu nechávám původní, nechce 
se mi to měnit.)

13 měsíců HRT, -1,5 měsíce "po" SRS :-)
(Jendo, to je částečně i pro vás, abyste si mě nemusel jen

představovat :-)
(Video už je pouze soukromé, lze přehrát jen na mém počítači
nebo výjimečně na požádání. Chráním si tak své soukromí.)

Když se nad tím tak zamyslím, tak všechny ústupky, které 
lidstvo dělá, dělá vždy jen kvůli zloduchům na úkor dobrých 
lidí. (To jsem zase přemýšlela o fotkách, které prostě není 
možné dlouhodobě zpřístupnit.)
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Šaty na fotkách jsem dostala darem od Anetky, se kterou jsem
byla v únoru na plese a moc ti za to, Anetko, takhle veřejně 
tady před těmi tisíci lidmi děkuji.

Jinak ty komentáře, co se ještě pořád nezobrazují u článků už 
ze soboty (teď je pondělí), jsem urgovala u technické podpory
a přišla mi legrační odpověď: "Žádný jiný uživatel si na něco 
takového ještě nestěžoval a všechny změny se projevují u 
článků okamžitě."
Tak jsem jim poslala odkaz na konkrétní článek a ... ticho. 
Mlčí.
Hlavně už mi ty komentáře (ano, v administraci jsou 
povolené) zobrazte!
To, že si žádný jiný uživatel nestěžoval přeci neznamená, že ta
chyba neexistuje. Proč já? Proč pořád já?

No a to je celé. Až večer všechno vypnu a půjdu spát, tak tu 
zůstane jen to přání k Velikonocům. Bez "kindervajíčka" :-)
Jako sněhová vločka, co je vidět jen chvilku a roztaje. Když 
se někdo nestihne podívat, už jí neuvidí. Nikdy.

Já ale nejsem sněhová vločka :-)

Ale ještě něco důležitého se dnes stalo! Něco, co za pár let 
bude úplně normání obyčejná běžná věc.
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Dnes se otevřely 4 nové stanice metra linky A a končí ve 
stanici Nemocnice Motol! Konečně tam dojedu ze 
záchytného parkoviště v Letňanech metrem a ne složitě 
cinkajícími tramvajkami a autobusy (pokud jsem tam nejela 
autem a nezaplatila stovku za parkování).

Jsem si jistá, že s novými zastávkami linky "A" mám něco 
společného i já.
A to přesně to, co jsem tu před chvilkou zmínila - ony i já 
budeme jednou úplně normální obyčejné a běžné a nikdo se 
nebude pozastavovat nad tím, co bylo kdysi, že kdysi něco 
neexistovalo nebo bylo jinak...
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Jéé, ale ještě na něco jsem zapomněla!
Dnes ráno mi volala kamarádka Péťa. Volala z vlaku z 
východních Čech do Motola. Hned jsem jí řekla, že může jet 
metrem! Ale měla už vyhledanou tramvaj.
Péťa má zítra den D!
Pamatujete si vloni před rokem (v květnu) na Dannie a její 
reportáž z Motola téměř z operačního sálu on-line? :-) Už je to
rok, co to má za sebou a její život jde dál tím správným 
směrem i s jejím klukem, kterého pořád má. Moc ráda bych tě
zase někdy viděla, holka! :-) Ještě pořád tu mám tu 
neotevřenou brazilskou marmeládu, co jsem ti slíbila, ale jak 
to tak vypadá, sním jí v létě sama.
S Péťou reportáž už provádět nebudu, ale pokud se dozvím 
něco nového nebo zajímavého, dám to na blog.
Péťo! Držím ti moc palce!!! A těším se, až se zítra probudíš na
správné straně. Zrovna ty už si to dlouho zasloužíš.

Psát reportáž s Péťou nebudu ještě z jednoho důvodu: za 
měsíc a půl už tu bude totiž reportáž moje vlastní :-)
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Myšlenka o bouli
7. dubna 2015 v 21:47 | Tereza 

Některé články mohou být zajímavé, některé mohou být (na 
některých webech) i poučné, jiné strašně důležité a některé 
úplně nedůležité.

Jako třeba tenhle :) Nedůležitý. (Tedy to on měl původně být, 
ale pak jsem se níže rozepsala a musím sem teď připsat tuhle 
větu :).

Ve skutečnosti jsou to jen maličkosti, ale z nich je pak složený
celý den.

Včera jsem si už po několikáté stěžovala na současnou tužku 
na oči (od Maybelline). Ta předtím byla dobrá, ale tuhle 
musím pořád ořezávat, protože se to dřevo v ořezávátku drolí,
takže bych jí nejradši vyhodila, ale jinou nemám a tak jsem si 
řekla, že se dnes vydám pro novou do drogerie.

Ráno přijdu do práce a kolegyňka mi hlásí: "Tyjo, Terez, 
nechceš náhodou tužku na oči? Já mám dvě!" :)
Rozzářily se mi oči.
"No jasně, že chci! Jak jsi to věděla, že jí zrovna potřebuju? 
Aspoň dnes nemusím do DMka" :) (I když tam chodím ráda).
A dostala jsem (koupila jsem si) od kolegyňky černou tužku 
Avon, co se trošičku (ale krásně) třpytí.
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Jů, takovou jsem ještě neměla.
Teď jsem si jí připravila do své taštičky s malovátky a zítra jí 
vyzkouším na ostro.

Co z toho plyne?
No přeci to, že na mě myslí i v práci! Ti jsou hodní, ti moji 
kolegové.

Tak to je vše :)

Néééé... to jste si fakt mysleli, že bude takhle krátký 
článek? :)
Ráda bych jednou napsala opravdu krátký článek. Zatím na 
tento den jen čekám. Už jsem se nějak smířila s tím, že 
stručná být neumím. Předem na to upozorňuji všechny mé 
potencionální partnery (teda dřív, teď zrovna nikoho 
neupozorňuji). Prostě si ráda povídám a potřebuju si povídat. 
Psát. Číst. Myslet. Radovat se.
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Jako třeba dneska!
Anetka mi před pár týdny dala tip 
na krásné černobílé šaty. (Ta, co 
mám od ní ty puntíkaté.) Ona má 
vážně vkus!
To byly ale opravdu moc krásné 
šaty, které jsem musela mít, takže 
jsem si objednala eSko a čekala.
Líbilo se mi, co o nich píší: 
"Krásné černo-bílé šaty pro každou 
příležitost. Ideální na večírek, 
okázalou událost, do divadla či 
prostě jen do práce. Elegantní 

krajka v pase dodává romantický vzhled. Horní část šatů má 
kulatý výstřih s krátkým rukávkem. Délka šatů je mírně nad 
kolena. Materiál se velmi dobře přizpůsobuje tvaru postavy."
Miluju tenhle typ přiléhavých šatů a tyhle jsou s tou krajkou 
originální.
(Na fotce je modelka - ne já :) Já si fotky udělám, až se mi 
zase bude (za pár měsíců) chtít :)
Ale když jsem si ty šaty dnes vyzkoušela, myslela jsem, že v 
nich budu i spát. Hned jsem si představila, jak jdu takhle za 
Tomem (nebo někým jiným, za kým zrovna jdu :) a mám u 
toho takový hrozně hezký pocit, který mohou znát jen ženy, 
když si na sebe vezmou nádherné šaty a chtějí se líbit :).
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Nejedenkrát jsem v šatech spala. Bývalo to ve věku tak 15-18,
když jednou rodiče odjeli na víkend a já měla jednu z prvních 
velkých možností prožít ty dva dny naplno tak, jak jsem po 
tom toužila. Nemohla jsem se všech těch krásných věcí na 
sobě vzdát, nedokázala jsem si sundat ani boty, jak moc jsem 
v tom chtěla zůstat. Zůstat už napořád. Proč nemůžu být žena?
Proč to nejde?
Tenkrát jsem si pořád pokládala tuhle otázku a věřila tomu, že
to nejde.
A stejně si jí pokládala pořád dokola.
Ráno jsem byla rozlámaná, jak jsem usnula v obýváku na 
gauči, ale tak šťastná, že jsem do úplně poslední možné 
vteřinky zůstala v těch šatech a namalovaná a pořád lítala k 
oknu, jestli se náhodou nevrací v neděli odpoledne dříve.
Jednou jsem je ale svléknout musela... A pak přišlo zase 
mnoho dní, kdy jsem si nemohla "ukrást" ani kousíček 
ženskosti a stále jen čekala na moment, kdy to půjde.

Tehdy jsem netušila, že přijde jednou den, kdy si jakékoliv 
šaty mohu vzít na sebe kdykoli se mi zachce a mám z toho 
úplně stejnou radost, jako tehkrát. Jen s tím rozdílem, že už 
neprožívám ten smutek a trauma z jejich svlékání a vracení se 
někam, kde jsem odsouzená žít do konce svého života.

Ty šaty jsou opravdu přiléhavé. Nádherně sedí na postavě a to 
se mi moc líbí. Chtěla bych být uchopena za pas a přitáhnuta 
prudce k rozvášněnému tělu silnými pažemi :)
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Je tu ale něco, kvůli čemu ty šaty mohu na sebe vzít "až" za 
dva měsíce. UŽ za dva měsíce. :)

Zatímco jiné šaty co mám jsou v pohodě, tyhle jsou 
nejpřiléhavější ze všech (extrémně přiléhavé velmi přesně 
kopírující veškeré kontury těla) a tak tu nastal jeden problém.
Problém, který lze částečně vyřešit složitým uspořádáním tam
dole, kde je to všechno po Androcuru sice už krásně 
zmenšené, ale pokud bych nepoužila techniku s pomocí pásky,
kterou nemám ráda, protože je pro mě prostě velmi 
nekomfortní a neženská, ačkoli výsledek je úžasný, takže 
volím techniku bez pásky, která je taky úžasná, ale ne 
stoprocentní a kdy je určitá tělesná část tam dole umístěna 
(vrácena) do tělesných dutin v těle, ze kterých po narození 
sestoupila, ale při větším pohybu, ohybu, delším kroku nebo 
nedej bože tanci či sportu dochází k mírnému posunu v těchto 
místech a tak vzniká problém, kterým je prostě BOULE! 
(Nesnáším boule).
V upnutých riflích nebo volných šatech problém není 
problémem, protože to není vidět. Ve velmi upnutých riflích 
to drží.
Ale v upnutých šatech kopírující každou křivku, jako jsou 
tyhle, to vidět prostě je.
Ať dělám, co dělám.

Proč o tom tak detailně píšu?

Duben 2015 - Myšlenka o bouli 295



Přemýšlela jsem o nesmírně hlasité a agresivní aktivitě 
některých transsexuálních žen (jedna nebo dvě), které se snaží
prosadit, aby byla možná úřední změna pohlaví i bez kastrace 
a operativních zásahů do pohlavních orgánů.
Úřední změnu pohlaví jen na základě žádosti je něco, co 
rozhodně podporuji, ale nelíbí se mi agresivita těch výkřiků. 
Jakoby nám bylo ubližováno, všechno je špatně a svět se musí
změnit.
Ano, svět se může změnit, když se někdo ozve. Ale je to taky 
o způsobu, jakým se ozve.

Nemyslím si, že jedny z prvních žen, které tak moc toužily po
přeměně, jako byla třeba moje oblíbená Lili Elbe nebo 
Christine Jorgensenová, přemýšlely o tom, zda jim bude stačit
jen úřední změna pohlaví a penis jim zůstane.
Taková možnost v jejich hlavách podle mě ani neexistovala. 
Ony byly první a měly to štěstí, že se našli lékaři, kteří jim 
chtěli pomoct. Protože je o tu pomoc požádaly. Byli to ti 
lékaři, kteří z nich udělaly ty první! Před těmito ženami byla 
další velká spousta jiných, které neměly tu sílu a odvahu to 
udělat, jít si za svým snem, za svým vlastním já. Až jednou se 
to zlomilo. A tomu, jaký zázrak máme možnost prožít, vlastně
vděčíme těm před námi.

Žádný člověk bez poruchy identity nedokáže úplně přesně 
pochopit, jaké to je žít v cizím těle. Ti více empatičtější to 
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dokáží vycítit a představit si to alespoň zčásti. A tak se lékaři a
odborná veřejnost začali zajímat, jak nám co nejvíc pomoct. 
Protože ty ženy toužily po tom být ženami a zbavit se 
mužského těla, chtěly se zbavit i penisu. Jasně, že ano! Jen F 
v občance by jim nestačilo.
Ženy prostě nemají penis a nemyslím si, že by po tom 
opravdu tužily si ho nechat. Chtěly být jako ostatní ženy.
Lili Elbe si dokonce nechala transplantovat vaječníky!!!
To je něco, co se potom přes 50 let vůbec nikdy 
neuskutečnilo, protože Lili zemřela na nepřijetí tohoto orgánu 
jejím tělem a dodnes se to nedělá, přestože se na tom pracuje. 
Protože zrovna s vaječníky to tak jednoduché není.
Fascinuje mě ta odvaha (navíc v té době!) toho lékaře i Lili, 
že do toho vůbec šli. Prostě tomu věřili! A touha Lili být Lili 
byla tak obrovská, že neexistovala žádné hranice, kde se 
zastavit.
A navíc byla první. Neměla tedy žádnou jistotu, co může a co 
ne, co její tělo zvládne a co je vlastně vůbec reálné. Ona 
nastavila ty hranice.

To ony (a také my v dnešní době) dávaly lékařům tu jasnou 
informaci, že toužíme po ženském těle. To na jejich (a naši) 
žádost se ti lékaři pokusili s tím něco udělat. Provést kastraci 
je bezpodmínečné, protože varlata prostě ženy nemají, pokud 
chceme mít ženské tělo se vším všudy. A z toho vycházeli. 
Automaticky se předpokládalo, že ty, které se chtěly stát 
ženami, si nebudou chtít ponechat penis a varlata.
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Nemůžeme křičet na lékaře, že nás hyzdí, zmrzačují a do 
něčeho nutí. Je to přesně naopak. To my "nutíme" je, aby nás 
zbavovali něčeho, co na svém těle nechceme. A najednou 
přijde někdo, kdo tvrdí, že lékaři jsou ty zrůdy, které na nás 
dělají pokusy. Tak to opravdu není. Jak tohle může někdo ve 
své hlavě vůbec vymyslet? Jen nějaký chorý člověk. V tom 
případě ale netuším, co to má za nemoc a ani to vědět nechci.

S úřední změnou pohlaví (v dokladech) bez takové operace 
souhlasím, ale vždycky (!) tady budou ženy, jako jsem já, 
které touží mít kompletně ženské tělo, které to nepovažují za 
zmrzačování a které neznají žádnou jinou možnost, než nemít 
penis. Jak je vůbec možné, že se najdou lidé, kteří se mi diví, 
že nechci být žena s penisem?
Pro mě žádná jiná možnost neexistuje. Nemůžu se nikdy 
podepsat pod to, že jsem nucena do kastrace a je mi 
zmrzačováno tělo. Vždyť já to chci a nejsem jediná, kdo to 
chce. Je snad nenormální, že chci mít ženské tělo? Co nejvíc 
ženské, jak jen je to možné a udělat pro to všechno?

Moc se tedy omlouvám, ale takové aktivitě nerozumím. 
Chápala bych výkřiky, které by braly v úvahu obě varianty. 
Ale nikdo mě nemůže označit za blázna, když chci jen to, co 
mají všechny ostatní ženy. Není možné tvrdit, že současný 
systém je špatný. Současný systém je pouze nemoderní. 
Vychází z (ne moc častých a vlastně vzácných) představ žen, 
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které byly před námi. Jak si má proboha takový lékař 
představit, co vlastně chceme? On se nám snaží pomoct, 
protože to potřebujeme a žádáme ho o to.

Nedávno mi psala Markétka, že má zajímavou zkušenost s 
převlékáním v tělocvičně.
Zajímalo by mě, jak by se převlékala v takové tělocvičně žena
s penisem?
Nešla by tam?
Je obrovská spousta dalších situací, kde tohle vyřešit nejde.
Všechny ženy, které touží jen po úřední změně pohlaví, si 
nikdy nemohou koupit šaty, jaké jsem si dnes koupila já. Tak 
extrémně přiléhavé, že nemají šanci tu bouli (i když 
minibouli) ukrýt. Vím, že mi řeknou, že si je tedy nikdy 
nekoupí. Ale já se nechci omezovat. Já chci žít normální život.
Nemít strach, že se to jednou provalí jen proto, že se na 
někoho vyvalí boule. Nemluvě o partnerských vztazích.

Až jsem se kvůli tomu zase rozepsala, ach jo! :).
To jsem chtěla psát jen o tužce na oči.
A ještě tedy o šatech, ze kterých jsem nadšená.

Je mi jedno, jestli tu způsobím zase nějakou strašnou debatu. 
Připouštím přeci obě varianty. Úřední i operativní změnu 
pohlaví. A vždycky si budu stát za tím, že je na každém, pro 
co se rozhodne.
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Znám už pár žen, co jsou po operaci jeden, dva, deset nebo 
dvacet let a jejich slova? "Tohle bylo mé nejlepší rozhodnutí 
života."

Změňme svět a jeho pravidla. Ale domluvme se. Nekřičme, 
nehádejme se a neosočujme lékaře, kteří za nic nemohou.
Od roku 1942 bylo v ČR provedeno jen něco přes 1000 
operací (MtF i FtM). Kdo z nich po tom opravdu tak netoužil?
To už se nejspíš nedozvíme. Ale je to důležité? Opravdu po 
tom netoužil? Co když po tom toužili všichni a křičí jen 
jeden? Ale křičí tak nahlas, že se tu kvůli němu musím 
zamýšlet a psát tenhle článek. (Ale to už tady spekuluji a to 
taky nechci).

Mohla bych vyjmenovat další stovky situací, kdy žena s 
penisem nemá šanci "projít".
A (byť budu sebekontroverznější) nerozumím ženám, které 
penis mít dobrovolně chtějí. Denně s tím tam dole mám 
problém a počítám každý den, kdy už to tam nebude. Kdy už 
budu moct Kačence říct: "Tak pojď, jedeme se koupat." 
Vezmu plavky a jedem. Nemusím chodit jen ve volných 
kraťasech po kolena ve vodě a bát se, že jakmile přijde vlna a 
náhodou si ty kraťasy namočím, že bude něco vidět.

Já to tam nechci.
Vy si to tam nechte, když chcete.
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Každý si o svém životě (i orgánech) rozhodujme sami.

Tento postup, kdy člověk musí splnit určité podmínky, aby 
mohl být i úředně osobou druhého pohlaví není možné 
zpochybňovat, protože logicky vyplynul z dlouholeté 
spolupráce s námi a z našich představ o tom, jak má vypadat 
ženské tělo. Z našich tužeb po něčem, co lze vykonat jen 
chirurgickým řezem.

Myslím, že dnešním článkem jsem si ujasnila svůj postoj k 
údajnému zmrzačování našich těl a vyjádřila svůj názor na 
ženy (respektuji, že to jsou ženy, pokud se cítí jako ženy, 
přestože nemají ženské tělo), které si ponechají penis. Vidím v
tom tolik nevýhod a je to pro mě tak nepochopitelné, že 
vlastně nevím, jak jim v té touze po úřední změně pohlaví 
pomoci.

Bezva.
Tak jsem se těšila, jak si udělám horký půllitr čaje, zalehnu k 
telce a u ní vypnu hlavu. Zatím jí mám rozžhavenou a srdce 
plné emocí.
A s tímhle jdu spát :)

Ještě musím pověsit na ramínko ty nové šaty, kterých se tu 
kochám... :)
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Dnes už vás nestihneme
8. dubna 2015 v 19:02 | Tereza 

Před chvílí jsem měla telefonát. Normálně bych tu o svých 
soukromých hovorech nic nepsala, ale tohle se mě opravdu 
týká a jelikož na to myslím dnes a denně, tak tu o tom musím 
napsat.
Volala mi Péťa, která přijela v pondělí do Motola, že půjde v 
úterý na řadu. Před ní měla jít Nikola.
Obě holky dva dny před úterkem nic pořádného nejedly (už 
není povolena tuhá strava, která zanechává zbytky) a obě pily 
Fortrans na pročištění střev.
Zatímco Nikča už ho pít nemusí, protože to má za sebou, Péťu
přivezli na sál a tam jí doktorka řekla: "My vás ale už dnes 
nestihneme. Takže v pátek!"
Péťa to má 150 km od domova, tak si jí tam ty tři dny nechali 
a dnes začíná opět nejíst a opět pít hořkoslaný Fortrans.

Co se mi na Pétě líbí je její přístup, protože o Fortransu 
prohlásila, že je to sice hnusné, hořkoslané, jako špatná 
minerálka, ale že je to přeci to nejmenší a dá se to vypít. 
Slyšela jsem spoustu názorů od toho, že to někomu chutná až 
po ty nejstrašnější pohádky o tom, jak příšerné to je. Tohle je 
zkrátka na každém z nás, jak se s tím vyrovnáme (a nejen s 
Fortransem).
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Když se nad tím tak zamyslím, mám na holky ve svém okolí 
štěstí. Všechny co mají po operaci mě inspirovaly, jsou 
šťastné a spokojené a tak nemám problém netěšit se na to 
také, stejně jako ony.
Nemám ale štěstí na holky, které šly na řadu tak, jak měly.
Dannie řekli v den operace někdy kolem 14 hodiny, že už jí 
nevezmou, ať přijede za týden. To jako nikdo nevěděl od 
rána? Navíc se nemohla sebrat a odjet 700 km domů. Tak jela 
ke mně a byl to úžasný týden plný rozhovorů do tří do rána 
(přestože jsem druhý den vstávala do práce), strašidelných 
filmů a tanečků při videoklipech. Moc ráda na to vzpomínám. 
I na další týden po operaci, kdy se tu aspoň trošku 
zregenerovala, aby byla schopná odjet domů. Pro mě to byl 
také nenahraditelný přísun informací a jejích pocitů, díky 
kterým vím, co mě čeká a nemám se čeho obávat. Dá se to 
zvládnout. :)

Ten týden odsunutí termínu operace mi ještě přišel jako 
snesitelný, ale...
...v červnu šla potom na řadu Míša, se kterou jsem se 
potkávala na sezeních u Hanky. To je taková moc hezká 
svérázná slečna, která to už opravdu potřebovala mít za sebou,
protože se toho moc bála a současně už to čekání pro ní bylo 
moc dlouhé.
Míšu taky přivezli na sál a tam jí řekli, že jí dnes nevezmou. 
Takže... nashledanou v září!
Byl červen!

Duben 2015 - Dnes už vás nestihneme 303



Tyjo!
To néééé.
No, teď už to má stejně za sebou a je spokojená. Ale my jsme 
prostě ti nejposlednější ze všech posledních, kterým se nedává
přednost a pokud se objeví urgentní příjem (což naprosto 
chápu), jde místo nás. Občas se stane, že se prostě operace 
nestihne, tak se odloží. A dozvíme se to až na sále.
Tohohle se opravdu bojím. Že se do poslední chvíle až na sál 
budu těšit, doufat, strachovat, stresovat, radovat... a pak přijde
(jinak ale moc milá, jak říkala Péťa i Dannie) doktorka a 
řekne: "Víte, my už to dnes nestihneme, tak přijeďte za 
týden."
"Za měsíc."
"Za čtvrt roku."

Nejhorší na tom je, že ten člověk už je psychicky smířený, že 
jde na řadu. Je na to připravený a ocitá se na sále!

To znamená, že obě autotransfuze jsou k ničemu, krev se 
zlikviduje, protože nemá takovou trvanlivost, aby vydržela 
déle a musí se znovu dvakrát na autotransfuzi. (To tehdy 
musela Dannie absolvovat.) Četla jsem, že krvi trvá tři 
měsíce, než se znovu obnoví stejné hodnoty červených a 
bílých krvinek. Zrovna Péťa sice na autotransfuzi šla, ale tam 
se jí udělalo zle a tak jí krev nakonec odebrána nebyla. 
Autotransfuze není podmínkou. Je to jen obrovskou výhodou, 
dostat vlastní krev.
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To znamená, že Pétě to zkomplikovalo život doma, protože se 
stará o svého tatínka a takhle se její příjezd zase prodlouží.

To znamená, že ani můj ani žádný jiný termín není vůbec 
jistý, přestože ho mám černý na bílém a tak můžu opět jen 
věřit (jak to dělám už od začátku) a doufat, že já na tom sále 
zůstanu. (Ale prosím jen 2-3 hodiny, co trvá operace a pak 
bych chtěla zase zpátky :)

Nikča měla po operaci bolesti, tak jí nasadili Morfin a s ním 
už je vše snesitelné. Jediné, co jí vadí je to, že bude tři dny 
ležet na zádech s dilatátorem uvnitř bez možnosti otočit se na 
bok. Tak jsem Pétě řekla, že Dannie takhle ležela pět dní. 
Přesně si pamatuji ten její kritický pátý den, kdy prosila 
doktory, ať už to z ní vytáhnou a byla opravdu "na zabití", ale 
to je celkem pochopitelné ! :)
Otočit na bok se nemohla ještě ani u mě, natož dát nohy k 
sobě nebo sedět v autě běžným způsobem a vjíždět do 
prudkých zatáček nebo přes hrboly českých silnic. Doma jsem
jí potom půjčila asi 40cm čtvercový vzorek tužší matrace, 
který si vložila pod nohu při spánku na boku, aby byla 
zvednutá a nedotýkala se tak druhé nohy, protože taková 
poloha byla neuskutečnitelná.
Jak byla šťastná, že může spát na boku! :) A spala tak potom 
celou noc. Kdykoliv jsem se v noci probudila, viděla jsem, jak
je jedna její noha 40 cm ve vzduchu opřená o vzorek.
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Tak jsem na Péťu v pátek zvědavá.

Důležitý je ale přeci výsledek a ten tam nakonec vždycky 
je :).
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Genderově neutrální toalety
14. dubna 2015 v 18:22 | Tereza 

Zítra 24 stupňů, jaro v 
plném proudu, tak že 
bych se konečně ohřála? 
No jasně. To chce sukni. 
A lodičky. A užít si to 
jaro! Užít si všechna jara 
a tohle už je druhé, ještě 

hezčí, než to vloni.
Takže rychle pro nové boty, co se hodí k sukni, když už jsem 
musela zahodit mé oblíbené kozačky. (I na té zimě něco bylo, 
ale vzdušné letní šaty v horkém letním dni se zmrzlinou... 
tomu nemůže nic konkurovat! :)
Nějak jsem zjistila, že můj původní plán koupit nízké kozačky
nevychází z jednoho důvodu: líbí se mi, když jsou vidět celé 
nohy, tedy i nárt a tak jsem (pozorujíce módu v ulicích za 
poslední jarní dny) usoudila, že není nutné skrývat nárt, o 
kterém jsem se nedávno dočetla, že patří pro některé muže 
mezi neobdivovanější části ženského těla.
Už samotné nakupování nových bot je něco, co nemůže 
proběhnout během 10 minut, protože to jednoduše nejde! 
Chtěla bych všechny ty boty mít! Jak jen to udělat? :)
V levé části pro dámy úplně plno, že se nedalo projít ani mezi 
regály, v pravé části pro muže jeden dva lidé (muži). Zavládlo

Duben 2015 - Genderově neutrální toalety 307



jarní šílenství! (Postihlo i mě :) Ale vůbec jsem se mu 
nebránila. Spíš naopak. Užila jsem si to.

Artikl na kase (nucení doplňkových výrobků zákazníkovi, aby
se zvedla tržba (ty prodavačky za to nemohou)): "Mám tady 
takový malý kapesní krém na boty. Tak akorát do kabelky. 
Ideální pro nás ženy." :)
Tak když je to pro nás ženy... :) Stál dvacku, tak jsem si ho 
vzala, ale tahle krásná věta zakončila už tak dokonalý pobyt v 
obchodě s obuví, kde bych si snad zkoušela boty až do večera 
a pořád lítala k zrcadlu a zpátky. Jen kdyby nás tam nebylo 
tolik a všechny jsme se necpaly k jednomu zrcadlu. :) Na 
některých zákaznicích bylo vidět, jak zoufalé jsou z toho, že 
se nemohou rozhodnout. Tyhle nebo tamty? Jak jen to udělat? 
Naprosto je chápu. Tenhle pocit se nedá popsat, ten se dá jen 
zažít a pak ten pocit, když si ty boty doma rozbalím a zkusím 
ke kalhotám, k sukni, k šatům... a pak v nich vyjdu ven. 
Každému je úplně jedno, jestli ty boty jsou černé nebo zelené,
staré nebo nové, ale mně je božsky.

Tak o tom jsem zrovna psát nechtěla, ale ta radost z nových 
bot mě ovládla.
Nebyla jsem absolutně schopná odnést si odtamtud jen jedny. 
Tak jsem si k nim vzala ještě jedny - sportovní, ale tak krásné 
a já snad řeknu i něžné, že tam prostě nešly nechat, když jsem 
se v nich prošla kolem zrcadla.
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Však už bylo taky na čase. Dvoje boty na jaro, co jsem měla 
doma, je opravdu málo.

Předchozí článek měl název "Dnes už vás nestihneme". To 
neznělo moc optimisticky. Já se pak uklidnila a Péťa mi hned 
v sobotu volala, že se v pátek konečně dostala na řadu a už 
tam leží na JIPu, brečí štěstím, všechno krásně zvládá a je 
šťastná. Bolest a podobné nekomfortní věci jsou až na druhém
místě. Trošku si mi postěžovala na to, že pila dvakrát po sobě 
Fortrans (poprvé to člověk dá, ale že by mu to tak chutnalo, 
aby si to musel dát za tři dny znovu, to zas ne :). Jenže tohle 
všechno je přeci maličkost.

Péťa mi popsala personál, jak se k ní chová hezky a jak 
poctivě dilatuje 4x denně 20 minut, i když to trochu bolí. 
Morfium si nechala dát jen první den, druhý už nepotřebovala 
(každý to celé prostě vnímá naprosto jinak, každý máme jiný 
práh bolesti). A hned druhý den už měla taky pěkný hlad a 
těšila se na polévku, kterou dostane :)

Tomu říkám pořádný optimistický start do nového života.

Můžu se prý klidně těšit :)

To je celá Péťa.
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To mi ani nemusela říkat. Už teď počítám každý den, jak se 
těším. A jestli mám strach? (Tuhle otázku dostávám často).
Ano, mám. Hned dva strachy:
Z toho, že nepůjdu na řadu v den, který mám naplánovaný a 
taky z toho, že nebudu v práci a dojde nějaký materiál, který 
po dobu mé nepřítomnosti musí objednat mí dva kolegové, 
kteří toho už takhle mají nad hlavu. Taky si beru do Motola 
notebook a hned jak to půjde, tak budu pracovat. Protože 
tuhle firmu přeci miluju. Proč jinak bych to dělala jen tak z 
vlastní iniciativy? :)

Takže Péťo! Držím palce, ať jsi brzy doma a ať se můžeš 
rozběhnout konečně tam, kam patříš. Já tě za chvilku doběhnu
:)

To je bezvadný. Spěchám, musím si na zítřek nalakovat nehty 
a provést jiné nezbytnosti k tomu, abych zítra vypadala k 
světu a místo toho se tady rozpovídávám. A vlastně ještě 
večeři...umýt hlavu! To zas půjdu spát bůhví kdy.

Já ale chtěla říct ještě něco. A pak už jdu. :)
To byl původně důvod, proč jsem začala psát tenhle článek, 
ale nějak mi do toho zcela nepochopitelně skočila ještě jiná 
témata.
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Bílý dům otevřel první genderově neutrální toaletu
Americký Bílý dům 
se rozhodl posunout 
na další level v boji 
za práva sexuálních 
menšin. V době, kdy 
Barack Obama volá
po rovnoprávnosti 

gayů, leseb, bisexuálů, transsexuálů a vyzývá ke skončení s 
terapiemi, které mají homosexuály přimět k heterosexuální 
orientaci (ano, tahle "země neomezených možností" stále ještě
někde léčí homosexualitu! Říká se tomu "konverzní terapie"), 
otevřel Bílý dům první pohlavně neurčené záchody. Jak říká 
mluvčí Bílého domu Jeff Tiller: "Umožňujeme nyní 
zaměstnancům i hostům používat toalety odpovídající jejich 
sexuální identitě. Takový člověk už nebude muset řešit, na 
kterou toaletu se má vydat." Genderově nevyhraněná toaleta 
nemá na dveřích tradiční označení pro dámy nebo pány, ale 
symbol propojující obě označení a nabízí vybavení, které 
bude "shledávat pohodlným celá škála genderových identit", 
dodal Jeff Tiller.

No a to je celé. Více o tom nikde nepíší. Co taky víc psát o 
toaletách? Někdo se diví, někdo to vítá, někomu je to úplně 
jedno a jiní se těší, až si na takových toaletách budou moci 
prohlédnout nějakou pěknou ženskou. Každý máme své 
priority.
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Pokud by ty toalety byly vedle sebe tři: páni, dámi a společné 
- na kterou z nich byste šli vy?

Jelikož jsem žena, tak bych šla na dámy. Ale bylo takové 
meziobdobí, kde jsem se vážně bála to udělat a tak bych 
uvítala tu třetí společnou variantu. Výborné řešení pro ty, kteří
se buď nemohou zařadit nebo jsou v té části přeměny, kdy 
vlastně mohou jít jak na pány, tak na dámy :) Ale někteří z nás
v tom mají jasno. Jsme buď ženy nebo muži. Budou-li 
všechny toalety genderově neutrální, bude to ok, ale budu-li 
mít na výběr, nikdy neskončím v té, na které každý pochopí 
to, co se snažím, aby bylo vidět co nejméně.

Je to (podle toho, jak smýšlím já) tak, že jsou "biologické 
ženy" (které se jako ženy narodily), "transsexuální ženy" 
(které se narodily v mužském těle a stále se hlásí ke své 
transsexualitě (nepočítám ženy v přeměně, kdy to ani jinak 
nejde a i když nechceme, jsme nazývány "transsexuální" - to 
je ale dočasné, ač se samy nazýváme ženami. Na to se dá 
přechodně z nutnosti zvyknout s tím, že brzy ten přídavek 
"transsexuální" už přestane existovat (ač v lékařských kartách 
zůstává, ale já žiju život venku na vzduchu, ne v lékařské 
kartě - tam ať si klidně napíší, že jsem čertice :)) a "ženy" (to 
je obecná skupina žen, které se mohly (ale nemusely) narodit 
do mužského těla, ale nehlásí se k transsexualitě, protože jsou 
ženami. To jsem třeba já a většina mých kamarádek. Proto pro
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mě z mého pohledu transsexualita neexistuje. Z pohledu 
společnosti existovat musí, jinak by ze mě nemohla být žena. 
Můj mozek mi říká, že jsem žena, ne že jsem muž nebo 
transsexuál.
Myslím (a vycházím z toho), že každý muž o sobě ví, že je 
muž a každá žena, že je žena. Cílem "léčby" změny pohlaví 
je stát se mužem nebo ženou (co nejvíce tělo přiblížit k 
pohlaví, kterým se cítíme být) a zařadit se do společnosti jako 
muž nebo žena. Ne jako transsexuál. I když ani tuhle volbu 
lidem neberu. Je na nich, zda budou žít jako žena nebo jako 
transsexuál. Někdy (v případě, že je takový člověk aktivistou) 
to může i lidem pomoci.
Do svého výčtu pohlaví (muž a žena) nepočítám ty, kteří 
nevědí, kým jsou. To není transsexualita, ale označuje se 
termínem "bigender". Je to člověk, který se cítí být současně 
mužem i ženou. Kdysi jsem tu o tom někde psala. To musí být
teprve zmatek v hlavě! Někoho takového znám a je to 
opravdu moc milý a zajímavý člověk).

Hezkou zkušenost s toaletami má moje kamarádka, která mě 
tím vždycky pobaví a která chodí stále ještě na pány (já se jí 
divím a nejsem sama :). Na pánskou toaletu, kde se 
upravovala před zrcadlem, vešel pán (jelikož šel na pány), 
vrátil se zpátky, prohlédl si ceduli na dveřích, podivil se a 
vešel znovu.
Okolí jí dává jasně najevo, kam patří. A tak už se těším na její 
první den, který asi budu prožívat s ní úplně znovu a 
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vzpomínat, jaké to bylo u mě a jak běžná a normální věc je to 
teď - jít na dámskou toaletu. Stejně tak i pro ní (a pro všechny
ostatní) to jednou bude ta nejpřirozenější a nejobyčejnější věc.
Přesně to je ten moment, kdy už je všechno tak, jak má být.

(Já mám tak všímavé čtenářky, kterým neunikne žádná zpráva
:) Díky za tuhle o Bílém domě!)

Duben 2015 - Genderově neutrální toalety 314



Co dokáže jedna sukně?
15. dubna 2015 v 21:19 | Tereza 

Právě jsem se vrátila z Prahy ze společného sezení a potom z 
popovídání s Hankou. (A taky ještě od mamky, proto tak 
pozdě, protože jsem se musela pochlubit, jaké mám nové 
boty.)
Dnes to bylo po společném sezení velmi neformální, neseděla 
jsem jako obvykle v místnosti s pohodlným křesílkem, kde na 
zdi visí veselý barevný obrázek Kačenky, ale šly jsme "vedle"
do zázemí a popovídaly si spíš jako dvě kamarádky. Hanky 
přístup k nám není vlastně ani tak přístupem "lékař k 
pacientovi", ale takový přátelský a otevřený typu "dvě 
kamarádky". Tohle je přístup, na který nejsem zvyklá (to asi 
nikdo) a myslím, že je právě tím mocným kouzlem plným 
empatie, který většině holkám a klukům tak pomáhá.
Tím, že to bylo vlastně poslední sezení před operací jsem si 
tak trochu zavzpomínala. Najednou jsem tam mezi těma 
dvaceti holkama byla já, Vicky a Andy a ještě s jednou 
slečnou roky po operaci těmi největšími mazáky (řekla bych 
"mazačky", jako ženský ekvivalent k mazákovi, ale mazačka 
má úplně jiný význam - když jsem si to dala do googlu, 
vyskočil mi přístroj na mazání lyží.)
Byly tam holky, které teprve začínaly, které byly na svém 
prvním společném sezení! Vzpomněla jsem si, jaké to bylo na
mém prvním společném sezení. Jaký jsem měla strach (nejen 
z toho sezení, ale i z toho, co bude), ale současně radost, velká
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očekávání a odhodlání. A totéž jsem dnes viděla na ostatních. 
To odhodlání a očekávání. Moc jim všem přeji, aby sem za 
rok přišly s takovou jistotou, jako my ostatní a zavzpomínaly 
si, jaké to bylo tehdy před rokem na jejich prvním sezení.
Já do tohohle rozjetého vlaku před 15 měsíci nastoupila a za 
nedlouho z něj zase vystoupím, ale Hanka ne. Ta je tím 
"vlakvedoucím", který se v tom vlaku veze pořád už přes 20 
let.
Ten uplynulý rok byl vlastně moc hezkým rokem, protože se 
mi hezky pomaličku začala plnit má přání a tak jsem se 
dostala až sem. Téměř na konečnou, ze které ale jen 
přestoupím na jiný vlak, ve kterém se povezu až do konce 
svého života. Tenhle vlak už bude správný. Ne jako ten, co 
jsem do něj nastoupila při narození omylem :)
Moc milé bylo i posezení s holkama v restauraci. Jsou tam 
holky, které vždycky ráda vidím a se všemi si i ráda 
popovídám. Dnes jsme tam navíc měly návštěvu - biologickou
slečnu - studentku Univerzity Pardubice, která bude psát 
diplomovou práci na toto téma a chce ji pojmout originálně. 
Tak jsem na to moc zvědavá.

Jednu zajímavou informaci ale ze sezení musím vypustit. 
Hanka říkala, že Nemocnice Motol nedávno začala provádět 
velmi rozsáhlý průzkum (dá se říci "průzkum spokojenosti") 
mezi muži a ženami po operacích pohlaví zpětně za 
posledních 20 let. (Tzn. maximálně 1000 osob, u kterých byla 
operace zatím v ČR provedena). Většina, na koho se podařilo 
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získat kontakt, obdržela dotazník a výsledky se zpracovávají. 
To je úplně první takto rozsáhlý průzkum v téhle oblasti v naší
zemi. A výsledky si určitě nenechají jen pro sebe.

Moc se mi líbilo vyprávění Andy (půl roku po operaci) a té 
slečny (roky po operaci, která je navíc teď čerstvě 
zasnoubená, což je tak absolutně motivující pro nás ostatní 
(které toužíme po partnerovi)), kde vyprávěly o citlivosti 
nového orgánu, o velmi intimních věcech, včetně prožitků při 
sexu a orgasmu. A také o hloubce! Ta všechny překvapila :) 
No prostě - pořád mám kolem sebe holky, které jsou 
spokojené. Nemohu tedy tvrdit, že to stojí za nic, když všude 
kolem sebe vidím, že to funguje. Procentuelně stejně, jako v 
běžné ženské populaci. To znamená úplně stejné zastoupení 
žen, které nikdy nedosáhnou orgasmu, které dosáhnou 
klitoridálního orgasmu a které i vaginálního.

Tak o co vlastně jde těm dvěma 
třem jedincům, kteří si neustále 
na všechno stěžují? To je jakoby 
si stěžovala biologická žena na 
to, že nedosahuje orgasmu. Tohle
není věc jen transsexuálních žen. 
Tohle přeci řeší spousta žen.

To jsem vážně netušila (nebo 
tedy tušila, ale že se to bude 
jednou týkat i mě, to jsem 
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nečekala už tak brzy :), co dokáže jedna sukně na mně v 
jednom krásném slunném jarním dni?

Kabátek jsem nechala v autě, protože v Praze bylo 26 stupňů, 
úplné léto, prostě paráda! Modrá obloha, slunce, holky 
procházející kolem VŠE v sukních, já v sukni, v lodičkách a 
béžovém svetříku s výstřihem a kabelkou přes rameno.
Už ráno v obchodě mi došlo, že sukně je jakousi vstupenkou 
mezi pozornost mužů. Byla jsem (poněkud častěji, než jsem 
zvyklá) pouštěna do dveří, u pokladny zase dopředu: "Slečno, 
pojďte, vždyť já vlastně vůbec nespěchám."
"Né, děkuji, já taky nespěchám, jste moc hodný."
"Ale no tak, běžte, já vás pustím."
"No tak jooooo, děkuju." (úsměv na pána :).
Co jsem měla dělat? :)
Nemůžu to donekonečna odmítat.
Vzpřímila jsem se, vypla prsa, postavila do latě a vnímala, jak
přitahuji pozornost, ale dělala, že to nevidím.
Byli i tací, co si chtěli povídat.
A mně to zatím nebylo vůbec nepříjemné.
Ach to jaro!
U každého regálu byl nějaký muž a já vnímala jeho sjíždějící 
pohled kamsi mimo regál... poněkud směrem na mé nohy :) Ti
chlapi si to ani neuvědomují, že to žena vnímá a ví přesně, 
kam se jí muž dívá. :) To prostě vidět je.
S tímhle jsem tak nějak nepočítala (vzala jsem si sukni, 
protože mělo být krásně a protože jsem se chtěla líbit sama 
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sobě a užít si jí na "výletě"), ale hodně rychle jsem si na tu 
pozornost mužů zvykla a začala toho trošilinku využívat :).

V Praze nebyl jediný přechod, třebaže byla kolona, na kterém 
by mě během vteřiny nějaký řidič nezastavil a nenechal přejít.
Mávla jsem na něj, jakože děkuju a ještě jsem si na přechodu 
prohrábla v tom vánku vlasy :) Pak mě napadlo to prostě jen 
tak zkusit, jestli fakt ti chlapi zastavují každé holce v sukni. A 
taky že jo. Schválně jsem si zase stoupla k přechodu a rozjetý 
jaguár s červenými koženými sedačkami zastavil téměř 
okamžitě.
Jéé, to se mi líbí! :)
Ale i kdyby mi zastavil rezavý Favorit, mávla bych a usmála 
se na něj. Vždyť mě to nic nestojí. Hlavně, že tam nemusím 
stát půl hodiny před přechodem a čekat ne až mi někdo 
zastaví, ale až konečně nepojede žádné auto, jinak nepřejdu. 
(Tohle už ale dlouho neznám).

Takových malých radostí je během dne ovšem spousta. 
Nemusím mít ani sukni.

Ob den se dívám do svého černého plánovacího kalendáře s 
barevnýma kytičkama na obale a snažím se posunout čas na 
květen.
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Moc se mi dnešní den líbil i proto, že jsem na holkách, které 
jsem měla zrovna tu čest poznat na sezeních s Hankou během 
mé přeměny, viděla ty neuvěřitelné pokroky.
Každá roste do krásy!

O tom, co dokáže jedna sukně, bych ještě mohla psát dál, ale 
abych to shrnula: sukně (nebo šaty) je něco, co k ženě prostě 
patří. Miluju, když je venku teplo, sluníčko a já nemusím být 
v kalhotách, ve kterých jsem byla celý život. I když i kalhoty 
mohou být sexy a taky že některé jsou. Ale jaký oděv může 
být ženštější, než je právě sukně?

Jsem ráda, že to spousta holek dnes taky pochopila. Stejně 
jako já a sukni si vzaly. Myslím holek od Hanky, ale vlastně 
tím myslím úplně všechny holky, které jsem dnes v Praze 
viděla. Jsem si jistá, že tuhle část oblečení už z mého života 
nikdo nikdy nevyhodí. (Ale vlastně už vůbec žádné oblečení, 
které mám ve skříni.)

Je konec vyhazování neustále dokola tajně nakupovaných 
krásných věcí, které si stejně vždycky jednou koupíme znovu 
a znovu. Až jednou přijde chvíle, kdy už z našeho šatníku 
nikdy nezmizí. Jen se k té chvíli musíme (přes několik 
zaškobrtnutí) dostat a konečně pochopit, že existuje řešení.
Snažit se stát ještě větším mužem ale do tohoto řešení 
opravdu nepatří.
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Těším se i na zítřek, kdy má být také krásně jako dnes (a na 
víkend, kdy má být 8 stupňů a déšť :). No co. Aspoň ještě 
užiju i kozačky :) A ty jdou náhodou taky moc dobře k sukni.

Teď už jdu ale spokojeně usnout.
Tak spokojeně a šťastně, jak jsem si ještě před pár lety ani 
nemyslela, že jednou budu usínat.
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Běžím po kopci, dělám si, co chci
17. dubna 2015 v 20:53 | Tereza 

Jupí, pátek 
odpoledne, jedu z 
práce do lékárny pro 
zkumavku na vzorek 
k vysetření (už se 
předzásobuji, začátek 
května a všechna 
možná vyšetření jsou 

tu co nevidět) a do toho telefon. Bezva číslo 840000000. Asi 
zase nějaká nabídka, tak jedu dál, vyzvánějícího telefonu si 
nevšímám a jakmile přestane zvonit, přijde sms: "Dobrý den. 
Dnes jsme se vám pokoušeli dovolat, ale nebylo možné vás 
zastihnout. Můžete nám prosím zavolat na 840000000? Vaše 
AirBank."
Tak mojí banku rozhodně nikdy neodmítnu, ještě nikdy mi nic
nevnucovala a nemůžu si jí vynachválit (až na jeden detail, o 
kterém později).
Zastavím u krajnice a volám, abych zjistila, co mi chtějí, 
protože nikdy takhle nevolají.
Jenže si uvědomuji, že jsem v jejich systému stále jako "pan 
Nováků", protože tehdy mi odmítli jen tak změnit oslovení, ač
jsem je o to hezky žádala. Prý potřebují nějaký doklad, že 
nejsem "pan". Přitom vím z vyprávění jiných holek od Hanky,
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že jejich (jiná) banka oslovení v klidu bez problémů 
přehodila.
Takže jsem se rozhodla nepředstavit (odmítám se 
představovat jako "Nováků", tenhle tvar vůbec nikde 
nepoužívám a "Nováková" jsem říct nemohla, protože by zase
řešili, kdo to volá.). A už vůbec jsem se nesoustředila na svůj 
hlas. Mluvila jsem tak, aniž bych se kontrolovala.
Normálně bych o tom nepsala, ale tohle bylo milé :)

"Dobrý den, zákaznická linka AirBank, co pro vás mohu 
udělat?"
"Dobrý den. Vy jste mi před chvilkou volali a napsali jste mi v
sms, že vám mám zavolat, tak vám volám."
"To jste hodná, že jste zavolala. Momentík, podívám se, co 
tady máme pro vás připravené. Hned si vás najdu."
(Pauza).
A najednou mi to dojde. Tato milá slečna použila ženský rod, 
aniž bych se představila. :) To je... bezvaaa!
(Dobře, tak nic nového pod sluncem, ale tohle prostě potěší 
vždycky :)
"Já tady mám ale pod tímto číslem nějakého pana Tomáše 
Nováka".
"Né, to jméno už neexistuje. Máte tam nahlášené nové 
"Nováků"".
"Už to tady vidím, omlouvám se, takže pane Nováků..."
"Prosím vás, používejte ten rod, který jste použila na začátku 
a říkejte mi "Nováková" ano? Já se už u vás snažila to 
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oslovení přehodit na "paní", ale vaše kolegyně mi tehdy řekla,
že nemůže."
"Ano, to je pravda. My tu máme kolonku pohlaví a podle ní je
generováno oslovení. Moc se omlouvám, že vám takto 
způsobujeme nepříjemnosti."
A už pokračovala plynule ve správném rodě se správným 
ženským příjmením.
Informovala mě o funkcích v internet bankingu, o kterých 
jsem už dávno věděla, ale byla milá a hlavně mi udělala 
radost oslovením na začátku, dokud ještě neznala informace 
ze systému, takže jsem na ní byla taky milá a jediné, co jsem 
AirBank vyčetla byla právě ta byrokratická neschopnost 
změnit oslovení.
Ty dva měsíce už to ale řešit nebudu.

Dnes jsem hledala ve svém telefonu zvukový záznam 
písničky, kterou spontánně vymyslela a nazpívala Kačenka, 
když jsme si byly zaskákat v Jysku na trampolíně. To vždycky
miluje. A já zase jí, jak je šťastná. Tolik jsem se tam nasmála, 
že jsem si tu písničku musela nahrát. "Běžím po kopci, dělám 
si, co chci, jsem princezna, která hledá prince, jsem opuštěná 
mladá dáma, mám krásnou korunku... a šaty. Mám 
nádherné... brejle. A taky jsem velice... mladá... a taky 
hodně... veselááááá."
Musím se smát ještě teď. Chvíle s ní jsou nejkrásnější v mém 
životě.
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Omylem jsem si ale pustila místo posledního záznamu 
záznam první, ve kterém jsem 25.2.2014 zkoušela poprvé 
nahrávat svůj hlas a musela jsem se smát taky. Bylo to šest dní
po začátku HRT.
Měl to být můj pokus o ženský hlas, o kterém jsem si tehdy 
myslela, že je ok. Možná by mohl projít, nebyl vyloženě 
hluboký, ale rozhodně byl hlubší, než hlas z následujících 
nahrávek už z července 2014, kde došlo najednou k odeznění 
hlubších tónů, ale nevím proč :)

Důležitý je výsledek.

A to platí vždycky.
Dnes jsem to nevydržela a napsala Pétě, co měla být ještě v 
Motole, jak se jí daří. Nedávno jsem tu o ní psala, že přijela 
na příjem v pondělí a na sále v úterý jí řekli, že už jí 
nestihnou, takže musí počkat do pátku. Zatímco ona čekala, 
Nikola, která nastoupila s ní, se všeho dočkala už v úterý ráno
tak, jak to měla naplánované.

A teď (nebo spíš za chvíli) přijde pointa celého toho příběhu o
Pétě a Nikole, jejichž cesty tak trochu v úterý někdo rozdělil, 
což ovšem ani zdaleka nemělo vliv na výsledek.

Holky, kterým se blíží operace, ale i ty, které jí mají ještě 
daleko před sebou občas přemýšlí nad tím, jak takovou 
operaci zvládnou. Je to dost ožehavé téma, protože se ozývají 
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hlasy, které tvrdí, že jde o zmrzačování, že je to tak rizikové, 
že by raději jen orchiektomii nebo že doktoři jsou packalové a
podobné nesmyslné utkvělé představy.
Vždy je to velmi individuální a nelze říci: Tam nechoď, tam to
dělají špatně.
Každé tělo reaguje jinak, každé se hojí jinak, některé je 
napuchlé 14 dní, některé tři dny po úplně stejném zákroku. 
Udělat chybu může člověk kdekoliv. V Motole, v Ostravě, v 
Německu nebo třeba v Thajsku. To, že jde o prvotřídní kliniku
ještě nezaručuje, že bude všechno dokonalé.
Důležité by mělo být to, jak se cítí ty, které tou danou 
klinikou už prošly a mají vše za sebou. Jejich pocity a zážitky 
jsou důležité, ale není možné udělat si špatný obrázek jen na 
základě jednoho nepovedeného zákroku, o kterém nevíme 
vůbec nic, neznáme okolnosti a neznáme ani dobře člověka, 
který nám tyto informace sděluje. Nemáme navíc možnost 
vyslechnout druhou stranu. Nelze se v tom tedy moc 
uspokojivě orientovat a tak bych si to dovolila přirovnat k 
úplně jakékoliv jiné operaci řazené mezi těžké v jakémkoliv 
jiném zdravotnickém zařízení, které má s těmito zákroky 
určitou zkušenost.
Ta je také (spolu s pocity těch, které si vše prožily na vlastní 
kůži) při výběru důležitá, proto je rozdíl, když půjdu do 
zařízení, které provede tři operace za rok nebo tam, kde je jich
provedeno sto.
Také tu hrozí riziko, že ozývat a kopat kolem sebe bude jen 
jeden člověk, u kterého se něco nepovedlo (ať už vinou 
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vlastní, vinou lékaře nebo vinou nikoho), bude reprezentovat 
jen svůj subjektivní názor (stejně, jako ho budu reprezentovat 
v květnu i já), zatímco ostatních sto odoperovaných bez 
komplikací se ozývat logicky nebude a získáváme tak akorát 
pěkně zkreslenou představu.

Za poslední měsíce jsem měla možnost slyšet tyto názory:
"Praha nestojí za nic, lepší je Brno."
"Brno nestojí za nic, lepší je Praha".
"Brno ani Ostrava nestojí za nic, lepší je Praha."
"Kdybych mohla, do Brna už nejdu, ale do Prahy ano."
"Kdybych mohla, do Prahy už nejdu, ale do Ostravy ano."
...mohla bych takhle pokračovat ještě hodně dlouho. Tohle 
opravdu nikam nevede.

Ano, bojme se přirozených rizik, ale nebojme se ten krok 
udělat. Jedna doporučuje nejít vůbec, druhá jen na 
orchiektomii, třetí rozhodně jít. Vyznejte se v tom! :)

V Thajsku používají non-penilní inverzi, v Motole zase 
penilní. Obě kliniky mají důvod, proč nepoužívají tu druhou 
metodu a obě metody jsou sice různé, ale obě jsou svým 
způsobem dobré. Z obou klinik odchází spokojené klientky a 
z obou klinik odchází i ty nespokojené.

Pře o tom, co a kde je to nejlepší, se budou vést pořád.
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Takže bych to nechala na každé, pro co se rozhodne.

Ale abych se vrátila k Pétě a k Nikole.
Chtěla jsem je uvést jako typický příklad, jak rozdílný může 
být průběh.

Obvyklá doba hospitalizace v Motole je 8 dní (stejně tak v 
Thajsku).
Nikolka šla na řadu v úterý, Péťa byla odsunuta na pátek.
Dnes je pátek a zrovna Péťa je typickým příkladem operace 
bez komplikací s pozitivním optimistickým přístupem už od 
začátku a dojetím, které jí tato operace způsobila. Jak by také 
ne. Nepochybuji o tom, jak moc si to přála a moc jsem chtěla, 
aby zrovna ona byla doma vpořádku co nejdříve.
A taky že ano.

Když jsem jí dnes poslala sms s otázkou, jestli už ví, kdy 
půjde domů, protože zítra je to osmý den, tak mi přišla 
odpověď, že domů už jí pustili včera, po vytáhnutí cévky šlo 
čůrání bez problémů, komplikace ani bolesti žádné, tak nač 
zůstávat v Motole? :)
Péťa byla hospitalizována od operace 6 dní!
Měla jsem z ní radost, protože to byla ona, kdo mávl rukou 
nad Fortransem, který musela vypít během tří dnů dvakrát, 
zatímco jiní si stěžují na každý lok, a která si už druhý den po 
operaci neřekla ani o injekci proti bolesti.
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Její nadšení, radost a optimismus mi byl opravdu inspirací a 
díky ní vidím, že to skutečně jde i takhle. Opravdu i v Motole 
můžete šestý den opustit nemocnici a být v rámci možností v 
pohodě šťastné doma.

Zeptala jsem se ale i na Nikolku. Ta v Motole ještě zůstává. 
Už když jí přivezli ze sálu, měla u rány velkou modřinu a 
když jí vytáhli cévku, nemohla močit, jak bylo vše napuchlé, 
takže si jí tam ještě nechávají.

Nakonec tedy vůbec nemusí mít vliv na dobu propuštění fakt, 
zda se na řadu dostaneme hned nebo až za tři dny oproti 
původnímu plánu.

Samozřejmě přeji i Nikče, ať je brzy vpořádku doma a věřím, 
že to zvládne stejně, jako to zvládly všechny ostatní před ní, 
ať už s komplikacemi nebo bez nich.

Problémy s močovým měchýřem a hlavně jeho 
vyprazdňováním bývají časté, což lze ale očekávat vzhledem 
k takovému typu operace.

Mám se snad už teď trápit tím, že se nebudu moct vyčůrat a 
budu mít bolesti?
Vím o všech rizicích. Vím, jaká je to operace. Vím ale také, 
jaké jsou nakonec výsledky a nečekám, že to bude procházka 
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růžovým sadem, ačkoli jsem si jistá, že budu dojatá stejně, 
jako Péťa.

Některé jsme dojaté, některé zlé, některé naštvané, některé 
šťastné.

Neměly bychom být všechny šťastné?

Poslední noci se občas budím s myšlenkami, že už je po všem.
Jaké to bude? Až se půjdu nafotit na úplně novou občanku, 
konečně holčičí, až dostanu své nové rodné ženské číslo, až 
dostanu svůj nový rodný list, ve kterém bude, že jsem Tereza 
už od narození, až půjdu na svou střední školu pro maturitní 
vysvědčení s novým jménem, až nebudu řešit boule, až 
skočím v létě do jezera spolu s Kačenkou v plavkách, ve 
kterých už konečně nemusím řešit nic, až mě zastaví dopravní
policie a já vytáhnu doklady na ženské jméno, až nikdo z 
mých dokladů nevyčte cokoliv o mé minulosti a jaké to bude, 
až si mě muž přitáhne k sobě, já budu šťastná a nebudu mít 
strach, že se objeví něco, co tam už dávno nemá co dělat?
Ano, přeměna není jen o změně písmenka M na F v občance, 
ale tady nejde o písmenko. To "F" je symbol, za kterým se 
skrývá všechno, čím jsme si prošly, protože symbolizuje, že 
jsme došly až do konce.
Důležité je vypadat tak, abychom byly spokojené, na což 
nemá žádné písmenko v občance vliv, ale kvůli tomu z něj 
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nemám mít snad radost? Já z něj radost mít budu a taky mám 
proč. Je v něm celá moje budoucnost.

Celým tímhle článkem jsem se snažila říct, že v mé touze po 
ženském těle mě nikdo nezastaví, že nechci být žena s 
penisem a potřebuji pro to udělat všechno, co jde, protože jen 
tak se můžu v pravý (velmi rychle blížící se) okamžik 
"překlopit" ze stavu "mezifáze" či "transsexuální žena" do 
stavu "normální žena". Toto překlopení je poměrně důležité, 
protože tady toto je jen přechodné období, které končí. Teď už
je na čase chovat se a žít jako normální žena. A nevracet se 
zpátky, protože žádné zpátky už není.

Péťa mi opravdu udělala radost. A není naštěstí jediná.

Je černá a bílá.
Zlo a dobro.
Zima a léto.
Noc a den...

Protiklady jsou součástí tohoto světa.
Nemůžeme čekat, že vše bude buď bílé nebo vše černé.

Proto ani není možné vyřešit spor, zda Praha, Brno, Ostrava, 
Thajsko nebo co vlastně jiného?
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Když jsem jela koncem léta vlakem do Kolína, musela jsem 
se smát. V nádraží, ve kterém jsem nastoupila, nastoupili také 
houbaři a bavili se mezi sebou: "My jezdíme tady o dvě 
stanice dál, tam u nás nic neroste."
O dvě stanice dál vystoupili, ale nastoupili tam jiní houbaři a 
bavili se mezi sebou: "Tady u nás nic neroste, tak jezdíme 
kousek dál."
A jak to pokračovalo?
Všichni byli přesvědčeni, že zrovna u nich houby nerostou, 
ale ti druzí si mysleli, že zrovna tam u těch druhých zaručeně 
rostou.

Pokud budu koncem května tvrdit, že jsem šťastná a 
spokojená, bude to znamenat, že jsem šťastná a spokojená, ale
nebude to znamenat, že všichni ostatní vedle mě jsou také 
šťastní a spokojení. Ale to platí i naopak. Pokud budu psát o 
svých komplikacích, neznamená to, že je mají všechny kolem 
mě.

Opravdu neplatí, že "já když jsem nespokojená, tak vy všichni
musíte být zákonitě taky."

Já myslím, že je to jasné, ne? :)
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Udělám 
cokoliv, abych 
dosáhla toho, 
po čem toužím
a zakončila tak
tuhle cestu, na 
kterou jsem se 
vydala právě 
proto, abych 
byla tím, kým 
jsem.

Z jednoho jediného jednoduchého důvodu: protože prostě 
jsem žena.
A žádnou jinou možnost jako žena nemám, protože to, co 
mám teď stále ještě navíc, ženy nemají.

Ženský klín není jen erotický symbol. Je to především symbol
ženskosti a tohle já rozhodně chci.

Kdysi mi Linda říkala o přirovnání, které se mi moc líbilo.
Je to stejné, jako kdyby člověku rostla z břicha třetí ruka.
Budeme chtít být člověkem bez téhle ruky, protože lidé 
nemají tři ruce. A budeme se celý život snažit udělat něco, 
abychom se jí zbavili.

Sbohem třetí ruko! :)

Duben 2015 - Běžím po kopci, dělám si, co chci 333



A já bych si pro odlehčení ještě rýpla.
To není cíleně na všechny transsexuální ženy, co nemohou 
podstoupit operaci. To je pro ty "ženy", které si to představují 
asi takhle:

Děkuji.
Nechci.
A nedivte se mi kvůli tomu už konečně pořád prosím.

Běžím po kopci, dělám si, co chci... jsem princezna......
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True love
18. dubna 2015 v 11:21 | Tereza 

Vždycky se najde někdo,

kdo vás bude milovat takové,

jací jste.

Duben 2015 - True love 335



Grigorij Prutov se narodil s nemocí, která jeho tělo vážně 
ochromila. Nemůže se pohnout ani jíst bez pomoci. Od dětství
bylo jeho snem žít normální život a oženit se, jako všichni 
ostatní. Proti všem očekáváním byl schopen najít si pravou 
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lásku Annu na internetu. Anna je atraktivní ruská dívka z 
Kazachstánu a navzdory jejich odlišnostem jejich láska kvete. 
Nedávno měli svatbu.
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90centimetrová Olga Ukrainets se vdala a porodila zdravé dítě
navzdory námitkám lékařů o život její i dítěte. Spolu se svým 
manželem Olegem teď ukazuje, jak velkolepý je její život.
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Jonathan se v r. 2012 v New Yorku oženil s nevidomou Elsou.
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S takovými fotkami můžu pokračovat do nekonečna...
Láska nezná hranic.

Nechápu, proč jsem si kdysi v době, kdy jsem přicházela o 
svou manželku myslela, že musím zákonitě zůstat navždy 
sama?
Nechápu, proč si to myslíme téměř všichni? Proč máme přímo
panickou hrůzu z toho, že když nás někdo opustí nebo my 
budeme muset někoho opustit, že tím končí život? Myslela 
jsem si, že je to daň za to, že smím být sama sebou. Ale ono je
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to naopak. Jakmile jsme sami sebou, dostaneme za to jednou 
velkou odměnu v podobě objetí od člověka, který nemiluje 
naši schránku, ale nás celé a tomu pocitu se nic předtím 
nemůže vyrovnat.
To je podle mě teprve ta opravdová láska.
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Neviditelná
19. dubna 2015 v 18:37 | Tereza 

Každý rok se mi za 
poslední tři roky 
vždycky v dubnu 
opakuje jeden zážitek. 
Přišla jsem na to až 
letos, protože jsem se 
právě vrátila z divadla, 
ve kterém jsem byla i v
dubnu 2012 a v dubnu 

2014. (Duben 2013 patřil do mého patnáctiměsíčního 
vybočení, ve kterém jsem přeměnu přerušila a naivně si 
myslela, že se moje žena vrátí a že Terezu v sobě definitivně 
zabiju, což byl samozřejmě nesmysl).
V dubnu 2012 jsem napsala článek s názvem "Role jsou 
rozděleny" a v dubnu 2014 zase článek "Dokonalost 
geometrie". Oba články vznikly na základě mé návštěvy v 
tom samém divadle a články nosím neustále v hlavě a 
přemýšlím o nich. O tom, jak role jsou rozděleny už při 
narození a nikoho nezajímá, že chlapec si chce hrát s 
panenkami zatímco dívka všechny nutí, aby jí říkali Jirko.
V obou předešlých případech jsem byla v divadle na 
vystoupení mojí Kačenky, ale letos už je v první třídě a tak 
žádné vystoupení neměla. Letos jsem byla na zkoušce takové 
obdoby soutěže Miss, ale pro menší děvčata, ve které soutěží i
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moje neteř. Jde o soutěž finalistek ze všech okresů 
severočeského kraje a pořádá jí modelingová agentura, která 
je jednou z nejznámnějších a nejstarších v ČR, shodou 
okolností je ve stejném městě, ve kterém bydlím a tak jsem tu 
po mnoho let žila obklopovaná zprávami z modelingu o 
jménech, která se později stala finalistkami Miss ČR, Europe 
apod. (Kateřina Průšová, Eliška Bučková, Kateřina 
Stočesová...) Mé kamarádky mi vyprávěly, jak chodí na 
modelingové kurzy, jak se tam učí chodit, chovat a vypadat 
dokonale žensky. A pak jsem některé z nich najednou viděla v 
časopise, v televizi nebo na plakátě OpenCard a měla o čem 
přemýšlet. Svíralo se mi srdce při pohledu na všechnu tu 
krásu a hlavně ženskost, o které jsem tehdy jen tiše snila a 
věřila tomu, že já nikdy ženou nebudu, protože to prostě 
nejde.

Když jsem dnes byla v divadle a sledovala ty šikovné holky, 
opět jsem si vzpomněla na své dva články z tohoto divadla a 
opět jsem přemýšlela o rozdaných rolích.

Proč se vlastně pořádají soutěže Miss? Soutěže krásy?
Odpověď je úplně jednoduchá a ví jí každý: Protože ženy jsou
krásné. O nic jiného tu nejde. Zase jen o tu krásu. (Naštěstí se 
dnes tak trošičku (nepatrně) kouká i na to, aby taková žena 
měla něco v hlavě, ale řekla bych, že tohle až tak v tomto 
případě důležité není, protože její tvář k nám nepromlouvá 
skrze obálky časopisů přímo, ale je pouze sdělením o kráse 
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její tváře.) Pakliže je žena krásná a současně má něco v hlavě,
tak je nejspíš velmi úspěšná.

O kráse žen se píší romány, skládají písně, jsou nekonečnou 
inspirací a už tisíce let jsou z ženské krásy muži "na větvi".
Teď žijeme v době, kdy se pořádají soutěže, které jsou 
doslova napěchovány ženskou krásou. A když jsem se dnes 
dívala na ty malé dívenky, občas jsem nechápala, jak mohou 
mít už v tomhle věku tolik ženských pohybů, tu dokonalou 
modelkovskou chůzi a jednoznačně o nich mohu prohlásit, že 
tohle jsou opravdu ženy (i když ještě malé).

Takže je to krása - bohužel i ta vnější, kterou vidíme - která je 
pro ženu důležitá a ač se lidé, kteří nejsou povrchní, snaží 
najít na člověku i vnitřní krásu, ta vnější osloví každého. 
Protože je vidět.

To proto to mají ženy v životě těžší než muži. Není-li žena 
krásná, je to totéž, jako by byla mužem (jak prohlásil nedávno
Leoš Mareš).

Ale o tom jsem až tak mluvit nechtěla. Jen jsem si uvědomila,
že krása souvisí velmi úzce s ženskostí a mnohdy stačí 
opravdu málo (stačí být jen ženou a o nic jiného se už člověk 
nemusí starat), aby byl i krásný :).

Duben 2015 - Neviditelná 345



Když jsem vešla do divadla, trošku jsem znervózněla, protože 
nastala situace, která se mi stává poměrně dost často. Stál tam 
můj bývalý kolega, se kterým jsme se kdysi velmi dobře 
kamarádili a byli v kontaktu. Nějakým způsobem se dostal do 
téhle modelingové agentury a asistoval při organizaci.
Tak ráda bych řekla: "Ahoj Láďo, ty jsi tady? No to koukám! 
Jak ses sem vůbec dostal? A jak se ti vede? Tak dlouho jsme 
se neviděli..."
Mám u toho vždycky takové zvláštní pocity. Cítím se 
(právem) přehlížena :) Ale právě to přehlížení je žádoucí.
Chvíli jsem se snažila nebýt v jeho dohledu, protože Toma 
znal dokonale (až na jednu drobnost, o které nevěděl téměř 
nikdo :) a tak jsem se bála, že mu budu třeba povědomá.
Za chvilku už jsem ale byla v klidu a to díky momentům, kdy 
jsme se střetli náhodou tváří v tvář při procházení chodbou, 
kdy jsem důkladně zaregistrovala jeho pohled, který ovšem 
naznačoval něco jako "tuhle ženskou neznám" :)
Jakmile mám takovýhle důkaz, pak už jsou všechny 
nepříjemné pocity pryč a klidně mu vejdu zase do cesty. Je mi
příjemné, když vím, že mě nepoznává, zatímco já o něm vím 
téměř všechno. :)

Chvílemi si připadám jako agentka, které změnili identitu i 
tvář a může se svobodně pohybovat po světě, aniž by ji 
kdokoliv poznal nebo mívám ještě lepší pocit - že jsem 
NEVIDITELNÁ! :)
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Ta neviditelnost je občas trošku otravná, protože každý člověk
má tendence hlásit se k někomu, koho zná a kdo býval jeho 
přítel. A to já nemůžu. (A ani nechci.)

Venku i v divadle se moje sestra, se kterou jsem tam byla taky,
bavila s bývalou kolegyní, kterou Tom také zdravil a znal, 
když byl ještě Tom. Znám kompletně celou jejich rodinu a tak
ráda bych se zeptala na její sestru, jak se jí daří, protože si 
ještě teď pamatuji naše společné noční zábavy, plesy a 
dokonalé výlety ve čtyřech.

To všechno je minulost. S novou identitou si neseme i určité 
ztráty (které ale nejsou tak těžké, pokud mluvím o těchto).
Téhle kolegyni mojí sestry jsem nebyla ani představena. A 
možná to tak bylo lepší, protože ona ví, že moje sestra neměla
sestru. A najednou jí má? :) Kdo tedy jsem? Měla má sestra 
lhát, když by mě představovala? A já navíc musím neustále 
dělat, že se neznáme. Hrát takovou divnou hru, ze které jsem 
chvíli vyplašená, ale pak už úplně v klidu.

Naštěstí tyhle lidi potkávám jednou za čas... za opravdu velmi
dlouhý čas (měsíce i roky).

Jsou to oni, kdo mi říkají, aniž bychom si o tom spolu 
promluvili, že jsem se změnila. Právě proto, že mi neříkají 
nic.
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Při východu z divadla jsem chvíli stála u šaten, kde jsou 
krásná velká zrcadla. Schválně jsem si stoupla tak, abych na 
sebe viděla. Měla jsem na sobě sukni, kozačky a kabát délkou 
akorát k sukni a jakobych zapomněla, kde jsem, načechrávala 
jsem si vlasy, pozorovala své náušnice bimbající na uších a 
sponku, která mi spíná vlasy, aby mi nepadaly do očí. A při 
tom pohledu do zrcadla jsem pochopila, proč o mě Láďa ani 
nikdo jiný, kdo Toma tehdy znal, nezavadil zas ani pohledem. 
Tedy zavadil, ale to je takový ten pohled, kterým zavadím i já 
každý den o desítky lidí, kteří projdou kolem mě a neznám je.

Něco se muselo stát. :)

Můj život začíná od nuly, i když nejsem malá holčička. Noví 
přátelé, noví partneři a nové zážitky.
Můj druhý život už začal.
A rozhodně nejsem neviditelná. Jsem vidět až moc. A to je 
dobře, protože já chci být vidět. Jsem člověk a patřím do téhle
společnosti. Nejsem osamělá laň, která běhá sama po lese a 
která si může říkat "laň", kdykoliv se jí zachce a mít z toho 
radost, zatímco se narodila s parohama, takže jí každý jiný 
tvor říká "jelene". Mnohem lepší je být doopravdy tou laní 
úplně pro všechny. V tom je velký rozdíl. (Buď donutím 
společnost, aby respektovala, že jsem žena a říkala mi tak 
nebo se tou ženou pro společnost stanu a nebudu jí muset nutit
do ničeho, protože mě sama bude oslovovat správně.)
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Jsem člověk, který má to štěstí, že může prožít dva životy.

Opravdu bych to nazvala štěstím. Nebo zázrakem.
Protože ještě stále nad tím někdy kroutím hlavou, jak je to 
všechno možné.

Díky, milá společnosti, že mi říkáš "paní" (velmi často i 
"slečno" :).
Nebo komu mám vlastně poděkovat?

Nikdy bych nechtěla být neviditelná. Mohla bych si nosit, co 
chci, mohla bych si žít, jak chci, malovat se, nosit culíčky, 
boty na podpatcích... Ale přesto bych nebyla šťastná.

Jsem zvědavá, co mě napadne nebo co se mi stane, až zase za 
rok v dubnu půjdu úplně náhodou do téhož divadla :)

A už se těším na ostré kolo, na které jedeme příští sobotu. To 
už v hledišti nebudou jen rodiče oblečení do riflí a triček, 
protože jen tvoří zázemí pro své ratolesti. To už bude velká 
slavnostní událost, na kterou je nutné se hezky obléknout.
Miluju tyhle příležitosti!

A jsem šťastná, že jsem právě žena.
Od chvíle, kdy jsem do toho skočila po hlavě a naplno nebyl 
jediný den, kdy bych se chtěla vrátit. Stále jen dopředu. 
Dopředu!
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Nikdo jiný, než vy sami neví lépe, kým doopravdy jste.

Duben 2015 - Neviditelná 350



Vlasy s tatarkou
21. dubna 2015 v 8:21 | Tereza 

Někde v levém 
menu mám už 
hodně dlouho 
napsané (a stojím 
si zatím), že miluji 
"vzduch a 
pramínky vlasů v 
něm létajících do 

tváře". Ano, vzduch ano. Ale, co když fouká vichr? :) Jak to 
vidím já? A jak to asi vidí muži? :)

Loučím se při včerejším online rozhovoru s Markétkou:
Já: "Tak se měj hezky. Venku je krásně."
Markétka: "Ale ten vítr je naprd. To už asi taky znáš, když ti 
vletí vlasy až do krku?"
"Vítr nesnáším! Pořád mě cuchá. :) jooo vlasy v krku - z toho 
mám záchvaty."
"Jsem nervózní už jen když se přilepí na rty, protože co si 
budeme povídat, jsou jen kousek od krku."
"Ale dneska jsem vylezla z auta a vítr tak dokonale rozčechral
mé vlasy, že šel kolem mě takový sympaťák a normálně ze mě 
nemohl spustit oči - ony ty vlasy ve větru dost chlapů tak 
nějak přitahuje. Asi si říkal, co je to za čarodějnici. --- No 
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přesně. Já si teď pořád vlasy jím, protože mají tak blbou 
délku, že mi končí v puse."
"A mají takovou divnou chuť, že? Hlavně obarvený vlasy jsou
fakt mňamka."
"Jo - hlavně, když už jsou už z oběda od tatarky." :)

Co je na větru ve vlasech vlastně špatného? :)

Za nic na světě bych si své vlasy nezkrátila! Vychutnávám si 
jejich délku, navzdory jejich každodenní konzumaci a 
vytahování z pusy :) To samozřejmě trošku přeháním. Ale 
mnohdy mi ani sponka nepomůže. Přitom do culíčku a jiných 
podobných vlasových útvarů to ještě až tak nejde, protože na 
to jsou zase moc krátké. Když už, tak se mi líbí dva culíčky, 
ale to je mi zase vyčítáno v práci, že dva culíčky holky po 
třicítce přeci nenosí. "No podívej se tady na naši 50letou 
kolegyni a na ty její dva culíčky!"
"Já je vidím a nemám s tím problém :)".
Stejně mi je o víkendu vždycky Kačenka nadšeně učeše.

Vlasy jsou něco, co je první, čeho si na ženě všimnu. Sama u 
toho pak přemýšlím, jak dosáhla svého účesu a porovnávám 
ho se svými vlasy. A pak se rozplývám blahem, když mi 
někdo (třeba jako Tom) řekne: "Ty máš úplně ženské vlasy! 
Takové žádný chlap nemá. A jak se ti lesknou."
Mám šampón něco jako "million diamonds" na lesk a ještě 
levandulový kondicionér, co tak úžasně voní, taky na lesk. 
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(Nepřipadá mi, že bych to přeháněla. Jen se mi to prostě 
líbí :). A můžu si se svými vlasy dělat co chci! To je na tom 
úplně to nejlepší. Moc se těším, až zase půjdu ke kadeřnici, u 
které už jsem byla někdy koncem ledna, abych to měla 
sestřižené do nějakého tvaru k únorové komisi.
Za rok povyrostou o dalších 15-20 cm a to bude moment, kdy 
zvážím, do jaké délky ještě půjdu. Ale chtěla bych až k 
lopatkám - o tom jsem si kdysi jen snila a teď najednou můžu.
Najednou můžu tolik věcí, co jsem dříve nemohla!
Vlasy jsou jedna z mnoha věcí, které mi dělají obrovskou 
radost. Když se každé ráno češu do práce, vzpomenu si na 
obrázek, který jsem kdysi ze zoufalství vložila do svého videa
"Poselství z mé duše" (odkaz na video je někde vlevo v menu,
ale není moc veselé, tak už k němu moc nevracím).
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7.7.2012. Sedím v pokoji, který mi uvolnila mamka, protože 
jsem neměla kam jít. Je to měsíc, co jsem opustila ty, které 
jsem milovala ze všeho nejvíc a nevím, co mám dělat. Jedno 
zoufalství se tluče s druhým. Chybí mi manželka s Kačenkou. 
Ale taky mi chybí ženskost, kterou už jsem tolik potřebovala a
nedokázala jsem se zabrzdit. Dvě pro mě neslučitelné věci. 
Dvě věci, které potřebuji...

Tehdy to byl opravdu boj. Který jsem ale vyhrála. Mám téměř
vše, po čem jsem tehdy před třemi roky tak toužila a všechno 
mi připadalo nedosažitelné. Má bývalá žena má svůj vlastní 
život, svoji rodinu a je (nebo by měla být) šťastná. A o svojí 
Kačenku jsem taky nepřišla.
(Obvyke přeměna netrvá u známých sexuologů tři roky, ale 
rok, to jen já jsem si to takhle nesmyslně prodloužila. Ale asi 
to tak mělo být, abych přišla na věci, které jsem potřebovala 
ve své hlavě vůči své tehdejší manželce vyřešit. Pokud ovšem 
někdo touží podniknout čtyřletou přeměnu, doporučuji vřele 
MUDr. Hnídka v Ústí nad Labem nebo MUDr. Zbytovského v
Hradci Králové. Ten hradecký je vůbec perla (někdo má třeba 
lepší zkušenost, já ne). Když k němu přišla Janička, které už 
je něco přes 45 let, odbyl jí se slovy, ať si ještě rozmyslí, jestli
chce do nějaké přeměny vůbec jít a ať už k němu nechodí. 
Prakticky jí řekl, že to už nemá cenu. Ať to radši zabalí.)
To, co mám teď možnost vidět na jedné slečně od hradeckého 
sexuologa mě jen přesvědčuje v tom, že nechápu holky, co 
neskončí u některých ze známnějších sexuologů, kteří mají s 
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transsexualitou zkušenosti. Ale tohle mi nepřísluší kritizovat. 
Chápu, že vyděšení rodiče navštíví kolikrát toho nejbližšího 
sexuologa s obrovskou důvěrou a netuší, že někde to jde i 
jinak a rychleji. Sexuolog jako sexuolog. Tak to tu zrovna ale 
neplatí.

Podle mě má smysl obrátit se na tyto: Fifková Praha, 
Procházka Praha, Entnerová Olomouc, Beran Plzeň. Konec.
Tak budete muset dojíždět no! :) Myslím, že to ale stojí za to. 
V zájmu těchto sexuologů je přeměnu co nejvíce urychlit, 
protože tu jde přeci o nás. Ne o ně.

Nechtěla jsem tu rozdávat rady zrovna tohoto typu. Výběr 
lékaře je na každém z nás. Ale asi jsem to potřebovala říct.

Čtyřletá přeměna u MUDr. Hnídka je taky parádní počin.
Vždycky říkám, že důležitý je pro mě výsledek, ale tady bych 
si dovolila trošku upozornit na jeden detail: Pokud bude má 
přeměna probíhat nejvyšší možnou rychlostí, stane se to, co se
stalo mně, že kolikrát ani vlastní sousedé nezaregistrují, že 
jsem nějakou změnou prošla a pak mě vítají na "novém 
bydlišti" nebo se ptají, do kterého patra jedu (no na to samé, 
co vy, milá paní sousedko, protože už tu s vámi bydlím 12 let,
ale moc mě těší, že se ptáte :).
Zatímco pokud má přeměna trvá čtyři roky, všechno je 
čtyřikrát pomalejší, neuvěřitelně se to táhne, protože milí 
lokální páni sexuologové využívají této jedinečné příležitosti 
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mít mezi svými pacienty transsexuála, kterého za celý život 
viděli jen jednou nebo dvakrát (někteří dokonce nikdy), tak 
toho se přeci musí využít a vyzkoušet si na něm úplně 
všechny možné i nemožné pokusy. Takhle se získávají 
zkušenosti. Na to já ale nemám čas. Svůj život žiju jen 
jednou.
O čtyřleté přeměně u MUDr. Hnídka vím už od dvou slečen. 
Shodou okolností jsou obě z mého města. Ta jedna se za ty 
nekonečné čtyři roky tak důkladně dostala do povědomí 
poloviny občanů tohoto města, že se raději odstěhovala za 
hranice. Je to logické, protože během těch čtyř let přeměny 
stihla potkat více lidí a častěji, než já za pouhý rok, i když si 
taky uvědomuji, že žít tam, kde o mé minulosti nikdo nic neví
je super pocit. (Ale je to opravdu potřeba? - Opět velmi 
individuální.)

Při pohledu na fotku z mého poselství, kde si toužím v roce 
2012 česat dlouhé vlasy, mi potom ale vzhledem k tomu 
přijde řešení malicherností, jako jestli žena má pindíka nebo 
ne, naprostou prkotinou. To jsou témata, se kterými přichází 
úplně cizí lidé, ke kterým jsem měla potřebu se vyjádřit (což 
mívám často) a která ale nikoho nezajímají. To nechť si vyřeší
každý sám v sobě.

A pak mi vkročili do života jiní lidé. Někteří úplně noví, 
někteří mě dokázali chytnout v těch nejtěžších chvílích 
doslova i obrazně za ruku (viď Moní) a mně došlo, že slogan, 
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který používá McDonalds ve své reklamě: "Když cítíte 
podporu, dokážete všechno na světě", je vlastně 
neuvěřitelně silný a pravdivý.

Dnes mám sváteční den a v práci nejde do 12 hodin elektřina, 
takže jde naše kancelář výjimečně od 12 hodin do práce, proto
si tu teď můžu takhle v klidu psát a užívat si rána bez ranního 
shonu. Venku bude dvacet stupňů, je úplně modrá obloha a já 
mám zase tu svou radost ze života, takže ve sváteční den budu
i svátečně oblečená a to mi tu radost ještě znásobuje. Navíc 
mi má odpoledne přijít takový sympatický obchodní zástupce 
a tak musím přeci na takové jednání vypadat k světu :) (A 
zítra taky. :).

Miluju, když češu si vlasy, když maluji si své řasy, když si 
ráno vybírám, v kterých botách vyrazím, které náušnice 
budou se dnes třpytit pod mými vlasy, co mi vítr ve městě 
nadzvedává, když se na mě venku usměje muž v červeném 
tričku a klapot mých podpatků je slyšet po celé ulici. Když 
sedím s nohou přes nohu na lavičce v parku a nastavuji svou 
tvář sluníčku, když mi v poště přistane krásný vzkaz od úplně 
neznámého člověka nebo když otevřu ráno skříň a vidím tam 
šaty, které na mě čekají hned jako první po mých prvních 
dívčích narozeninách a které tu mám, abych jednou (už brzo) 
tohle mé narození oslavila...
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Dnes se jen tak raduji ze svých vlasů, ze svých šatů, ze života 
a ze života ostatních dívek, které jsou kolem mě a na kterých 
vidím, jak rozkvetly.

Však je také jaro :)
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Muži s naftou
22. dubna 2015 v 20:14 | Tereza 

Některé ženy dostávají od mužů k narozeninám šperky,
některé ženy jsou zvány na večeři,

některé dostanou růži.
Mně dávají muži NAFTU!

Proč zrovna já musím mít kolem sebe tak svérázné muže?
Vím že to oba myslí dobře a že mi chtějí udělat radost,
protože mohou, i když jsem oběma řekla, ať to nedělají.

Navíc naprosto na sobě nezávisle.
Jste moc hodní.

Ale kam to mám proboha lejt?

A tak pořád
MARNĚ ČEKÁM

na svojí
první
jednu

jedinou
"obyčejnou"

červenou
růži

z lásky,
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kterou jsem ještě nedostala.

:-)
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To jsi ty
26. dubna 2015 v 18:37 | Tereza 

Fotky už z tohoto blogu zmizely, ale přeci jen sem ještě jeden 
obrázek, na kterém jsem já, dám.
Nakreslila mi ho Kačenka k narozeninám se slovy: To jsi ty.
Upusinkovala bych jí za to.
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Takže to jsem já.
Na obrázku mám také kulaté fialové náušnice. To jsou úplně
nové třpytivé náušnice, které jsem dostala od kolegyňky a

Kačenku nadchly stejně, jako mě.
V sobotu jsme s Kačenkou byly v divadle, takže jsme si obě

užily strojení a zdobení až až.

Mojí dceru mi dosud nikdo nenahradil a ani nemůže.
Už tu zase není. A jako každou neděli večer jednou za 14 dní 
po celé předešlé tři roky tu slyším její bezstarostný smích a 
uklízím její hračky, šaty, které navrhla a rozvěsila pomocí 
kolíčků po celém bytě nebo hrníček s nedopitým čajem.

Za poslední tři roky se změnilo téměř všechno.
Jen ty nedělní večery ne.
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Květen 2015

Ach ty vlasy
2. května 2015 v 20:23 | Tereza 

Já nechci psát zase o 
vlasech, ale když jsem 
se dnes ráno rozhodla 
přetvořit nějak ty své, 
protože jsem usoudila, 
že jejich délka už je 
dostatečná natolik, 
abych s nimi mohla 

kouzlit nové účesy (ve skutečnosti jsem si tím nebyla jistá, ale
všichni mi říkali: Terezo, ty vlasy už jsou dostatečně dlouhé 
na to, abys z nich něco vytvořila) a já jim uvěřila, tak jsem si 
řekla: "Terezo, je to poprvé, hlavně trpělivost. Nikdo nic 
neumí dokonale napoprvé. Aspoň to zkus."
Věděla jsem, že se s tím budu prát. Ne že bych neuměla plést 
copánky, ale problém nastal jinde.
Našla jsem si fakt perfektní videonávod (na Mista Fashion 
blogu) na 7 způsobů, jak upravit ofinku (patku), který mě 
vážně nadchl, ale po hodině boje to vzdávám, protože v 
KAŽDÉM návodu se předpokládá, že ofinka je tak dlouhá, že 
se už DÁ strčit za ucho. MOJE NE. Moje vlasy jsou prostě 
krátké!
Potřebuju ještě aspoň půl roku, těch 8 cm by mi pomohlo.
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Takhle to ani neupnu, neupletu z ofinky cop (parádní návod, 
tolik se mi to líbilo!), prostě nic.
Tak jsem to aspoň zkusila a v listopadu už s tím něco udělám 
(na štědrovečerní večeři určitě :).
Ano, mé vlasy jsou dlouhé, ale u ofinky ne. To je logické, 
protože tam jsou vlasy nejvýš a tak zatímco ty dole vypadají 
dlouhé, vypadají tak proto, že jsou dole, ty nahoře vypadají 
kratší. Už zase své vlasy hypnotizuju a posouvám, ale všecko 
se taaaak táááááhne. (Já vím, musím být trpělivá. Tohle slyším
pořád, už měsíce, ne-li roky. Vím, že jednou bude všechno 
tak, jak chci, ale přesto občas nevydržím a zkusím to jako 
dnes.)
Tak jsem si aspoň upletla dva minicopánky a sepnula je 
dozadu k sobě. Aspoň nějaká změna a taky se mi to líbí, i 
když jsem jak z keltské oslavy letního slunovratu :)
Jednou se dočkám. Vím to.
Když já už bych tak chtěla s těmi vlasy tvořit všechno to, po 
čem tak toužím. Roste to pomalu, i když jsem šťastná za 
každý milimetr a taky za to, že už jsou v téhle délce, protože s
takhle dlouhými už udělám aspoň něco a rozhodně mi ty vlasy
dělají radost.
Ano, děláte mi radost. To jen já jsem netrpělivá. Mám ráda, 
když se lesknete, když se na vás dívám do zrcadla, když mi 
vás někdo hladí nebo když svůj nos někdo zaboří do vás, aby 
nasál moji (vaší) vůni.
Tak na co si vlastně stěžuju? :)
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Ještě nikdy v životě jsem neměla takhle dlouhé vlasy. Plním si
svůj sen. To proto jsem tak netrpělivá a stejně si myslím, že si 
nějakou tu malou netrpělivost můžu dovolit :)

Takže tohle bych víc nekomentovala. Jen jsem si potřebovala 
povzdechnout, zakřičet, vyvztekat :) A u je mi zase fajn a 
užívám si své štěstí.

Na polském blogu Moniky Kowalské (v angličtině) Hrdinky 
mého života, o kterém jsem kdysi psala a na který občas 
zavítám, abych si přečetla něco zajímavého o výjimečných 
ženách, o nichž bych se jinak zřejmě ani nedozvěděla, se mi 
moc líbil rozhovor se Stephanií. Tahle MtF slečna (o které by 
už se ale nemělo říkat "MtF", nýbrž prostě slečna) je 22letá 
holanďanka, která kdysi (teď už ne) dokumentovala svou 
přeměnu na youtube.
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Tahle fotka Stephanie s přítelem se mi líbí, tak jí sem 
dávám :)

Její odpovědi v interview se 
mi ale líbí taky. Prostě 
přiznávám, že patřím do 
skupiny holek, které tvrdí: 
"jsem žena" a ne "jsem 
transgender žena". 
Nepojmenovávám samu sebe 
pod tlakem okolí, které mě 
může považovat za 
"transgender ženu", ale stojím
si za svým. Bezvýhradně.
Jak mohu říct "jsem 
transgender žena", když mi 

můj mozek říká, že jsem žena? Tak jsem žena nebo kdo? Já v 
tom mám tedy jasno. Každý to vidíme jinak a každý se zřejmě
i cítíme jinak, ačkoli jsem si vždycky myslela, že pokud se 
cítím jako žena, pak jsem žena. Žena.
S tímto pohledem pak ovšem souvisí vše, co následuje.
Nikomu ale neberu (a nikdy jsem ani nebrala) jeho názor na 
věc. Vždy jen vyjadřuji svůj názor a nikoho nenutím, aby se 
zbavoval částí těla, kterých já se zbavuji ráda. Jen nahlas 
přemýšlím o tom, jak vypadá ženské tělo a potom opravdu 
nechápu, proč se mi někdo diví, že se divím, že žena nemá 
penis. Tohle není útok proti všem ženám s penisem. Jen mé 
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nepochopení. Stejné, jako že slunce není zelené nebo že lidé 
mají obvykle dvě ruce. Faaaakt mají dvě ruce! Ne tři ani pět.) 
(Tohle téma už je vážně pěkně trapné, takže stačilo.)
Ať si tedy klidně dotyčný říká, že je slon nebo černý bez. S 
takovým rozkvetlým keřem s černými kuličkami si docela 
ráda popovídám, ale mám vždycky radost, když potkám 
někoho, s kým si rozumím a kdo smýšlí podobně jako já 
(např. Dominika nebo Markétka, Dannie, Míša, a další holky 
nejen od Hanky).

Všechny tyto Hrdinky mého života (a spousta ostatních (já 
taky! :)) mají jedno společné - musely kdysi udělat jedno 
moudré a důležité rozhodnutí, které je posunulo až sem. 

Tady je interview se Stephanií:
Monika: Proč ses rozhodla podělit se o své detaily z přeměny 
na YouTube?
Stephanie: Byla jsem mladá a myslela jsem, že bych mohla 
být inspirací pro ostatní mladé transgender dámy. Bylo mi 
teprve 14, když jsem nahrála své první video na YouTube.

Monika: V jaké fázi přeměny jsi právě teď?
Stephanie: Už jsem skončila! Opravdu ráda bych vyřešila 
ještě svá prsa během několika let, ale v současné době mám 
už vše. Jsem ráda, že jsem sama sebou a to je pro mě to 
nejdůležitější.
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Monika: Jsi spokojená s výsledky hormonální terapie?
Stephanie: Uuuhm ano i ne, chtěla bych mít větší prsa. Teď 
jsou to menší B, ale opravdu bych chtěla mít C. Pokud jde o 
zbytek těla, výsledek je skvělý.

Monika: Měla jsi nebo máš nějaké vzory transgender žen, 
které následuješ?
Stephanie: V minulosti ano! Ale většina transsexuálů, které 
znám, je sobecká a myslím, že být ženou je prostě soutěž 
krásy a já chci žít jako žena, ne jako transgender žena.

Monika: Co bylo nejtěžší na tvém coming-outu?
Stephanie: Rozchod s mojí rodinou. Moji rodiče nechápou, 
jak se cítím. Mysleli si, že jsem zženštělý gay, ale já nejsem 
gay, já jsem opravdová žena. To je rozdíl, který jsem viděla v 
sobě. Cítila jsem se jako žena, zatímco ostatní lidé mě 
považovali za divného chlapa.

Monika: Jaký je tvůj obecný názor na současnou situaci 
transgender žen v Holandsku?
Stephanie: Žiji v opravdu malém městě s lidmi, kteří příliš 
mnoho nevědí o trangenderech. Myslím, že to funguje ukázat 
lidem, že jsem normální, že mohu normálně žít a že mě může 
někdo milovat ;)

Monika: Co si myslíš o transgender příbězích nebo osobách 
ve filmech, novinách nebo knihách?
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Stephanie: Je skvělé vidět více transgender lidí ve veřejných 
televizních pořadech, ale podle mého názoru by tyto dámy 
měly být normálními lidmi s normálními životy a ne dámy s 
velkými prsy se spoustou Botoxu tak, že nakonec vypadají 
jako nafukovací panny.

Monika: Máš ráda módu? Jaký druh oblečení obvykle nosíš? 
Nějaké speciální módní vzory, barvy nebo trendy?
Stephanie: Mám ráda přiléhavé šaty v noci a ve dne miluji 
úzké džíny s pěknými boty a sakem.

Monika: Co si myslíš o transgender soutěžích krásy?
Stephanie: Nenávidím je ... cítíte se jako žena? Pak se tam ale 
postavte jako žena a ne jako drag queen s příliš mnoha 
plastickými operacemi.

Monika: Mohla bys mi říct o důležitosti lásky ve tvém životě?
Stephanie: Měla jsem vztah 2,5 roku; partner všechno věděl ...
snášel se mnou začátek hormonů i kolísání nálad včetně 
operace. To je u konce. Našla jsem si nového partnera. Je o 
dva roky starší a žijeme spolu.

Holky buďte své.
Všechny.
Nejen ty, které se dívkami teprve stáváte.
Přirozenost je to, co dělá ženu krásnou.
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A já si jdu rozplést své dva spletené copánky, protože běžím 
do sprchy.
Je květen. Miluju tenhle optimistický měsíc, ve kterém se rodí
léto. A letos nejenom to léto...

Květen 2015 - Ach ty vlasy 371



Helena Wolf - první transgender žena 
v srbské armádě
3. května 2015 v 12:00 | Tereza |  Přeměny 

"Už nikdy nebudu nosit kalhoty," říká první transgender žena 
v konzervativní srbské armádě s hodností major Helena Wolf 
(44 let).
(Dovolila bych si poznámku: Ona není první transgender žena
v srbské armádě, ona je pouze první, která udělala to 
rozhodnutí jít do toho a nebát se. A proto o ní píšu. Proto o ní 
píší americké i evropské noviny. Pokud jsem vysoký vojenský
činitel (nebo kdokoliv vysoce postavený), musím počítat s 
tím, že to způsobí poprask (to je to tzv. prokletí celebrit)). A 
stejně to jde, jak Helena dokazuje.
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Helena se mi líbí. Na svůj věk je vážně krásná. A líbí se mi 
jako žena i jako člověk, který se nebál tenhle krok udělat. Žít 
v Srbsku jako transgender není žádný med, natož mít vysokou
vojenskou hodnost v srbské armádě. A přesto to udělala...

Děkuji Kátě z Havířova za odkaz a tenhle článek věnuji 
někomu, kdo jediný ví, jak těžké to muselo pro Helenu být. 
Ten člověk mi napsal kdysi dvakrát ze zoufalství nad svým 
břemenem, které musí nést a já nad ním musím přemýšlet 
dodnes, protože jeho příběh a příběh Heleny má mnoho 
společného. Jen ten konec zatím ne...

Někdy si říkám, kolik zakletých duší chodí mezi námi? A kde 
všude je můžeme nalézt, ale nevíme o tom, protože jsou to 
jejich nejtajnější tajemství, která si chtějí vzít s sebou do 
hrobu. Je jedno, jestli je to dělník z výrobní linky na zmrzlinu,
kapitán dopravního letadla nebo vysoce postavený vojenský 
činitel či politik.

Helena to udělala. A nepřijde mi to jako špatný krok. Naopak. 
Vím, že o tom také stále přemýšlíte. Šance narodit se znovu, 
tentokrát do správného těla, asi jen tak sama nepřijde. Stále 
čekám na tu zprávu, že k tomu rozhodnutí došlo. I přesto, že 
si uvědomuji extrémní obtížnost takového rozhodnutí právě 
pro vás. Neumím si ani představit, co prožíváte, když musíte 
být vzorem pro tisíce mužů a zatím máte ženskou duši. 
Hlavně je nezklamat. Říkáte si: "To nemohu nikdy udělat."
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Proto je tu tenhle článek.

Můžete to udělat a já bych si to opravdu moc přála.

Helena si velmi chrání své soukromí týkající se minulosti a 
tak médiím své fotky z dřívějška neposkytla (pokud ano, jsou 
vyretušované).
Já shlédla půlhodinový dokument s hezkým názvem "Šifra 
F64" v srbštině (což je slovanský jazyk a tak pro nás Slovany 
není tak těžké díky slovanské vzájemnosti, o které psal už v 
19. století Ján Kollár, alespoň něčemu porozumět. Vzájemnost
nevzájemnost, světu stejně vládne angličtina, ale ta je v 
dokumentu použita jen dvakrát při rozhovoru s francouzským 
FtM pacientem.)

V dokumentu se reportérka ptá Heleny na různé otázky 
týkající se armády i přeměny (většinu z toho už známe :), ale 
potom se přesouvají do Bělehradského centra operací 
genitálií, které je známé po celém světě jako dobrá alternativa 
Thajska. Kdysi se tam chtěla vydat i Dannie a v dokumentu 
profesor urologie Miroslav L. Djordjević provází reportérku 
přímo na sál, kde zrovna probíhá operace FtM. Komentuje ji 
(v srbštině). A tak si můžeme prohlédnout, jak taková 
špičková klinika v Srbsku vypadá i jaký je p. Djordjević 
sympaťák. Ukazuje e-maily od pacientů z Norska, Kanady... 
Výhodou této kliniky je totiž cena spojená s výbornými 
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výsledky. Pro nás Čechy to asi nebude příliš zajímavé, protože
stejně dobré výsledky (klidně se se mnou může někdo hádat :)
má i Doc. Jarolím z Motola, navíc v ČR (stejně jako např. ve 
Velké Británii) je operace hrazena pojišťovnou, což v Srbsku 
nehrozí, protože je mimo EU.
Pokud nějaký občan EU v jeho zemi nemůže podstoupit 
zákrok proto, že se v jeho zemi nedělá, může je vykonat jiné 
zdravotnické zařízení kdekoliv v EU s tím, že mu tento zákrok
poté pojišťovna proplatí. To se týká třeba Slovenska, které 
nemá chirurgy, kteří by operaci pohlaví prováděli a tak klienti 
musí jezdit za hranice.

Vyhlášená klinika v Srbsku
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rozhovor se sympatickým francouzským FtM pacientem
srbské kliniky

Helena před přeměnou ještě v srbské armádě
(v dokumentu byla ochotna tuto fotku ukázat)

"Myslela jsem si, že když půjdu do armády, že se těch
myšlenek na ženství zbavím."
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Některé výpovědi Heleny jsou opravdu zajímavé - třeba o 
tom, co se stalo, když to řekla své manželce nebo dětem.

Rozhovor na Newsweek.com:
Helena odešla na konci roku 2014 z armády a nyní je 
aktivistkou v NGO Egal, což je organizace podorující lidská 
práva pro trans osoby v Srbsku.

V armádě strávila více než 20 let a také žila 21 let se svojí 
manželkou, se kterou má čtyři děti, z toho dva kluky (21 a 
16).

V armádě musela čelit posměškům a ponižování. Při 
rozhovoru uvedla podmínku, že nikde nesmí být zveřejněno 
jméno její bývalé manželky, jejích čtyř dětí ani nejbližších 
příbuzných.

Helena vypadá jako žena, ale stále mluví tichým, drsným 
hlasem. (Snad jedině ten hlas ji prozrazuje.)

"Vím, že můj hlas je problém, ale beru hormony, které mi 
mají pomoci v přeměně z muže na ženu, takže to všechno 
bude jednou velmi brzy vyřešeno. Lidé mi nevěnují vůbec 
pozornost. Ale jen do té doby, než mě slyší promluvit. 
Najednou jsem pro ně překvapením," říká.
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Průkaz totožnosti Heleny je zavádějící. Podle srbského práva 
(a práva většiny evropských zemí) je ještě legálně považována 
za muže, i když její oficiální fotografie je ženská.

Vše začalo začátkem září 2014, kdy jsem hluboce 
zanalyzovala celý svůj vnitřní život a už jsem dál nedokázala 
čelit tomu, že mé biologické pohlaví není v souladu s mou 
pohlavní identitou. Navštívila jsem tedy bělehradskou 
Vojenskou lékařskou akademii a chtěla začít řešit svůj zásadní
problém.

Tam se ale rozhodlo, že taková věc by mohla mít "negativní 
dopad na pověst srbské armády", což vyvolalo právní kroky z 
jejich strany. A tak Helena podala žalobu proti diskriminaci na
srbského ministra obrany Bratislava Gašiće a na celou 
srbskou armádu.

"Toto období bylo nejstrašnější z celého mého života. Psalo o 
mně mnoho médií. Moje nejbližší kamarádky se mě snažily 
uklidnit a jedna z nich byla dokonce schopná mi sehnat 
dočasné bydlení tak, abych se mohla vyhnout dotěrným 
novinářům. Někteří novináři záměrně lhali ve svých zprávách,
když úmyslně informovali veřejnost o tom, že jediný důvod, 
proč jsem podala tuto žalobu je, že chci odejít do předčasného
důchodu a pobírat rentu, že tu vůbec nejde o diskriminaci."
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Nakonec bylo dohodnuto, že Helena obdrží 60 % svého 
základního platu po dobu trvání jejího odchodu do důchodu.

"To mi umožnilo žít svůj život naplno jako žena, konečně v 
klidu po celý den a celou noc. Z toho jsem měla (a stále mám)
nezměrnou radot. Už jsem dál nechtěla skrývat to, že jsem 
žena. Prostě ne."

"Ale poté, co jsme se dohodli, jsem dostala papír z 
ministerstva obrany, kde bylo uvedeno, že mohu dále 
vykonávat práci v armádě jako profesionální důstojník - 
přestože jsme se dohodli na tom, že půjdu do důchodu."

"Moje děti jsou ještě mladé, dvě z nich právě vstoupily do 
puberty, a obávám se, že se může objevit neočekávaná situace,
kdy by jim mohl někdo ublížit nebo by si mohly ublížit samy 
sobě, protože nebudou vědět, jak se s takovou situací samy 
vyrovnat pod takovým tlakem okolí. Věřte mi, nejvíc jsem se 
bála o své čtyři děti."

Helena má se svou bývalou manželkou dobré vztahy. Tráví 
spolu spoustu času, spoléhají na sebe a komunikují spolu. Ale 
před rokem to takové nebylo.

"Všechno bylo v pohodě, dokud jsem neucítila takový zlom, 
takové nutkání říct pravdu. Myslím, že tím, jak jdou roky, je 
stále těžší tomu odolávat, protože je to silnější a silnější. Bylo 
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to začátkem března 2014. Cítila jsem se tak hrozně, že 
skrývám pravdu. Doma jsem nemluvila, nebylo možné se 
mnou začít rozhovor a každý den se mě žena ptala, co mi je, 
co je špatně. Zůstala jsem rezervovaná a nekomunikativní."

"Nakonec jsem se rozhodla říct jí všechno. Její reakce na mě, 
že jsem žena v mužském těle, byla rychlá a zběsilá. O několik
měsíců později mi řekla, že si myslela, že mě ve spánku v 
noci zabije, protože cítila, že jsem jí zradila."

"Pro ni to bylo, jako kdyby žila 20 let ve lži. Připouštěla si 
ale, že kdyby mě zabila, naše děti by byly bez rodičů. 
Vždycky jsem milovala svoji ženu, oženila jsem se s ní a 
zůstala v manželství proto, že jsem ji milovala."

"Po měsíci se všechno usadilo. Vzájemně jsme se dohodly na 
rozvodu a souhlasily, že moje žena bude mít v péči naše děti. 
V květnu 2014 jsem odešla z domova a o čtyři měsíce později 
jsme se rozvedly. Vídáme se teď s mojí ex-manželkou denně a
jsem ráda, když můžu prohlásit, že je to moje nejlepší 
kamarádka. Nikdo ji nezná lépe, než já a ona mě zná lépe, než
kdokoli jiný. Co máme je nový typ rodiny, máme krásné děti, 
vytvořily jsme si silné přátelství a držíme při sobě."
(Helena měla v tomhle štěstí. Většině z nás se tohle nestane a 
partner se zachová jinak. I u mě stále platí, že neexistuje 
člověk, kterého bych znala lépe, než svojí ex a naopak - že 
neexistuje nikdo, kdo by mě znal lépe, než ona. Ale pořád 
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lepší, než žít s maskou a být milována pro to, jakou masku 
mám nasazenou než pro to, jaká jsem skutečně.)

"Rozhodla jsem se, že moji dva starší synové budou ze čtyř 
dětí první, kdo uslyší pravdu. Říkat jim to bylo to nejtěžší, co 
jsem kdy udělala v celém mém životě. Bála jsem se toho, že 
syn jakožto nadšený sportovní fanoušek žijící v divoce 
homofobní srbské společnosti, nebude schopen to pochopit, 
přijmout kdo je jeho otec."

"Když jsem jim to řekla, můj starší syn (21) začal skákat a 
nekontrolovaně křičet: "Co to sakra je? She-male?!" Myslím, 
že měl jen nějakou představu o tom, co to she-male je."

Helena má ještě 13letou dcerku a 4letého syna.

"První věc, kterou jsem udělala byla, že jsem si nabarvila 
vlasy na blond. Můj nejstarší syn mi řekl, že neexistuje žádný 
způsob, jakým bych mohla vstoupit do jejich domova, protože
můj nejmladší syn byl ze všeho naprosto vyděšený. Tak jsem 
si vzala čepici."

Nejstarší syn Heleny se jí stále ptal, jak dlouho bude ještě 
tahle "hra" trvat, zatímco jeho dospívající bratr chtěl, aby se 
zase oblékla jako muž.
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"Snažila jsem se mu to vysvětlit a říkala jsem mu, že už na 
sobě nikdy nebudu mít pánské oblečení. A on jen řekl: "Hele, 
člověče, co je s tebou? Můžeš se oblékat jak chceš, klidně 
můžeš vypadat, jako když jdeš z pekla - je mi to jedno - ale jsi
- a vždycky budeš - můj táta."

Jak je vidět, pro Helenu nakonec nebylo tím největším 
problémem překonat strach z armády nebo ministra obrany, 
ale vysvětlit to svým dospívajícím pubertálním dětem. V 
tomto věku je to vždy nejtěžší. Obzvlášť pro kluky.

Nakonec se dá ale zvládnout i tohle.

Neexistuje žádná překážka, která by se zvládnout nedala.

Tohle není hra.

Takoví jsme. Tohle jsme my. Ženy nebo muži.

Držím palce všem zakletým a těm nacházejícím se 
společensky vysoko ještě víc.
A Srbsku i Heleně dávám palec nahoru :).
Srbsku proto, že se ministr obrany nakonec osobně Heleně 
omluvil.

Teď mě tak napadá - když nějaký muž oznámí, že je vlastně 
žena, jsou toho plné noviny, internet, někdy i televize. Ale 
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článků o ženách, ze kterých se stali muži je o dost méně. (Jsou
vůbec takové? Až na těch pár výjimek. V ČR vím o jednom z 
mála a tím je Mike Perry.) Že by FtM nikoho nezajímali? A 
proč MtF je vždy taková senzace? Přitom v počtu operací 
stále převažují FtM! (To jsem zase něco odhalila :).

Tahle společnost si prostě určila, že když se FtM v ženském 
těle obléká jako muž, nosí kravatu, vytahané roztrhané 
kalhoty a dlouhé košile nebo má krátké vlasy, je to vpořádku. 
Ale když MtF v mužském těle obleče na sebe sukni, je z toho 
poprask. Nedej bože, aby si udělal na hlavě copánky a vyšel 
ven v podpatcích. Ten obrovský rozdíl mezi vnímáním mužů a
žen předurčuje ženy k senzacím, o které ale nestojí.

Proč noviny nepíší o pradleně, ze které se stal muž? O 
knihovnici, která teď pracuje v armádě jako muž? A proč 
dosud ještě nepřišla žádná žena z politiky, médií nebo vedení 
nějaké velké firmy, ze které je najednou muž? Narozdíl od 
mužů, ze kterých se ženy v takových postaveních stávají?

Zjednodušeně řečeno FtM prostě přijde v kalhotách a 
krátkých vlasech a hotovo.

A stejně jsem ráda, že jsem zrovna žena :)
Je mi jedno, jestli má něco těžší.
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"Jsem ráda ženou, baví mne to! Nechci být jako muži, zvládat 
to, co oni, ani nechci, aby mne někdo obdivoval za to, co 
všechno dělám, za to co musím zvládat jako žena. Je mi 
příjemné, když vím, že se na mne muž rád dívá a rád si se 
mnou povídá. Mám dobrý pocit, když jsem hezky nalíčená a 
oblečená, kalhoty nosím zcela výjimečně. A vůbec mi nevadí 
být vnímána jako slabší pohlaví. Naopak, baví mne to. 
Pochopila jsem, že mne nikdo nebude obdivovat za to, že 
budu chtít zvládnout to samé co muži, že se s nimi budu snažit
držet krok. Má-li mne někdo obdivovat, pak ne za to, co 
všechno jako žena dokážu, ale za to, jaká žena jsem. A 
neváhám k tomu použít všech dostupných ženských zbraní. Je 
krásné být ženou!"

Helena Koutková, biologická žena, vysokoškolský pedagog
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Praha šeříková
4. května 2015 v 21:25 | Tereza 

Tak, jako má 
Francie nedohledná
fialová pole 
levandulí, do 
kterých jednou 
toužím zaběhnou v 
letních šatech, my 
máme pole žlutá. 
Naše země je v 

těchto dnech tak žlutá, že se to nedá přehlédnout. Cestou z 
Prahy jsem si musela udělat obrázek. Ten kontrast modré a 
žluté a mráčků a českých domečků s kostelními věžemi 
střídajícími se s topoly...

Nezabývám se hospodářským významem řepky olejky, která 
zabírá místo důležitějším plodinám. Prostě se mi líbí. Je 
hezká, fotogenická a neobvyklá, protože naše žlutá země je 
vždy jen v květnu. Ale není jen žlutá, viděla jsem bílá pole 
jabloňových sadů a rozkvetlé jasmíny u cesty.

Vůně řepky nese se celým krajem. Dokonce jsem jí cítila i při 
vystoupení z metra v Letňanech. Ten závan jara.
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Tahle vůně mě doprovázela celou cestou do Prahy, kam jsem 
jela na svůj 11. laser. Neumím si představit, že bych začala s 
likvidováním těch černých potvor až třeba se začátkem HRT, 
jak se někdy doporučuje. To bych byla za nedlouho v Motole 
krásně vousatá slečna. (I takové jsem před rokem v Motole 
viděla). Čili něco jako žena s bimbasem... Ne, děkuji.
Tenkrát tahle rada jít na laser co nejdřív přišla jako na 
zavolanou od Andy, se kterou jsem se sešla úplně jako s 
prvním člověkem po operaci a hned jsem měla jasno. "Hlavně
prosímtě začni teď hned, jinak budeš muset chodit na laser 
ještě po operaci, jako já!". Tak jsem se běžela objednat. Na 
výběr jsem měla Trutnov, Ústí nebo Prahu jako tři nejbližší 
nejvýkonnější lasery, protože jsem prostě chtěla ten 
nejvýkonnější, i když mě už to stálo hodně peněz a těším se, 
až na laser jezdit přestanu.
Vybrala jsem si Prahu. Ta radost z hlaďoučkých tváří!

Nebudu tu porovnávat ceny lékařských laserů s kosmetickými
IPL. Nezpochybňuji účinnost obou. Jen říkám, že já chtěla to 
nej, abych měla jistotu. Protože jsem věděla, že to bude boj.
Můj boj začal 5.12.2013. (Ten letopočet mi teď přijde jak 
někdy z doby dinosaurů). Opravdu je to dlouhé a opravdu jsou
to potvory, ale jak mi hned při první návštěvě řekla sestřička: 
"Nebojte, my je zničíme úplně všechny a napořád." (Krásná 
věta). Tehdy daleká budoucnost, teď skutečnost.
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Důležité je říct, že každý to máme jinak. Někomu opravdu 
stačí jít na laser dvakrát třikrát a tak se diví, proč některé z nás
chodí už před HRT, kdy vousy jsou silné, husté a pod vlivem 
hormonů (bohužel ne těch ženských) mají stále svou 
nežádoucí mužnou sílu. Co jsem se jich natrápila!
Znám slečnu, která už má za sebou šestnáct procedur. (Ale 
taky slečnu, která jen dvě a stačilo to). Já už na její tváři tedy 
nic nevidím, ale ona tvrdí, že to tam je. A já chci mít pleť taky
dokonalou (myšleno dokonale ženskou). (Ovšem nejenom 
pleť). A tak zatímco desátá procedura zničila opravdu 
poslední souvislé (většinou už jen malé) plochy, tato jedenáctá
se už zaměřila na poustevníky, kteří se osamoceně snažili ještě
někde sem tam vyrůst. Pod nosem tedy trošku více, i když 
byly už jemnější a snadno zamaskovatelné, přeci jen například
po vykoupání mohlo být při pozorování z blízkosti dvaceti 
centimetrů patrno, že tam něco je a to jsem samozřejmě 
nemohla dopustit. Ten záblesk na plnou energii bolí pořád 
stejně jen s tím rozdílem, že doba likvidace vousů na celé 
tváři je kratší, protože je stále méně a méně co sežehávat. 
Sestřička (tentokrát ta, kterou jsem ještě neměla) zase zářila 
jak sluníčko, byla veselá a tak jsme stačily prohodit jen pár 
slov a už jsem zase šla zpátky na metro.
Naše země tedy v těchto dnech voní řepkou, ale čím voní 
Praha?

Praha je v květnu kouzelná. Cestou z hlavního nádraží 
směrem na Václavák se linula vůně fialových i bílých šeříků, 
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které lemují Washingtonovu ulici a to mi způsobovalo ještě 
větší opojení z tohoto nejůžasnějšího měsíce roku, který jsem 
milovala každý rok, ale letos obzvlášť. Už se těším, až o 
víkendu půjdeme s Kačenkou natrhat puget šeříků a dáme si 
ho doma na stůl. Nedokážu se mračit, nedokážu být 
pesimistická, nedokážu nevidět všude to jaro, květy a nový 
život.
Jen v metru jsem si zase zalezla ke dveřím a dívala se do skla 
tak, aby na mě nikdo neviděl. Aby nikdo neviděl mou 
napuchlou zarudlou tvář, která už je teď ale téměř vpořádku, 
jen extrémně citlivá a náchylná na sluneční záření, takže jsem 
dostala k mazání krém s UV faktorem 50.

Mám radost, jak ty tmavé plochy zmizely, jak už tam nejsou 
ty pichlavé jehličky, které jsem každé ráno nesnášela a jsem si
jistá, že zničím i ten nepatrný zbytek, který už vidím jen já. 
Laser se tak pro mě stal jedním z nejdůležitějších pomocníků, 
bez kterého bych si nemohla žít svůj sen.

Dnes jsem byla v práci poprvé s jiným účesem.
"Proč si nezkusíš hodit tu ofinku nahoru? Udělej si tam 
takovou tu bouli, sepni skřipečkem a uvidíš!", říkala mi ve 
čtvrtek před sedmou ráno kolegyňka, když jsme ještě byly 
samy v kanceláři a akorát vcházel kolega - takový milý kluk - 
a zastavil se: "Teda holky, já jsem se normálně musel zastavit 
a dívat se, protože vám to tak sluší!" :) Tohle tak dokáže 
člověka potěšit!
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Dnes jsem si dala ofinku nahoru, sepnula dvěma pinetkami 
a ... jé to se mi líbí! Zahájím testovací provoz. Šla jsem 
Tomovi zalít kytky a potom k mamce. Jak jsem vešla, mamka 
na mě kouká a říká: "To ti sluší, tohleto." "Co tohleto?" 
(Myslela jsem, že nový červený svetřík). "No ty vlasy takhle."
:)

Tak testovací režim zatím probíhá úspěšně, ale maminky jsou 
maminky. Těm se budu líbit vždycky a tak (promiň mami) 
nejsou objektivní.
Jdu to vyzkoušet v práci.
Mám totiž docela vysoké čelo, které se mi nelíbí. I když jsem 
si všimla, že nejsem jediná s vysokým čelem. Když jsem byla 
v únoru poprvé u kadeřnice, radila mi, ať někdy zkusím tu 
ofinku hodit nahoru. Já ale nechtěla, protože mám vysoké čelo
a taky jsem jí to řekla. Na to ona: "Vidíte, jak vysoké čelo 
mám já? A koukněte!" Měla ofinku hozenou nahoru a čelo 
ještě vyšší než já.

"Chtěla bych posunout vlasovou hranici", říkám kolegyňce. 
"Nic si neposouvej! Nepotřebuješ to. Já jsem tušila, že se 
snažíš zakrýt to čelo, ale fakt nemusíš. Takhle vypadáš 
přirozeně a tenhle účes ti moc sluší."
Tak tohle jsem potřebovala slyšet.
Testovací režim ukončen. Už budu střídat patičku s ofinkou 
nahoru :) Jupí - dvě varianty a další budou následovat.
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Tyhle mé myšlenky o vlasech jsou opravdu nepodstatné a 
vlastně nevím, proč tu o nich píšu. Asi proto, že patří mezi mé
radosti. Velké radosti. A taky proto, že cítím, jak přichází 
jedno toužebně očekávané a důležité období - období 
dlouhých vlasů! :)

Chtěla bych moc pozdravit Péťu. To je slečna, o které jsem 
psala v dubnu, že jí posunuli termín o tři dny až když jí 
přivezli na sál, zatímco její "kolegyni" vzít stihli, ale ta zůstala
nakonec v Motole čtrnáct dní, Péťa jen pět.
Péťa měla ve všem štěstí. Vše u ní (kromě toho posunutí) 
proběhlo na jedničku bez komplikací a tak místo obvyklých 
osmi dní šla domů po pěti dnech, vytáhli jí cévku, vyčůrala se 
a hotovo. Dokonce ani morfium už třetí den nepotřebovala.

Dnes byla na kontrole u Jarolíma, který prý zářil jako sluníčko
a domluvil se s Péťou, že se to tak krásně zhojilo, že nebude 
třeba druhá z-plastika. To byla pro mě novina, protože až 
dosud jsem si myslela, že druhá doplňující víceméně plastická
operace je pravidlem, ale není. Jarolím usoudil, že klitoris je v
takovém stavu, že takto vypadá přirozeně a není tedy ani 
nutné podstupovat bolestivou depilaci laserem 1 cm v okolí 
neoklitorisu. (Píšu tu o tom takhle otevřeně, protože stejně 
nikdo neví, kdo to ta Péťa je a kdo si myslí, že jsem si jí 
vymyslela, tak ať si to myslí, ale nevymyslela jako nikoho v 
tomhle blogu).
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Péťa mi taky napsala, jak se cítí. No, jak se cítí - úplně 
normálně. Sedí s nohou přes nohu, spí na boku, prakticky 
žádné omezení.

Na ní je totiž znát ta chuť do toho jít - to nadšení, odhodlání a 
vděčnost za to, že lidé kolem nás jí dokázali pomoct. A o tom 
to je. To je ta správná zpětná vazba lékařům, kteří se mohou 
přetrhnout, abychom byli šťastní (byly šťastné).

Dnes jsem v metru přemýšlela o lidech kolem mě. Že nikdo z 
nich nemá ani tušení, proč tu jsem, kam jedu a kdo jsem. Že 
většina z nich ani slovo transsexualita ještě ve svém životě 
nevyslovila a v tu chvíli jsem tak zatoužila být jako oni. 
(Ony). Nemít s tím vůbec nic společného a žít si svůj 
spokojený život jako žena, aniž bych musela řešit všechno 
tohle.
Ale i tak jsem vděčná za to, že to vůbec jde. A zrovna já 
nedokážu už jen sedět. Musím udělat úplně všechno, co jde a 
co mohu, abych mohla být tam, kde jsem měla být už od 
narození.

A taky že budu! :)

Vzhledem k posouvání termínů vidím konec května trochu 
nejistě, ale i tak je červen se svými dozrávajícími třešněmi a 
začínajícím létem hezký měsíc.
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Tohle se prostě povedlo.
Všechno.
Celý můj život :)
Nebudu si přeci stěžovat na to, že jsem se jako žena 
nenarodila, když jsem žena :)

Chtěla jsem si psát o žlutých lánech řepky a šeříkové Praze, 
ale místo abych běžela do sprchy a pokochala se bitevním 
polem plným mrtvolek na mé tváři, zase se tu vznáším 
opojená Prahou, sluncem, jarem a ženskostí, které můžu mít, 
kolik chci ve dne v noci po celý zbytek mého života a ne a ne 
se jí nabažit. Chce se mi smát a brečet a jásat a objímat a 
možná i ječet. Ten krůček poslední mám tak nadosah!

To zas budu mít problém usnout. :)
Ne strachy nebo z obav, kterých jsem kdysi mívala stovky a 
už nejsou.
Ale z radosti.
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Ten počítač tvrdí, že jste muž
7. května 2015 v 18:26 | Tereza 

Modré nebe, sluníčko 
se probouzí z mraků a 
vylézá ze stromů 
rovnou do mého bytu. 
Pouštím ho sem ráda. 
Potřebuji ho. 

Obléknout, namalovat, učesat, nejíst, vypít kojeneckou vodu 
(to není předepsané, měla jsem na ní chuť :), kterou jsem si na
dnešek koupila a běžet na odběry. Zatím jen odběry, nic víc. 
Ještě nikam nejedu, ale aspoň mám pocit, že se něco děje :) 
Normálně bych o tak banální věci, jako jsou odběry, nepsala, 
jenže po odběrech jsem měla jeden hezký zážitek.

Během dvou minut přichází po mně do čekárny dalších pět 
lidí, přede mnou jen jeden pán. Sestřička pouští rádio, lidé 
vedle mě jsou nervózní, paní se lepí, to nemám ráda, naštěstí 
za chvilku jdu. Sestřička ze mě vysaje pět ampulí krve, vypíše
žádanky a v pondělí se mám stavit pro výsledky, které musím 
vzít s sebou na autotransfuzi v Motole. Doktorka mě ještě 
pošle (podle žádanky z Motola) na rentgen plic. "Oni nechtěj 
rentgen srdce? No to se divim. Tak jen ty plíce a uděláme 
ještě EKG."
Myslela jsem, že rentgen plic stihnu ještě dnes. Trošku jsem 
včera řešila, jak moc se tam mám vlastně svléknout? Vždyť 
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jdu na rentgen poprvé jako žena. :) Do podprsenky? To asi 
těžko. Vždyť je to rentgen. A co když tam bude asistent 
(muž)? A ne asistentka? Tak nic. Co by? Ale já jsem hrozně 
stydlivá :) Nechci, aby mě někdo okukoval. (Myslím moje 
prsa.) Na druhou stranu jsem ráda, že už tam nějaká mám, ale 
abych je ukazovala na potkání, to zas ne. Zjistila jsem, že prsa
jsou docela pěkným alibi. Takovým jedním z velkých důkazů,
že jsem žena. Mužům (obvykle) prsa nerostou. Alespoň ne 
takováhle :) A já si dnes vzala své oblíbené světlounce růžové 
tričko s reliéfem motýla s extra výstřihem. Protože se mi líbí a
mám ho ráda a chtěla jsem to mít jednoduché při svlékání. A 
ten úhel pohledu z mé strany taky není špatný :) I když by to 
mohlo být ještě lepší.

Z odběrů letím na rentgen zubů. (To je ta nejhezčí část dne :) 
Moje zubařka chce ještě před operací snímek, dostanu ho na 
CD. Mám toho obíhání málo, tak ještě pro zubařku. Sama 
rentgen v ordinaci nemá, posílá mě na rentgen jinam. Někam, 
kde jsem v životě nebyla a nikdo mě tam nezná.
Ve veliké čekárně pár lidí, podávám sestřičce žádanku s 
průkazkou pojišťovny. Na žádance je "Tereza Nováková" (oni
to někde opravdu neřeší a vychází mi vstříc i sami) s mým 
mužským rodným číslem, na kartičce pojišťovny neutrální 
nikdy nikde nepoužívané a nesdělované "Terry Nováků".
Sestřička jen prohodí: "Až v osm!"
Je půl osmé.
"Já počkám, mně to nevadí."
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Za pět minut se otevřou dveře, sympatická blonďatá paní 
doktorka volá, že už mě vezmou.
Jak vejdu, jen zaslechnu konec věty "...žena nebo muž". Na 
křesle leží pán, kterému se jiný doktor vrtá v zubu, já 
pokračuji do další místnosti s rentgenem a hned se ptám paní 
doktorky: "Řešíte to moje rodné číslo, že?"
Obě se usmějeme.
"Ne, řeším to vaše jméno. Vy jste Terry, mně to přišlo jako 
Tereza, ale když jsem si vás zadala do počítače, tak mi tam 
vyskočilo "muž"! Tak jsem říkala sestřičce, že z toho jména 
není poznat, zda je to muž nebo žena. Vy jste se nenarodila v 
ČR?"
"Ale ano, narodila. To vám tam vyskočilo, protože mám 
mužské rodné číslo."
"Ale jak je to možné? To nechápu? Vážně nejste cizinka? Ale 
rodný list máte na tohle jméno, ne?"
"Ano mám."
Neříkala jsem, že teprve rok. A vystavuje se se zpětnou 
platností, jakobych se s tímto jménem narodila a žila celý 
život :). "Nejsem cizinka. Tohle jméno je jen dočasné, za 
měsíc už tam bude to, co máte na žádance - Tereza. I s novým 
správným rodným číslem." Snažila jsem se jí trošku pomoct, 
ale nic víc jsem říkat nechtěla. Fakt už jsem se hodně culila, 
protože mi to přišlo hezké a tak bylo veselo.
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"Snažila jsem se v počítači to 
"muž" přepsat na "žena", ale ono 
to nejde. Tak na vás ten přístroj 
bude mluvit ženským hlasem. 
Normálně na ženy mluví 
mužským." :)
(Vlevo náhled ze zubařského 
programu, který jsem dostala na 
CD).
A už jsme se culily obě dvě. 
Neustále přemýšlela o tom, proč jí

počítač ukázal "muž" (ach ta naše "úžasná" genderová česká 
rodná čísla). Pořád se mě na něco ptala, ale pořád vedle. Už 
abych měla číslo nové.
"Já tomu fakt nerozumím. Oni vám spletli rodné číslo?"
:)
"Dejte si ještě ty vlásky z pravé tváře za ucho, prosím. Jo a 
sundat náušnice!" Měla jsem kruhy. "Jé vidíte, omlouvám se, 
já si je zapomněla sundat."
"Né, to my se omlouváme, že jsme vám to zapomněli říct." :)
Slušnost nadevše.

Ale to už jsem stála se zaťatými zuby do stojánku v rentgenu, 
který kolem mě projížděl kolem dokola, aby pořídil 
panoramatický snímek, mluvil ženským hlasem, hrál hudbu a 
doktorka jen pronesla: "Vy to máte nějaké komplikované."
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Hezky jsem jí to v hlavě zamotala. Jsem nějaká cizinka, co 
dostala rodné číslo a spletli ho?

Bylo příjemné vědět, že tady jsem "paní" i přes své mužské 
rodné číslo, které určitě někdo musel splést. Tak to určitě 
muselo být! :)

Jsem si jistá, že na to paní doktorka přijde. Časem. Protože jí 
to bude vrtat hlavou. Ale to mi nevadí. Pro mě bylo důležité, 
že jsem tu za tu, za kterou tu být mám a chci být.
Překvapila (a potěšila) mě ta síla odmítání faktu existence 
mužského tvaru mého rodného čísla. Podle teorie 
pravděpodobnosti je pravděpodobnější, že mi rodné číslo 
spletli nebo že jsem se narodila jako muž? :) (Neznám nikoho 
se spleteným rodným číslem :).
Někteří lidé si prostě nepřipouští možnost, že bych se mohla 
narodit do mužského těla. Jednou jsem žena a hotovo. Ani 
můj hlas, ani to, jak vypadám mě neprozradilo. (No jak mi asi 
v takové chvíli mohlo být? :) Parádně!
Užívala jsem si to. Líbilo se mi, jak je paní doktorka 
bezradná. Trochu mi jí bylo i líto, ale nechtěla jsem říct nic. 
Proč bych měla? Však jsem žena, ne? Tak co jí budu 
vysvětlovat?

Lidé si opravdu tuhle mojí skutečnou variantu vůbec 
nepřipouští. Je to vždy až ta úplně nejposlednější možnost ze 
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všech, úplně ta nej-nej-nej-nej-nejposlednější, která většinu 
lidí ani nenapadne, natož aby jí brali v úvahu.
Ale nemá to právě tak být? Stát se součástí společnosti, která 
neřeší transsexualitu ani nic jiného a žije si svým 
"normálním" životem. To jen já z toho byla překvapená. Že už
jsem žena i pro okolí. Lepší důkaz jsem dnes dostat nemohla.

Zbytečně se bojíme věcí, které nikdy ani nemusí nastat. A lidí,
o kterých si myslíme, že se nás budou bát, že nás budou 
pomlouvat, útočit na nás, posmívat se nám nebo předstírat 
falešnou podporu či dělat, bůhví jaké že to nejsme ženy a 
zatím... Vůbec nebereme v úvahu variantu, že nás někdo může
brát jako ženu. Nic víc.

Tohle je ta nejhezčí odměna za to, čím vším jsem prošla. To 
společnost z nás dělá ženy nebo muže. To oni nám to dnes a 
denně říkají. Přestože my už to o sobě víme dávno.
Jejich "paní", "slečno", "mohla byste..." atd. je moc fajn po 
těch letech, ale když k tomu ještě někdo začne aktivně odmítat
mužskou podobu rodného čísla, protože já jsem přeci žena, on
je o tom přesvědčen, pak mile ráda připustím, že někdo musel 
udělat kdysi v mém rodném čísle omylem chybu :)

Vím, že to, co mě teď čeká, není vlastně žádná převratná věc. 
Přijdu, usnu a probudím se tak, jak mám. Proč kolem toho 
dělat takový povyk? :)
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Nemusela bych o tom psát, nemusela bych na to myslet, ale já
na to myslím a nemůžu si pomoct - je to pro mě velká událost 
a nedokážu na to nemyslet. Moc se těším na vše, co bude 
potom. Úředně, fyzicky i psychicky pro mě samotnou.
Každé ráno se teď probouzím s představou, jaká budou 
probuzení potom. Jaké bude úplně první probuzení, jaké to 
bude za rok. Líbí se mi na to myslet.
Ale dokud nebudu spát na sále (jak se dozvím, že spím? :), 
neuvěřím tomu, že už to konečně přišlo, protože do chvíle, 
než mě uspí, není nic jistého.
To těšení a očekávání absolutně vytlačilo strach. Jak bych 
mohla mít strach z něčeho, co tak moc chci a co mi přinese 
tolik dobrého?

Dnes mi bývalá kolegyně, kterou jsem potkala říká: "Už se 
těšíš, co?"
A to jsme o tom vůbec nemluvily.

Už vidím na cílovou pásku. Je tak blízko, že jsem si to nikdy 
předtím ani nedovedla představit.
Běžím co můžu.
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Dezinfekce mozku od vzpomínek
10. května 2015 v 19:28 | Tereza 

Když ležím vedle své spící osmileté dcery a dívám se na její 
jemné vlásky, na její dlouhé řasy a její krásné dětské rty, jsou 
to chvíle, kdy mi nic nechybí, ale občas mi do hlavy vlétne to,
čemu se říká vzpomínky.
Díky stavu, ve kterém se teď právě nacházím, jsem šťastná, 
ale je tu něco, co mi dokáže rozhodit náladu během mžiku, 
protože vzpomínky přichází z ničeho nic. Najednou tu jsou a 
jsou živé, jakoby ani vzpomínkami nebyly.
V takových chvílích mě napadá, jak výhodné je mít zlé a 
špatné vzpomínky, protože člověk automaticky v mysli 
uchovává v mysli to hezké a na to hrůzostrašné zapomíná. 
Dobré a hezké vzpomínky je fajn tvořit, protože to v tu chvíli 
znamená, že člověk je šťastný. Jinak by nevznikly. A v tu 
chvíli jsem si tehdy před lety říkala: "To je krása, já jsem tak 
šťastná. Právě teď tvoříme vzpomínky. Spolu, my dva. A ty 
nám už nikdo nevezme."
Bohužel.
Kéž by se dala má hlava vypláchnout dezinfekčním roztokem,
který by všechny hezké vzpomínky zničil. Jsou spíše přítěží, 
než příjemným způsobem jak se zamyslet nad svou minulostí.
Nepotřebuji je. V takových chvílích je mi z toho jen smutno, 
protože 12 let dostávám a dávám pravidelně pusu po 
probuzení, před usnutím, můžu se přitisknout kdykoliv chci. 
Kdykoliv! Takový přepych a luxus! A tenkrát taková 
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samozřejmost, které jsem si přesto vážila a uvědomovala si tu 
jedinečnost toho, co mám. To štěstí.
Teď mám jiný druh štěstí a pocit, jakoby mi ten nejbližší 
zemřel. Jenže s tím rozdílem, že zemřel jen pro mě. Není tu 
nikdo, kdo by se mnou ten pocit sdílel, jelikož pro ostatní 
nezemřel, což je dobře a což mě také uklidňuje, ale je to velmi
podobné. To prudké a násilné vytržení z něčeho, co člověk 
buduje leta a staví v domnění, že tyhle základy už jsou pevné, 
ty se jen tak nezboří a osud mu v tom dává za pravdu, protože 
přichází chvíle, které ty základy několikrát prověří. Až jednou
se zboří... a ptak se ptám, jak se to mohlo stát? Ale tady 
bychom viníka hledali těžko, vinu nenese nikdo.

Vím, že nemá smysl přemýšlet ve smyslu "kdybych to" a 
"kdyby tamto". Určitou výhodu má v určitých případech ten, 
kdo hezké vzpomínky nemá.
I když jak se to vezme.
Pokud budujeme vztah a jdeme do něj, jdeme do něj s tím, že 
bude na celý život. Alespoň já to tak mám. Dávám do toho 
všechno, protože vím, že žiju jen jednou a nemá smysl se 
neustále něčeho bát, že něco ztratím, že se něco nepovede... 
Nikdy nikoho nemáme jistého, ale nač se tím trápit?
Pokud bych měla vztah, ve kterém bych byla stále dokola 
podváděna, nemilována, ponižována a já nevím co ještě, bylo 
by to teď pro mě snažší.
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Vždyť já už teď nemám ani šanci vybudovat dlouhodobý 
vztah. Nemám na to čas, protože můj život je minimálně v 
polovině a budovala jsem ho v domnění, že bude trvat věčně. 
Nikdo jiný nemůže se mnou dalších 12 let budovat vztah. A 
pokud ano, už to bude jen jeden, protože nikoho dalšího 
(dalších 12 let) nestihnu. Tak to bych si měla sakra rozmyslet, 
kdo tím člověkem bude...

V tom je ten velký rozdíl ošklivých a hezkých vzpomínek. 
Hezké jsou fajn klidně celý život, ale jen za určitých 
podmínek. Jinak jsou nesmírnou přítěží, neustále se vracejí a 
objevují, neustále lezou do snů, ve kterých já běžím s 
otevřenou náručí a dostává se mi jen zpražení. Pokaždé stejný 
scénář.
Přála bych si mít ošklivé vzpomínky, na které bych 
zapomněla.
Nebo nové hezké, které by zadupaly ty staré. Myslím v 
souvislosti s partnerem. Protože jinak je můj život vždy o 
stupeň jasnější, svobodnější a lépe se mi dýchá.
To si ale jen člověk myslí, že ty staré hezké může zničit. 
Nemůže. Jen na to mohou být dva, když se zrovna objeví a 
pak je každý splín takhle maličký.

Kromě mozku bych možná potřebovala vypláchnout i své 
srdce, ale hned tuhle myšlenku zase zavrhuji, protože v něm 
mám svojí dceru, která sice mé vzpomínky vyvolává, ale to je 
ten případ, kdy jsme na to dva a její smích mě během několika

Květen 2015 - Dezinfekce mozku od vzpomínek 402



vteřin vrací tam, kde jsem nejšťastnější - sama sebou a s tím, 
koho miluji.

Ošklivé a hezké vzpomínky nesouvisí s přeměnou. Tyhle 
stavy může mít kdokoliv, kdo měl někoho rád a kdo byl 
zvyklý na vztah, ve kterém o sobě dva lidé navzájem věděli 
úplně nejvíc na světě. Někdy tak moc, že to ten vztah zničí. 
Ale někdo ho nezničí!

Někdy mě ale napadá, že to není ex, kdo mi chybí, ale jen ten 
pocit absence toho hezkého s ní.
Chybí mi to, jaká ex byla, jak jsme si povídaly a smály se 
před spaním, ta skutečnost, že jsem byla milována a mohla 
jsem někoho milovat, ta každodenní objetí a polibky a 
chození za ruce, plánování společné budoucnosti, výlety a 
sdílení těch nejtěžších chvil, když je člověku ouvej.

Potom mám pocit, že mi nechybí ona, ale chybí mi vlastně 
kdokoliv, kdo by mi byl schopný tohle dát.

V tuhle chvíli (ač by se jeden člověk, kterého mám moc ráda, 
rozkrájel) si nemyslím, že někdo takový, kdo mi může dát 
všechno, co jsem měla, existuje. Jak moc mám ustupovat 
svým v minulosti nastaveným hranicím, když vím, že tehdy to
šlo, abych byla šťastná?
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Hezké vzpomínky jsou na nic. Jen vytváří budoucí hranice a 
laťky, které se vždy nesnadno dosahují, protože mohou být 
nasazené až příliš vysoko a co teď? Když vím, jaké to bylo, 
chci přirozeně totéž.

Jsem šťastná, že se to povedlo aspoň ex.
Ona by byla šťastná, kdybych neexistovala.
Zajímalo by mě, jestli má také hezké vzpomínky.

Já to své štěstí našla taky, jenže tím se já právě teď jen 
dostávám do "normálnosti", ve které jsou všichni ostatní a až 
nyní teprve přichází moment, kdy si mám začít budovat to své
další štěstí. Tohle byl jen nezbytný krok k tomu, aby mě 
někdo miloval takovou, jaká jsem a já mohla žít bez masky. A 
takový vztah je pro mě jediný přijatelný.

Proto není nad čím zoufat.
Takyže nezoufám.
Jen se pozastavuji nad nebezpečností a otravností všech 
hezkých vzpomínek týkajících se mého předchozího 12letého 
vztahu. Prostě mě to tak najednou napadlo a protože je neděle 
večer a Kačenka je teprve chvilku doma u maminky, 
potřebovala jsem se z toho vypsat.

Dnes jsou to přesně tři roky, kdy jsem na Den matek řekla s 
pláčem mé mamince, co se se mnou děje...
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Tři roky a stejně vím do posledního detailu, co měla moje 
žena na sobě, když jsem odcházela, kde ležela Kačenka, jaké 
měla pyžámko a jaké bylo počasí.
Ještě měla vlhké vlasy a bílou noční košili s drobnými 
modrými kvítky, kterou jsem na ní měla ráda a chtěla mě 
naposledy obejmout, ale já ucukla a zabouchla dveře.

Neumím si vysvětlit, proč je stále v mé hlavě a v mém srdci. 
Proč se mi z ničeho nic vybavují v naprosto neočekávaných 
chvílích různé momenty z předešlých patnácti let.

I když možná vím, čím to je.

Moc dobře si pamatuji dobu, než jsem se s mojí ženou 
potkala.
Doslova jsem trpěla nedostatkem lásky a když přišla v roce 
2000 ona, rozdala bych se.
Trápila jsem se, že jsem sama, že nikoho nemám a toužila po 
tom, co mi ona dala. Do posledního. Včetně dcery, toho 
nejúžasnějšího človíčka na Zemi.

Teď jsem se prostě jen vrátila před rok 2000 a jsem si jistá, že 
jednou to zase přijde a hezké vzpomínky už nebudou mít 
možnost vyskočit ven.

Kdykoliv jedu od Toma, projíždím kolem domu, do kterého 
jsem vezla svoji ženu na česání na naší svatbu.
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Já na ten den nechci myslet, ale stejně mi tam skočí. V 
naprosto pitomou chvíli, kdy jsem ještě v euforii z návštěvy u 
Toma a celou tu atmosféru, kterou ve mě Tom zanechal, úplně
zkazí. Nenechávám si ji zkazit a jedu dál. Nic jiného mi totiž 
nezbývá. Než jít dál a nezastavovat.

A to byl také důvod, proč jsem šla do přeměny. Už jsem 
neměla co ztratit. Jen získat. A získat jsem toho mohla 
opravdu hodně, takže proč ne? :)

Když se nad tím tak zamyslím, ani jsem třeba nečekala, že 
ještě před operací získám vůbec nějaké zkušenosti s muži. A 
už vůbec ne takové. Nečekala jsem vlastně velkou spoustu 
věcí, které mě naprosto nadchly a dostaly do stavů, které mi 
dávaly jasně najevo, že tohle je to nejlepší rozhodnutí mého 
života. I za cenu neustálého otravování hezkými 
vzpomínkami, které ale jen co se objeví, zaplácnu jako 
komára a je to.

Trochu mám pocit, že můj zaměstnavatel ztrácí trpělivost s 
mými neustálými návštěvami doktorů. Je mi velmi 
nepříjemné mu pořád oznamovat mé absence, i když se vždy 
snažím všechnu práci dodělat přesčasy a o čtvrtině návštěv 
doktorů ani neví, protože jsem je směřovala na odpoledne po 
práci, když to šlo. Teď to totiž vrcholí a květen bude úplně 
nabitý, přičemž poprvé za 2,5 roku minimálně na 14 dní úplně
zmizím (ve skutečnosti budu hned jakmile to půjde zadarmo z
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lásky nevím k čemu pracovat připojená z pracovního 
notebooku, ať už budu kdekoliv a pod vlivem čehokoliv a 
budu mít v hlavě vodiče, obaly a nedodržování potvrzených 
termínů, které musím řešit neustále. Ale je také docela možné,
že jakmile ucítím, že míra nespokojenosti mého 
zaměstnavatele s mými návštěvami lékařů překročí určitou 
úroveň, spadne také míra mé odhodlanosti za každou cenu být
svému zaměstnavateli loajální a potřebná a konečně 
pochopím, že zadarmo pracovat je sice fajn, ale smlouvu mi 
za to za odměnu stejně neprodlouží a s novými doklady 
přichází čas a výborná příležitost přijít tam, kde jsem a budu 
jen Tereza a ne "ta nebo ten, ze kterého se Tereza stala", jako 
jsem tady (ač musím k mé přeměně výjimečný přístup mého 
zaměstnavatele a kolegů vyzdvihnout)).
Na tuhle myšlenku mě ale přivedl sám zaměstnavatel, když se
mnou jednou prodloužení smlouvy řešil. Neměla jsem v 
úmyslu cokoliv měnit. A také návštěva firmy vzdálené 90 km 
pár dní poté, ve které jsem "přičichla" k životu, kde nikdo nic 
o mé minulosti neví a to bylo velmi příjemné překvapení.
Ač se ke mně nikdo nechoval špatně nebo s předsudky, je 
velký rozdíl pracovat ve firmě, kde to každý ví a tam, kde to 
neví nikdo (a kde je šance, že se to ani nikdo nedozví).

Tohle je budoucnost, která je ve hvězdách a závisí na tom, 
kdo mi vstoupí do života, jak se k tomu všemu postaví Tom, o
kterém ještě není nic rozhodnuto, i když má ke mně velmi 
blízko, ale hlavně to záleží na mně!
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Všechno od prvního okamžiku, co jsem se rozhodla to 
udělat, záleželo na mně a všechno souviselo s tím, jaká 
jsem a také s mými rozhodnutími, bez kterých bych byla...
kde? :)

To je mi úplně jedno kde.

Důležité je, kde jsem teď.

Venku dokonale modrá obloha, sluníčko zapadá až za hodinu, 
do ložnice mi začínají prosvítat oranžové paprsky skrz 
žaluzie, Kačenku už určitě sprchuje maminka ve vaně (dneska
byla mamince v květinářství vybrat sama kytičku, přízdobu i 
mašli) a tak nezbývá, než jít taky do vany a těšit se z toho, že 
je květen. Že už je květen 2015.

A mé vzpomínky - ty ať klidně občas vykukují. Aspoň mi 
připomínají to, co jednou mohu zase mít s někým jiným a 
vždycky je fajn mít nějaké sny, za kterými si jdeme.
Tenhle můj jeden největší už bude za chvíli celý 
převyprávěný.
Jéé, on to nebyl sen :)
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Milujeme svá rodná čísla
11. května 2015 v 20:47 | Tereza 

Milujeme svá rodná čísla
a ona milují nás.

(No, tak to asi ne).

Místo toho, abych šla spát, protože vstávám ve 3:50, tak tu 
straším na blogu. Jenže mám ještě mokrou hlavu zabalenou v 
ručníku (aspoň nějakou výmluvu jsem si našla) a podle mých 
výpočtů bych musela jít spát před hodinou, abych se vyspala, 
takže už to stejně nedoženu. :)

Tralala, tralala,
vstávám ve tři padesát
a vůbec mi to nevadí

tralala, tralala.
:)

Miluji své rodné číslo! (U jednoho slova v předchozí větě 
chybí uvozovky).
Obzvlášť, když na mě prostě práskne všechno, co se mi daří 
tak perfektně skrývat.
Realitní makléřka, se kterou jsme se viděly asi 3x, připravuje 
plnou moc: "Paní Nováková, mohla byste mi prosím 
nadiktovat údaje z vaší občanky? Připravím zatím plnou 
moc."
Přemýšlím.
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Ale moc toho nevymyslím.
A tak paní Nováková znechuceně diktuje: "Terry 
Novákůůůů..."
"S kroužkem nebo s čárkou?" :) (Opravdu se na tohle 
zeptala! :)
A následuje to výborně genderově odlišné české rodné číslo. 
Specialita, kterou nemá snad nikdo jiný na Zemi, jenom Češi 
(a Slováci) z nějakého mně záhadného důvodu musí mezi 
svými občany rozlišit muže a ženu.
Tím jsem u paní makléřky bohužel navždy tam, kde jsem 
nikdy být nechtěla. Nemohlo to počkat měsíc? (Nemohlo, já 
vím).
Tak hlavu si z toho netrhám, ale utrhla bych jí tomu, kdo 
tenhle systém rodných čísel vymyslel.
A tak jsem trochu pátrala, komu že tu hlavu utrhnu :)

Zjistila jsem zajímavou věc - že čtyřčíslí za lomítkem je 
složené ze tří částí: AABC. První dvě číslice (AA) určují 
zeměpisnou polohu narození. (Např. Praha 00, Bardějov 96). 
Třetí číslice (B) pořadí narození v dané matrice a poslední 
číslice je kontrolní číslice kvůli dělitelnosti 11 (tzv. modulo).

Zajímalo mě, zda existuje nějaká mapa, kde jsou tato čísla 
lokalizující místo narození uvedena a našla jsem jí:
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Krásná mapa. A taky pěkně nelogická. Ale to mě 
nepřekvapuje.
Pro mé současné rodné číslo souhlasí. Ale potom nechápu, 
proč má moje dcera za lomítkem číslici 6 (narodila se v Ústí 
n.L.). Šestka tu vůbec není!

Noo to je jedno. Prostě každé rodné číslo je dělitelné jedenácti
z důvodu ověřování jeho správnosti. Taky hezký výmysl, ale 
hledám dál, protože mě zajímá důvod rozlišení mužského a 
ženského.
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(Jasně, že žádný důvod není. Prostě se jim to líbilo. Jůůů, 
hned poznáme, že jde o ženu a o muže... Bane, už jsem na to 
přišla. Díky tomu rozlišení se nemohlo stát, že jim došla 
pořadová čísla za lomítkem v dané matrice (B), protože muži 
a ženy měli každý svou vlastní číselnou řadu.)

Občanské průkazy a rodná čísla byla v Československu 
zavedena v roce 1946, ale ještě se jim neříkalo "rodná čísla". 
Takhle se jim začalo říkat až v r. 1953. Předtím se tomu říkalo
jinak (něco jako "číslo občanského průkazu" apod.)

A pardon, chtěla bych se omluvit vynálezci českého rodného 
čísla. Čísla rozlišující pohlaví mají totiž také v Polsku, 
Finsku, Francii, Mexiku...

Mexické číslo má 18 alfanumerických znaků vypadá asi takto:
HEGG560427MVZRRL05.
Tak to bych chtěla někomu diktovat do telefonu. (To "M" 
znamená žena (mujer)).

Hezké to mají v Německu, kde žádný z průkazů neobsahuje 
žádné identifikační číslo. Jen číslo samotného průkazu. 
Systém rodných čísel by totiž prý odporoval existujícímu 
právnímu rámci (ústavě).

Fakt je mi moc líto, ale kdo vymyslel rodné číslo se mi zjistit 
nepodařilo. Byl to nějaký pán nebo paní, zřejmě podřízený 
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ministra a jeho náměstka a jeho vedoucího odboru a jeho 
vedoucího kanceláře, který si takhle jednou večer sedl k telce 
(v r. 1946 ještě nebyla... nebo byla? Uf, tak já se jdu zase 
podívat...) Tak nebyla, první televizní vysílání v ČSR začalo v
r. 1953. (No tak to nevím z hlavy no.)
...takže si ten pán sedl k telce, udělal kávu a zamyslel se.

Dnes jsem byla na rentgenu plic.
(K rodným číslům to je všechno. Víc nic. Stejně to své 
nemilované už brzo mít nebudu a zajímá mě, zda bude první 
dvojčíslí za lomítkem ve stejné podobě, když jde o zeměpisný
kód místa narození).

U mé obvodní doktorky jsem dostala žádanku a na ní krásným
tučným písmem: diagnóza F64.0.
To beru.
Ale hned pod tím velkým písmem: "PORUCHA POHLAVNÍ 
IDENTITY".
Klidně to mohly (doktorka se sestrou) ještě zvýraznit žlutým 
zvýrazňovačem! Fakt bych se vůbec nezlobila. Ať to všichni 
hezky vidí.
Paní na centrálním příjmu u rentgenů si stejně zmateně 
neustále vyžadovala kartičku pojišťovny, vracela a zase si jí 
vyžadovala, aby si prý změnila jméno v databázi.
Tak mě napadá, že až dostanu nové rodné číslo, nespojí se jim
staré údaje s novými, protože se vše páruje podle rodného 
čísla (tzn. čísla pojištěnce).
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Jasně, proč nechávat na žádance jen nějaký nesmyslný nic 
neříkající kód. Hezky tam velkým písmem napíšeme, co má 
paní za problém.

Dloooooouhou chodbou jsem se brodila zástupy lidí 
čekajících na chirurgii (podle mě tam ty lidi musí stát ještě 
teď), až jsem došla na konec chodby, kde byla úplně narvaná 
čekárna, vyšla paní z rentgenu, strčila jsem jí do ruky žádanku
a ona říká: "Tak si pojďte do kabinky." :)
Na rentgen jsem byla jediná a utíkala pryč z budovy, o které 
nějaký pacient prohlásil, že je to tu jako na úřadě práce. (Tak 
to se náhodou trefil :).

Radiologická asistentka naštěstí nebyl muž, ale přesto jsem se
zeptala, jestli se mám svléknout jako úplně. "Ano, do půl 
těla."
Přilepila jsem svá prsa na černou desku, nedýchat, zahučelo 
to... (proč vlastně popisuju rentgen plic, když to každý zná? :) 
a hotovo.

Moc bych si přála, abych své současné rodné číslo už 
nemusela nikomu diktovat. A už se opravdu moc těším na 
nové. Vlastně je fajn, že je rozlišujeme podle pohlaví. Protože
až bude ženské, bude to pro okolí dalším jednoznačným 
důkazem, že jsem přeci žena. :) (I když i s mužským rodným 
číslem může být paní doktorka přesvědčená, že jsem žena a že
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musí jít o chybu v rodném čísle, jak jsem popisovala před pár 
dny :) Ta byla opravdu milá :).

A hurá na transfuzní stanici!
Ale nejdřív si raději vyfoukám vlasy.
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Moje milá banka
16. května 2015 v 10:48 | Tereza 

Mám v hlavě teď milión témat, ale není čas se jim teď hned 
tady věnovat.
První autotransfuzi už mám za sebou, ale nejspíš spojím své 
zážitky z ní s druhou autotransfuzí příští týden a dám vše do 
jednoho článku, protože jsem se zase dozvěděla pár 
zajímavých informací. O dárcích, o krvi a musím říct, že 
personál transfuzní stanice v Motole je opravdu moc milý.

Protože je toho moc, co chci říct a v jednom článku by to 
působilo neurovnaně, napíšu aspoň krátce o mé radosti, kterou
mi udělala moje banka (taková banalita, ale mě to prostě těší).

Asi před půl rokem jsem se
snažila u mé banky 
(AirBank) prostřednictvím 
operátora (nejprve e-
mailem, poté telefonicky) 
změnit oslovení z "pan" na
"paní" u mého neutrálního 

jména.
Odpověděli mi, že takovou změnu nemohou provést bez 
dokladu o změně pohlaví.
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Já ale věděla, že jiné holky v jiných bankách s oslovením 
uspěly (a dokonce i v některých zdravotních pojišťovnách). V 
některých.

Pochopila jsem, že ke změně oslovení nakloněni nejsou a tak 
jsem nad tím mávla rukou.

Asi před měsícem mi volala operátorka AirBank, ale protože 
jsem se nepředstavila, začala na mě mluvit v ženském rodě, 
než zjistila, že má mluvit s nějakým "panem Novákem".
Opravila jsem jí, že už to není "pan Novák", ale "Nováků", ale
že by bylo fajn, kdyby mě oslovovala "paní Nováková", 
protože to tak jednou stejně bude.
S tím neměla nejmenší problém.
Když mi sdělila informace, které potřebovala, využila jsem 
situace a zkusila opět požádat o změnu oslovení. Vysvětlila 
jsem jí vše potřebné, ale změnu mi odmítla provést bez 
potřebných dokumentů o změně.
Pořád to samé.

Předevčírem mi přišel informační e-mail s potvrzením o 
doplacení úvěru. "Vážený pane Nováků..."

Aaaaach jo! Zase to pane!
Měla jsem zrovna hodně rýpavou a současně rozvernou 
náladu, což způsobilo, že jsem jim na tento e-mail odepsala:
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***********************
Dobrý den,
děkuji za vaše potvrzení o splacení půjčky.
Měla bych jen jednu výhradu. To vaše oslovení "pane" je 
jediné, co mi na téhle jinak super bance vadí.
Za měsíc ode mě dostanete nový občanský průkaz s novým 
ženským jménem a ženským rodným číslem. Pokoušela jsem se
o změnu oslovení z "pan" na "paní" už dříve dokonce 
několikrát, ale u vás to prostě nastavit jen tak nejde. Nežádala
jsem změnu na mé budoucí ženské jméno, stačila mi změna na
mé současné neutrální, ale to "pane" je vážně děs. :)

Proč o tom píšu?
Protože jsem v kontaktu s jinými slečnami, které prochází 
podobnou změnou jako já a u svých bank s oslovením uspěly.

Myslím si, že je to o lidech. Ne o systémech nebo počítačích.
A tak mě to trochu mrzí zrovna u vás. Jinak vás všude 
chválím.

Já už dávno nejsem "pan Nováků".
Když mi nedávno volala vaše operátorka, automaticky na mě 
mluvila správně v ženském rodě, dokud nezjistila, že jsem u 
vás "pan".

To je vše.
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Já už to ten měsíc s tím vaším "panem" vydržím. Ale není to 
od vás ani trochu hezké. To je jako kdybych vašemu panu 
řediteli říkala "paní". Úplně totéž.

Tereza Nováková
(Terry Nováků)
***********************

Nechtěla jsem na ně být ošklivá, protože jsem s touhle bankou
velmi spokojená. Oproti původní České spořitelně mi šetří asi 
700 Kč měsíčně na poplatcích (vzhledem k velkému počtu 
příchozích plateb) a často vybírám hotovost z bankomatů v 
Německu, což je také bez poplatku. (Němci (narozdíl od např.
od Dánů, kteří se chystají zrušit kompletně všechny 
hotovostní platby) jsou naprosto konzervativním národem a 
když jsem nedávno platila v německém McDonaldu kartou, 
pokladní se mě snažila přesvědčit, že mám kartu zasunout do 
terminálu. Já tam ale viděla symbol pro bezkontaktní platbu, 
takže jsem ji jen přiložila. "Nein!" ... ale to víš že jo... Němka 
z toho byla vyděšená, že kartu jen přikládám, ale platba 
proběhla, lístek vyjel, tak byla nakonec spokojená. Všechno je
jednou poprvé, holka :) (Platební terminál v novém 
McDonaldu v Německu byl prvním terminálem, který jsem v 
Německu kdy viděla se symbolem bezkontaktní platby. Ještě 
včera v německém Kauflandu platil přede mnou pán sice 
kartou, ale musel se na účtenku podepisovat a pokladní 
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porovnávala podpis! Trochu retro :). U nás už bezkontaktní 
platby probíhají několik let.

Ten pán z německého Kauflandu vlastně nebyl pán, ale asi 
20letý kluk a byl na nákupu se svou slečnou. Ta stála přímo 
přede mnou a okamžitě mě zaujaly dva copánky spletené z 
každé strany a spojené vzadu k sobě. Osobní zkušenost je 
vždy nad všechny manuály nebo instruktážní videa :) Já totiž 
přesně tenhle účes zkoušela včera ráno do práce, ale ty moje 
vlasy jsou ještě pořád krátké! :( "Jéé Terez, ty máš copánek!", 
všimla si kolegyňka v práci. "Jo, ale jen jeden spadlý dolů. 
Zkoušela jsem si udělat dva a spojit je vzadu, víš?" "Jo, ale 
nešlo to, protože jsou moc krátké, žejo?"
No to nevadí. Pořádně detailně jsem si prohlédla, jak oba 
konce copánků vzadu na hlavě sepnula dvěma překříženými 
pinetkami, prohlédla jsem si, odkud přesně je plete (ne až od 
čela, ale tak 5 cm od něj), zhruba jak tlusté a moc se mi to 
líbilo :). Pak jsem v autě přemýšlela o tom, jakou z nich asi 
měla radost i ona, když ráno vstala a rozhodla se takhle 
učesat. Jak ráda využila téhle možnosti, když má dlouhé vlasy
a když je žena. Nechci nic víc, jen totéž.

Vracím se k tématu o své bance :) Strašně ráda odbíhám od 
tématu :)
Kdysi jsem do AirBank volala v sobotu ráno před 7 hodinou 
na zákaznickou linku. Potřebovala jsem vyřešit jednu 
duplicitní platbu. V telefonu se ozval k mému překvapení 
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otrlý ženský hlas s přibližně tímto textem: "Dobrý den! Já 
jsem uklizečka v téhle bance a nikdo jiný tu není. Jen vrátný a
já. Tak si prosímvás zavolejte po sedmé hodině, až všichni 
ostatní přijdou do práce. Tak já jdu zase uklízet. 
Nashledanou."
Mluvil automat, ale pobavilo mě to.

Včera jsem dostala na můj e-mail ohledně oslovení tuto 
odpověď, kterou jsem si přečetla ještě po cestě z Německa a 
taky mě pobavila:

***********************
Dobrý den, slečno Nováková,

mrzí mě, že Vás stále oslovujeme špatným způsobem.

Chápu, že při tak důležitém životním kroku, kterým 
procházíte, chcete vše mít správně. Pokusím se ještě jednou 
požádat o změnu oslovení, abychom to vyřídili ještě předtím, 
než budete mít nový průkaz s novými údaji.

Věřím, že tentokrát to vyjde a my Vás od teď budeme 
oslovovat správně.

Kdybyste cokoliv potřebovala, můžete nám zavolat na číslo 
840 30 30 30 denně od 7:00 do 22:00 hodin nebo znovu 
napsat na info@airbank.cz.
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Přeji Vám pěkný den

Jiří Ammer / Kontaktní centrum
Air Bank a.s. / člen skupiny PPF
***********************

Jirko, díky! To jsem na vás tedy zvědavá! :)
Ještě dnes tam mám "pan".

Je mi jasné, že v AirBank nelze měnit kolonku "pohlaví" (a 
tedy oslovení), protože se generuje automaticky podle 
rodného čísla a to se změnit bez dokladu nemůže. Jedinou 
možnost mají tedy přes správce systému, který mi upraví 
oslovení natvrdo v systému bez ohledu na podmínku pohlaví 
získaného z rodného čísla.

Líbí se mi, že to chtějí stihnout ještě před tím, než jim pošlu 
nové doklady :)

Vždyť mně šlo jen o to "paní".

Takže jde to!
Ale proč až na třetí pokus? :)

Nedávno mi psala moje kamarádka v přeměně ještě před 
operací, že se jí podařilo změnit oslovení v její zdravotní 
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pojišťovně (v té samé, co mám já, ale já to tam ani 
nezkoušela, protože s nimi téměř nekomunikuji). Jenže 
nedošlo ke změně pouze oslovení :) Protože našla ve schránce
pozvánku na preventivní očkování rakoviny děložního 
čípku :) Opravdu si umím živě představit, jakou z toho měla 
radost.

Takové maličkosti a jakou nám mohou udělat radost.

----------------------------
Doplněno 13-7-2015:
Měla bych ještě doplnit, že zatímco pan Ammer z kontaktního
centra AirBank mě potěšil, za dva dny mi přišel druhý e-mail 
od někoho jiného z kontaktního centra, kde se velice 
omlouvají, ale technicky není možné oslovení na "paní" 
provést. Přesně jak jsem tušila, že ho mají vázané automaticky
na rodné číslo, ze kterého se oslovení generuje.

3.7.15 jsem poslala do AirBank rozhodnutí z matriky o 
přidělení mého nového ženského jména. Rozhodnutí bylo v 
právní moci a bylo na něm uvedeno, že od 29.6.15 jsem 
oprávněna a povinna uvádět toto jméno. AirBank jsem 
požádala o změnu jména.
10.7.15 jsem urgovala moji žádost, protože vím, že AirBank 
vždy odpovídá do dvou nebo tří dnů.
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11.7.15 mi přišla odpověď s oslovením "slečno Nováková" a 
vysvětlením, že změnu není možné provést, protože ke změně
je nutné doložit nový občanský průkaz.
12.7.15 jsem s tímto závěrem nesouhlasila, protože vydané 
rozhodnutí státní orgánem ČR je platné a v právní moci, a 
uvedla jsem, že v případě uvádění starého jména bankou jde 
vlastně o porušení mého práva na používání mého pravého a 
aktuálního jména, jehož změnu jsem neprodleně bance 
nahlásila, jak bylo mou povinností.
13.7.15 mi přišla odpověď, že k provedení změny jména je 
nutné doložit nový občanský průkaz.

AirBank mám jinak ráda, ale zatímco v některých bankách 
měly holky úspěch (některé ale nikoliv) a oslovení na "paní" 
docílily, zde to nelze.
Řešit to na těch pár týdnů s AirBank už nebudu. To bych se 
musela obrátit na ombudsmana a docílit toho, že banka musí 
změnit mé jméno podle rozhodnutí z matriky (což opravdu 
musí), ale než by se tak stalo, už dávno budu mít nový 
občanský průkaz.
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Upadla ti jáhla (článek o mé první 
autotransfuzi)
16. května 2015 v 15:17 | Tereza 

V souvislosti s mojí první 
autotransfuzí jsem narazila
na jeden jazykovědný 
problém.
Tím bylo slovo jáhly.

Opravdu to souvisí s 
autotransfuzí. :)

(O samotné autotransfuzi se toho ani moc psát nedá, protože 
vlastně o nic nejde, ale jak se znám, stejně se tu rozepíšu).

Jelikož mi při vaření upadla z kuchyňské linky jedna jáhla, 
prostě se skutálela, protože je to maličká skákající kulička o 
průměru asi 1 mm vyloupnutá z prosa a nechtěla jsem na ní 
šlápnout, začala jsem přemýšlet o tom, zda říct, že je to jedna 
jáhla nebo zda jsou jáhly slovo pomnožné, jako třeba kalhoty 
a ta jedna jáhla má smůlu.

Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta z let 1878-1893 tvrdí, 
že jáhly jsou slovo pomnožné, takže tehdy bych nemohla říct: 
"spadla mi jáhla", ale už současný wikislovník uvádí, že jde o 
slovo ženského rodu podle vzoru žena (ten vzor mám ráda :), 
které se normálně skloňuje.
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Takže opravdu jedna jáhla.

Jako ilustrační obrázek jsem tu chtěla mít jednu jáhlu. Ne hrst,
ošatku, sáček nebo plnou pánev. Takových obrázků je všude 
spousta. Ale najít obrázek jedné jáhly se nedá a tak jsem si 
jednu (tu, co se mi skutálela) vyfotila sama. Teď je slavná! :) 
To je prostě ona. Nechtěla být jako ostatní. Vybočila z řady.

V úterý, kdy jsem cestovala do Motola na první autotransfuzi, 
jsem vstávala ve 3:50, protože na transfuzce jsem měla být do
8 hodin. Jela se mnou mamka. Po dvaceti letech si totiž chtěla
udělat výlet do Prahy (odpoledne jsme se ještě stavovaly u její
kamarádky - moc milé paní, jejíž byt byl vloni nafocený v 
jednom časopise o bydlení jako vkusný příklad bytového 
bydlení, tak jsme to chtěly vidět na vlastní oči).

Auto jsme ještě před 
sedmou zaparkovaly na 
záchytném parkovišti a jely 
50 minut metrem do nové 
stanice Nemocnice Motol, 
což jsem si moc 
pochvalovala.

Odpoledne mělo být v Praze letních 28 stupňů, tak jsem si 
vzala sukni a měla radost, že si jí užiju. Ráno bylo 5 stupňů a 
v profukujícím metru jsem měla pocit, že ze mě za chvíli bude
ledová socha. Toho pocitu jsem se zbavila až když jsme 
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vylezly z metra přímo v motolské nemocnici, kam východ 
směřuje (což je naprosto perfektní!) a na okamžik jsem se 
prohřála na vycházejícím sluníčku. Pořád bylo ale kolem osmi
stupňů, tak honem rychle dovnitř.

Motolská nemocnice je stavba ve tvaru kříže, takže jednotlivá 
křídla jsou nazvána logicky A, B, C a D. Transfuzní stanice se
nachází v křídle E! :) To byl zřejmě takový vtípek mladých 
pánů architektů Čermáka a Paula z r. 1937.
Páté křídlo neexistuje. Je to jen část stavby přímo ve středu 
budovy, ve které se dá vyjet do patra, kde se nachází 
transfuzní stanice a jinak tam toho moc není. I křídlo E, stejně
jako ostatní křídla, jsou ale hezky barevně značeny, takže se 
nedá (podle mého) přehlédnout.

Nahoru jsme dorazily v 7:45, už nás tam vítala s úsměvem 
sestřička (byla na mě milá i před měsícem, kdy jsem se tam 
šla objednat s papírem od Jarolíma a zjistila, že nejsou 
provozní hodiny, ale sestra zrovna vyšla a bez problémů si 
vzala papíry a objednala mě).
Čekala jsem 15 minut na paní doktorku, mezitím rychle 
snědla ještě sušenku, protože nesmím přijít na lačno a pila, 
pila a pila... tu kojeneckou vodu, co jsem si koupila. Byla 
jsem napitá už z předešlého dne, kdy jsem vypila 4 litry (joo 
to mě čeká už brzo ještě s Fortransem, ale vypít za 4 hodiny :)
a když už jsem nemohla, sepsala se mnou doktorka papíry, 
ptala se mimo jiné i na transsexualitu, jak dlouho jsem na 
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HRT, jak dlouho jsem u Hanky Fifkové, atd. a dostala jsem 
milý dárek - kelímek vody! :) Vypít do dna.

V poučení pro "dárce" při autotransfuzi je u prvního odběru 
napsáno:
Přinést:
- kartičku ZP
- žádanku o odběr krve k autotransfuzi
- výsledky předoperačního vyšetření (minimálně krevní obraz 
+ moč), ne starší 14 dnů
- ostatní důležitou zdravotní dokumentaci
- občerstvení (svačinu + asi 1 litr nealkoholických nápojů)

Takže normálka.
No jo, jenže to "krevní obraz + moč" bylo zvýrazněné tučným
písmem. Mně dala sestra jen výsledky krevního obrazu, moči 
ne. Takže jsem se večer před autotransfuzí stresovala, jestli 
mě nevezmou, jestli to odloží, jestli to zruší, jestli budou 
naštvaní... atd.
Už sestra při objednávání mi řekla, že nebudu mít všechna 
vyšetření, tak ať vezmu alespoň to, co je.
Sestra u mé obvodní doktorky udělala vše, jak bylo v 
papírech. Vzala mi pět ampulí krve, moč jsem jí přinesla ve 
zkumavce, co prodávají v lékárně, poslala mě na RTG plic (+ 
srdce, které v papírech uvedené nebylo, ale prý to vždycky 
doktoři chtějí). Když měly být výsledky alespoň pro první 
autotransfuzi, tak nebyly, protože auto s výsledky, které jezdí 
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běžně kolem 9 hodiny se někde zaseklo. Byl to docela 
adrenalin, protože já druhý den vstávala ve 3:50 a to sestřička 
v ordinaci ještě není, abych si kdyžtak došla pro výsledky, 
které dorazily později. Naštěstí auto dorazilo odpoledne a já 
tak odpoledne dostala alespoň krevní obraz.

Můj krevní obraz byl hezký, ale trošku nudný. Všechno v 
normě. Paní doktorka na transfuzce říká: "Ten hemoglobin 
máte vážně krásný, tak zkusíme vzít víc krve." Změřila mi 
tlak, ten mívám nižší, takže mi na druhou autotransfuzi 
přikázala ranní kávu a začala počítat, kolik ze mě vysají.

Obvyklá dávka při odběru na autotransfuzi je 250 - 450 ml.
Za nadměrnou ztrátu krve se už považuje 700 ml a více (tj. 
10-15 % objemu krve dospělého člověka), nad 1500 ml může 
být způsoben závažný šok.

Množství krve se počítá podle výšky a hmotnosti. Mně vysály
v ten den 350 ml.

Po sepsání karty před odběrem jsem dostala ještě jeden 
kelímek vody k vypití a posadila se v jiné místnosti na 
pohodlné křesílko, kde si se mnou povídaly dvě sestričky. 
(Mamka mi pak na chodbě říkala, že jsme se tam pořád 
řehtaly :). No jo, když ona byla vážně legrace. Probíraly jsme 
kde co. Třeba jak mám ledové ruce (sestřička mi jí zahřívala 
tak, že mě držela za ruku - to bylo tak hezké!) a že tyhle 
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"ledové" stavy u mě nastaly s nástupem HRT. Popisovala jsem
jim pocity, o kterých mi říkaly jiné slečny v přeměně, když tu 
byly, včetně nezvladatelných stavů nevolnosti až po omdlení, 
kdy nakonec ani k autotransfuzi nedošlo. "Joo tahle! Tu si 
pamatujeme. Když ona se tak bála, chuděrka."

Autotransfuze není povinná. Je to jen výhoda, které lze 
využít, než abychom dostaly při operaci cizí krev.

Sestra mi zatím našla žílu, píchla mě do ní a už to jelo. Já to 
ale skoro ani nevnímala, jen jsem dostala míček do ruky, který
jsem občas měla zmáčknout a cítila, jak mě chvílemi brní 
napíchnutá ruka, přičemž to vždycky někde píplo a sestřička 
povolila obinadlo. Ale jinak se mi leželo příjemně, povídalo 
taky příjemně, sestřičky byly usměvavé, milé a asi po 5-10 
minutách jsem byla vysátá, dostala obvaz až do večera 
("Jakmile se budete dívat na večerní zprávy, tak si to 
sundejte," dostala jsem instrukci.) a šla jsem na chodbu za 
mamkou.

Hlava se mi nemotala, necítila jsem se slabá, nebylo mi 
špatně, neměla jsem pocit, že by mi mělo něco být. Bylo mi 
úplně stejně, jako když jsem sem před hodinou vešla. Měla 
jsem ještě 20 minut sedět (s doprovodem), nebo 40 minut (bez
doprovodu) na chodbě a pak 4 hodiny neřídit auto. To hezky 
odpočívalo ale v záchytném parkovišti, takže mě čekalo jen 
metro a to se může.
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Jinak musím říct, že celé to ráno mezi 8 - 9 hodinou jsem byla
na transfuzce jediným pacientem :) Takže pohoda, žádný 
spěch, což mělo pozitivní vliv na všechny.

Dostala jsem papír s potvrzením o autotransfuzi s expirací 
15.6.2015 (k odběru došlo 12.5.2015). Zatímco kdysi 
vydržela odebraná krev tři dny, poté deset, teď už je to až 35 
dní, jak jsem se dozvěděla. Pokud nebude použita, bude 
zlikvidována. Nelze ji použít pro někoho jiného.
Mou krevní skupinou je 0+, takže by ji teoreticky mohl dostat 
téměř každý (s faktorem Rh+), ale já můžu dostat jen od dárců
se skupinou 0.
Když mi krevní skupinu v r. 2009 na dětské onkologii v 
Motole kvůli Kačence zjišťovali, bylo to trošku překvapení, 
protože moje mamča má A- a táta měl B+. A přesto jsem 
jejich. :) Protože rodiče s krevní skupinou A nebo B mohou 
mít potomka s krevní skupinou 0. Což jsem tehdy nevěděla.

Ona ta krev je vůbec zajímavá. Kdysi se věřilo, že v krvi jsou 
umístěné vlastnosti dané bytosti, takže když v 19. století 
proběhly první pokusy transfuze krve mezi psy, vznikaly 
vážně dnes už úsměvné otázky typu: "Jakou barvu srsti bude 
mít pes, kterému bude provedena transfuze?" nebo "Bude se 
pes chovat agresivně, jako jeho dárce, po podání jeho krve?".
Dříve se vůbec netušilo, že nějaké krevní skupiny (a Rh 
faktor) existují, takže když už se začalo s transfuzemi mezi 
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lidmi, ti dostávali alergické reakce a někteří i umírali. První 
transfuze člověku byla ale provedena z ovce. Tehdy malé 
množství, takže nedošlo k žádným následkům. Poté se 
provedl větší pokus transfuze krve z telete do duševně 
nemocného člověka, který měl být podáním této cizí krve 
vyléčen. Nakonec zemřel. To jsou ty průkopnické začátky... 
Neuvěřitelný pokrok udělá lidstvo za pouhých sto let.

Kromě potvrzení o autotransfuzi jsem dostala také papír s 
poučením o léčbě preparáty železa.
Jde o to, že krev se obnovuje dlouho - zhruba 3 měsíce. A já 
(stejně jako holky přede mnou a ostatní pacienti, kteří byli 
před operací na autotransfuzi) jdu na druhý odběr už za týden.

Před druhou autotransfuzí se musí provést kontrolní odběr 
krve, ve kterém se zjistí, zda se podařilo obnovit některé její 
složky. A tak musím přijít o půl hodiny dříve, vezmou mi 
krev, udělá se nový krevní obraz, který trvá prý asi hodinu a 
podle něj se rozhodne, zda mi mohou vzít další.

Na poučení byl uveden preparát Superželezo 30 tablet (1x 
denně 1 tabletu). Cena je u něj napsaná 60 Kč, ale v lékárně v 
Kobylisích, kam jsme odpoledne s mamkou zamířily, stál 95 
Kč.
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Kromě Superželeza (ten název se mi líbí! Když je něco super, 
je to prostě super! :) jsem dostala informační papír s 
potravinami bohatými na železo.

Úplně super je koňské maso. (Koníky ale jíst nechci.) Bylo 
tam toho vypsaného víc, ale já jsem si sama našla na internetu
tu TOP potravinu s nejvyšším obsahem železa.
A teď už se konečně dostávám k jáhlám :)

Zde je žebříček potravin s nejvyšším obsahem železa:
1. jáhly 17.4 mg / 100 g
2. lněná semínka 17 mg
3. dýňová semínka 15 mg
4. játra vepřová 15 mg
5. slunečnicová semena 12.3 mg
6. kakaový prášek 12 mg
7. mořské řasy Nori 12 mg
8. čočka 10.8 mg
9. sezam 10 mg
10.kokos mletý 10 mg
11.játra telecí 9.7 mg
12.sója 8.8 mg
13.mák 8.7-12 mg
14.játra hovězí 7.7 mg
15.pistácie 6.7 mg
16.mořské řasy průměr 6.6 mg
17.fazole 6.3 mg
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18.hrách 5.6 mg
19.oves 5.5 mg
20.pažitka 5.4 mg
21.žito 5 mg
22.žloutek 4.7 mg
23.ovesné vločky 4.4 mg
24.ořechy lískové 4.3 mg
25.mandle 3.7 mg
26.špenát 3.7 mg
27.vepřové maso 3.2 mg
28.drůbeží maso 2.2 mg
29.mrkev 1.8 mg
30.brambory 1.8 mg

Když se na ten seznam tak podívám, tak semínka jsou fajn, 
ale k obědu se jich nenajím a 100 g lněných semínek jen tak 
do sebe nenacpu. Takže jednoznačně vyhrály jáhly. K tomu se
mi ještě líbí ten mák a kakao.
Jáhly jsem měla kdysi jen jednou v životě a tak jsem se s 
nadšením vrhla do hledání receptů :) Koupila jsem si 500g 
sáček za 50 Kč a začala experimentovat.

Podle mých osobních zkušeností rozhodně jáhly na sladko ne. 
A to sním všechno - mořskou havěť, řasy, hmyz... ale kromě 
sladké rýže. Takže možná proto. Rýži mám spojenou s 
masem, ne s kakaem :). Na tohle hodně ujeté studentské jídlo 
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bych raději navěky zapomněla :) Jen ta představa a vůně pro 
mě dvou naprosto nekompatibilních ingrediencí mě děsí.

Jáhly vznikají loupáním prosa. Historicky doložené záznamy 
o pěstování prosa pocházejí z Číny a Indie kolem roku 3000 
př. n. l. Proso bývalo nejdůležitější součástí prosté lidové 
stravy. Staří Slované ho konzumovali v podobě výživných 
kaší, placek či polévek. Naproti tomu staří Řekové a 
Egypťané uměli z jáhel zhotovit chléb nebo pivo.

Je to tedy velmi stará plodina, kterou lidstvo konzumuje už 
několik tisíciletí. Jen u nás se na ní nějak zapomnělo. Sáček, 
který jsem si já koupila, měl hezký obal, bylo to baleno v ČR, 
ale zemí původu jáhel byla Ukrajina. U nás se proso seté moc 
nepěstuje, protože jde o teplomilnou rostlinu. Ale mně se 
tohle "rákosí" moc líbí:
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Autotransfuze má zaručeně velkou spoustu výhod.
Při autotransfuzi se z krve ale odstraňují některé látky:

• Plazma
• Krevní destičky
• Bílé krvinky
• Antikoagulační roztok
• Plazma bez hemoglobinu
• Buněčná mřížka (Cellular stroma)
• Aktivované koagulační faktory
• Intracelulární enzymy
• Draslík
• Plazmově vázaná antibiotika

Nevýhodou je právě odfiltrování plazmy a krevních destiček z
důvodu zabránění srážení krve. Proto nám teď vydrží celých 
35 dní.

Dozvěděla jsem se, že pak je sice nepoužitá krev likvidována, 
ale jednou za měsíc se vyberou náhodně 4 sáčky, které putují 
do hygienické stanice, která na nich prověřuje, zda nedošlo k 
infikaci krve, zda byla skladována ve správných podmínkách 
a nevyskytují se v ní žádné nežádoucí mikroorganismy.

Když jsme si se sestřičkami povídaly, vyprávěly mi, jak je čím
dál horší sehnat vhodné dárce krve. Že je jich čím dál méně 
(těch vhodných).
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Po odběru jsem šla vlastně ještě jednou k doktorce, která mi 
přeměřila tlak, který mi trošku klesl. Paní doktorka vyzvídala,
co máme teď v plánu, tak jí říkám, že jedeme ještě ke 
kamarádce mamky a že mamka je v Praze po 20 letech.
Jen jsme s doktorkou vyšly na chodbu, hned mamce povídá: 
"Tak dcera vás dneska bere na flám po Praze, jsem slyšela 
ano?" :)

S takovým přístupem musím říct, že se na druhou 
autotransfuzi těším :). Člověk má hned lepší náladu a jsem 
zvědavá, co se mnou udělá druhý odběr.

Takže celý týden jím poctivě vše nacházející se v kovošrotu, 
jáhly už budu mít skoro snědené (na slanině s jarní cibulkou a 
ředkvičkami je to naprostá dokonalost! :), ale tohle jinak není 
povinnost :) Takhle k tomu přistupuji jen já, protože chci a 
protože mě to baví. Řekli mi: jezte železo, tak ho jím, protože 
chci sama pro sebe mít svojí krev co nejlepší. To je logické.

Věřím tomu, že i kdybych nepolykala každý večer 
Superželezo a nepochutnávala si na jáhlách (které jinak mají 
mírně nahořklou chuť, které se dá zbavit spařením 2-3x v 
horké vodě), tak že se taky nic nestane.

Odchodem z transfuzní stanice ale to hezké skončilo. 
Následovalo už jen nepříjemné dlouhé a nekonečné čekání u 
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doktorů, ke kterým přijela s ex Kačenka, která byla objednaná
na 9 hodinu, což se perfektně stíhalo a já se na tentýž den 
objednala ještě na 16:30 do Ústavu estetické medicíny k 
MUDr. Němcovi, abych s ním zkonzultovala možnosti FFS 
(feminizačních plastik obličeje). Určitě bych ráda pár věcí 
vylepšila :).
Jenže sestřička mi den předtím volala, jestli bych nepřišla už 
ve 14 h., což jsem nemohla odmítnout.

Tím nekonečným čekáním u Kačenky doktorů už bylo ale 
najednou 12:45 a Ústav estetické medicíny je ve Vyšehradské 
ulici v centru, což je minimálně hodina cesty metrem + pěšky,
navíc s mamkou, která chodí pomalu, protože je před operací 
kyčle, ale byla tak hodná, že mi dělala doprovod.

Nestihly jsme tak ani plánovaný oběd v Motole (ráda tam 
chodím do té jejich obrovské jídelny, co se do ní dá 
prokličkovat bludištěm v podzemí :), takže jsme byly hladové.
Všechna důležitá vyšetření měla Kačenka už za sebou, zbýval
jen rentgen ruky (kvůli určení kostního věku). Banální rychlá 
věc. Jenže nás neustále přeskakovali jiní pacienti a když už 
jsem věděla, že pokud jí teď nezavolají, že nestihnu dojet k 
MUDr. Němcovi a Kačenku opravdu nezavolali, musela jsem 
se opravdu nerada zvednout, říct jí ahoj, pohladit a běžet.

Přišla scéna před plnou čekárnou...
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"A proč sem jako jezdíš? Já myslela, že kvůli Kačence? Proč 
se objednáváš k jiným doktorům? To sis jako myslel, že 
budeme rychle? Měl bys tu být kvůli ní a ne kvůli sobě..."
Nekonečný monolog v mužském rodě před lidmi a Kačenkou,
který jsem nedokázala doposlouchat, pohladila Kačenku a 
odešla.
Snažila jsem se ex v sms vysvětlit, že mi přijde normální, 
když má Kačenka vyšetření v 9 hodin, že se objednám k 
doktorovi na 16:30, abych do Prahy nemusela jezdit dvakrát a 
že nemůžu za to, že mi sestra ten čas upravila na 14 hodinu. 
Na to mi odpověděla, že to jako vždy překrucuju.
Nevím, co překrucuju. Nerozumím jí.

Ještě pár minut předtím jsem ex nadšeně pozorovala s 
Kačenkou, jak si prohlíží v jejím mobilu fotky malé sestřičky, 
krásně se u toho Kačenka chichotala, aspoň si tak krátila 
dlouhou chvíli a já si uvědomila jednu věc: Kdysi jsem se 
moc snažila, aby tyhle dvě bytosti byly nejšťastnější na světě. 
Byl to můj cíl. A teď šťastné jsou, takže mě zalila taková 
spokojenost nad tím vším.

To jsem ještě nevěděla, že mi tam ex udělá scénu (stejně jako 
už jednou). Muselo to z ní asi ven. Stačila jsem jí jen říct, že 
je s tím svým mužským rodem trapná.

A to jsem jí ještě já blbka nabízela pomoc, jestli nechce vzít 
věci, tašky, protože jsem věděla, že do Motola musí jet s 
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Kačenkou a její malinkatou sestřičkou sama. Její přítel je 14 
dní mimo ČR. Vyřešila to tak, že malou nechala u babičky a 
jela jen s Kačenkou, což bylo moudré.

Samozřejmě, že jezdím do Prahy i kvůli Kačence. Záleží mi 
na tom, jak jí je a ještě nikdy jsem nepropásla jediné její 
vyšetření (ač se to ex nelíbilo, že tam jsem a do ordinace 
doktora se hrnul i přítel s kočárkem, protože je mi jasné, že ex
nechtěla, aby si paní doktorka jakože myslela, že ona je lesba,
když tam jdou dvě ženy a Kačenka). (Nebo k tomu měla 
nějaký podobný důvod). Ordinace jsou ale malé, takže se tam 
kočárek a další osoba jen těžko vejde, což působilo divně a 
kdybych chtěla, tak můžu říct, že tam jejího přítele nechci, 
protože rodič Kačenky jsem já a ex. Ale nechci být hnusná a 
ten člověk mi nic neudělal. Jsem ráda, že je na Kačenku 
hodný a věnuje se jí. Mojí Kačence.

Z tohohle zážitku v čekárně u rentgenu jsem byla tak 
vynervovaná, že mi bylo do pláče. Kvůli tomu, jaká ex je a že 
opouštím Kačenku, čímž jsem se stala úplným krkavcem 
ošklivým, který jí tam teď nechal na pospas rentgenových 
přístrojů.

Ex reaguje už tři roky (možná 4-5) stále stejně. Vše, co může 
být použito proti mně, je použito proti mně. Vše dělám špatně 
a za všechno můžu já. Nejlepší by bylo, kdybych 
neexistovala. To by si konečně oddechla.
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Ale mám naštěstí Kačenku. To je někdo, kdo mě miluje a já 
miluju jí. A nikdy jí neopustím, jak jsem jí slíbila.

Mamka to chudák taky odnesla, protože jsem šla pořád rychle,
jak jsem spěchala, ale to ona nemohla, tak jsem na ní pořád 
někde čekala. Pak jsme si na Karlově náměstí koupily aspoň 
obloženou housku, počkala na mě v parku a já šla pěšky za 
MUDr. Němcem.

Tam to proběhlo všechno v pohodě. Až na to, že jsem ten 
Ústav několikrát přešla, protože není vidět z ulice, ale musí se
do areálu kláštera (vedle Ministerstva práce a sociálních věcí).
A to jsem měla na mobilu puštěnou mapu, protože už jsem si 
nevěděla rady, kudy mám jít.

MUDr. Ivo Němec mluví vždy na přednáškách Hanky 
Fifkové, které se konají každý rok v červnu a pamatuji si ho z 
loňské přednášky, na které jsem byla. Je to velmi sympatický 
doktor, který mi řekl o každém detailu. Probrala jsem s ním tři
věci, které bych ráda provedla.

Myslela jsem, že feminizační operace obličeje se dělají 
najednou. Prý mohou, ale z důvodu vysokých rizik se to tak 
nedělá. Tvář totiž napuchá na více místech a je to pak 
složitější. Takže hezky postupně.
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Zeptala jsem se i na posouvání vlasové hranice, o které píší na
stránkách. Rozmýšlím se totiž, zda budu nebo nebudu řešit 
své vyšší čelo. "To se téměř nedělá. Mnohem jednodušší 
způsob je transplantace vlasů, pokud je čelo opravdu vysoké 
nebo jsou tam kouty. Pokud by se ta kůže natáhla, tak to často 
zvedá obočí a to nechceme."

Profiloplastika (brada) a rinoplastika (nos) jsou takové dva 
největší feminizační zákroky, které dokáží tvář ještě víc 
zjemnit a jejich provedení mi přišlo úplně v pohodě.
Co se mi ale nelíbí je způsob provedení redukce 
nadočnicových oblouků. Ty mají muži vystouplejší a ne že 
bych je měla extrémní, ale bylo by to hezké (říkala jsem si).
Při takovém zákroku se ale řez provádí ne na vlasové hranici 
(mezi vlasy a čelem), ale asi 1-2 centimetrů ve vlasech, takže 
je nutné pás široký 1-2 cm úplně vyholit. Prostě přijít o vlasy, 
které mi tam rostou už měsíce (teď už skoro roky) a pak zase 
roky čekat, až narostou? To si nedovedu představit a jakékoliv
stříhání vlasů je pro mě stále tou největší černou můrou.
Existuje možnost, že se řez provede pod vlasovou hranicí, ale 
pak je lehce vidět jizva.
Nechci jizvu na čele.

A ještě mi trochu vadí doba, za kterou bude vše vypadat 
hezky. Ta je 9-12 měsíců. To znamená čekat další rok, než 
budu "hezčí". Nechci už čekat. Chci už konečně žít. Což 
můžu a dělám, ale chtěla jsem být dokonalejší a hezčí. 
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Nemyslím si, že to přeháním. Jen zjišťuji své možnosti a 
dělám vše, co můžu, protože nejen, že jsem žena, ale chci být 
také hezká žena a to už se netýká ani tak výhradně 
transsexuálních pacientů, jako všech žen. Zda je nutné to řešit 
nebo ne je častým předmětem diskusí. Někdo plastiky 
odsuzuje, některé vypadají hrozně, některé nepřirozeně, ale 
většina z nich dokonale a splní svůj účel.

Na profiloplastice (kterou ale chci za každou cenu - v tomto 
případě 20-33 tisíc - moc hezky vypadá ten rozdíl - v mém 
případě zmenšení) jsme se domluvili. MUDr. Němec pracuje 
částečně také v Ústřední vojenské nemocnici, kde jsem na 
srpen (v červenci se neoperuje) na čelistní oddělení pozvaná 
na magnetickou rezonanci, kde zjistí, co půjde zredukovat a 
jak moc. A co nejdřív pak do toho půjdu. Ostatní detaily 
nejsou tak urgentní, ani nos není tak hrozný, i když by mohl 
být něžně holčičí, pokud budu chtít a ještě si rozmyslím, zda 
to ostatní budu řešit nebo ne.

Cestou metrem z Karlova náměstí do krásně zarostlých 
Bohnic provoněných rozkvetlým šeříkem za kamarádkou mojí
mamči už jsem byla unavená, hladová, žíznivá, nepříjemná a 
těšící se, jak si s mamkou odpočineme. Metro bylo narvané k 
prasknutí, mamka s holí kolikrát musela i stát (jinak jí ale 
často mladí lidé ochotně pouštěli), na Florenci se vyrojili 
revizoři. Já měla dva celodenní lístky každý za 110 Kč v 
mobilu, u kterého mi už docházela baterka, tak jsem se 
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modlila, aby to vyšlo a jen co jsem mu lístky ukázala, tak se 
mi mobil vybil.
Všude spousta fanoušků hokeje, hrál se zrovna zápas Česko - 
Švýcarsko. A já v jednom vagóně dostala parádní důkaz o 
tom, že svoji bradu musím řešit. (Taková náhoda, když jsem jí
před chvilkou řešila s MUDr. Němcem). Stala se totiž 
předmětem zájmu tři teenagerů, kteří jí řešili. Mojí bradu! 99 
% lidí jí neřeší, ale oni ano.

Teenageři jsou jednou z nejrizikovějších skupin pro nás. 
Neberou si servítky, jsou drzí, hluční a říkají vše na plnou 
pusu. Což může být často ale i přínosem, protože kdo jiný 
nám to řekne, než oni? Ale my to nepotřebujeme slyšet 
takovým necitlivým způsobem. Většinou víme o svých 
nedostatcích.
A potom je tu ještě jedna riziková skupina - Romové, o 
kterých mi Hanka kdysi vyprávěla, že jsou nějakým 
záhadným šestým smyslem schopni rozpoznat vždy 
jakoukoliv ženu nebo muže po přeměně, ať vypadá 
sebedokonaleji.

Je fakt, že i já řešila cestou metrem i po Praze spoustu žen, o 
kterých jsem si říkala, že to musí být zaručeně ženy po 
přeměně. No nebyly. Vysoké, široká ramena, velký nos, hrubé 
rysy ve tváři.
Jak asi řeší ti teenageři je?
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Úplně stejně, jako mě. A trochu se stydím, že úplně stejně, 
jako oni, řeším vlastně tyhle ženy i já. Tyhle biologické ženy. 
Samozřejmě to ženy po přeměně nebyly. Není jich taková 
koncentrace. Děti v nemocnici na ně volaly "maminko" a ... 
neměla jsem vlastně žádný jiný důkaz, ale věřila jsem, že jde 
o biologické ženy.

A přála bych si, aby ke stejnému závěru došli i ti teenageři.

Stejně jako nás i jiné biologické ženy mrzí, když nám někdo 
říká něco ošklivého. Něco, o čem víme, že je nedokonalé. 
Vůbec nejde o to, zda ta žena v přeměně je nebo není. Jen my 
to pak řešíme o trochu víc a také nám to o trochu víc sráží 
sebevědomí. (Tedy jak komu. Podle toho, jak k tomu kdo 
přistupuje.).

Domů jsem přijela ve 20 hodin celá utahaná, ale měla jsem v 
hlavě ještě jeden plán a když já mám plán, tak neexistuje 
způsob, jak zamezit tomu, abych ho uskutečnila.
Tom se vracel po 14 dnech ze zahraničí a měl přijet další den 
kolem 12 hodiny. Když přijel posledně, byl tak hrozně 
hladový, že mi ho přišlo až líto a litovala jsem, že jsem mu 
neudělala nějaké jídlo.

Teď jsem to měla komplikovanější, protože jsem byla celý 
den v Praze, ale nevzdala jsem se (to je také přeci úděl nás 
žen (když to přeženu) - nakrmit své muže, i kdybysme padaly 
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vyčerpaností na pusu). On tedy není můj muž, ale chtěla jsem 
mu udělat radost a protože nemám komu jinému bych tu 
radost udělala, tak jsem ještě (za mírné asistence mojí mamči, 
po které jsem chtěla, aby si šla už konečně lehnout) uvařila 
Tomovi oběd a ještě večer mu ho odvezla domů s instrukcemi,
kde co má, že je to čerstvé a stačí si to jen ohřát.

Doma jsem byla v devět večer, vlezla do sprchy, lehla a ani 
nevím, kdy jsem usnula.

I já bych chtěla připravovat svému muži svačiny, vařit mu 
nedělní obědy, na kterých si pochutná nebo buchty ke kávě, o 
které bude vždycky žadonit... To jsou zatím nesplněné sny, 
které si představuji ráda a taky mi nijak nevadí je mít.

Příští týden mě čeká druhá autotransfuze a hned po ní 
indikační vizita. Na té mi buď potvrdí nebo posunou termín 
operace.

Pokud ho neposunou, zešílím radostí, protože co se operace 
týče, tak jsem hodně natěšená, ale současně si dělám velkou 
hlavu s prací, kde musím vše popsat a vysvětlit kolegyňce, 
která mě bude zastupovat, sama toho má už takhle nad hlavu, 
zrovna jako na potvoru doplouvá spousta kontejnerů z Číny, 
je milión věcí, které mám jen v hlavě, ale prostě ten jeden 
týden nemám šanci svoji práci udělat ani připojená z Motola, 
jak to mám v plánu později.
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A tak mě teď čekají nekonečné přesčasy a snaha zvládnout za 
dva dny udělat vše, co se má udělat za týden. Ono to ani 
nejde, protože některé činnosti jsou vázané na den v týdnu a 
spousta věcí se ani dřív udělat nedá, podle toho, jak se den 
předem plánuje výroba.

To je důvod mých aktuálních starostí. Kufr do Motola už mám
jinak z poloviny sbalený a jen čekám. Jen čekám, co se příští 
týden dozvím a konečně budu moct za pár týdnů (než mě 
vyřídí matrika a než mi bude přiděleno nové ženské rodné 
číslo) poslat do AirBank tu novou ofocenou občanku :)

Často se ráno budím dřív a přemýšlím, jaké to bude probudit 
se potom... a být taková, jaká jsem si kdysi v šestnácti jen 
snila být a myslela si, že to je jen sci-fi z knížek nebo pohádka
z mých představ, kterou nikdy nikdy nikdy nebude možné 
uskutečnit.

Teď už vím, že tohle není sci-fi. Že možné to je.

Stačí pro to udělat málo a najít odvahu, které ale ve 
skutečnosti není vůbec potřeba tolik.
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Vítámvás na mé indikační vizitě
20. května 2015 v 19:35 | Tereza 

Prší. Už od rána. Už od 
3:20, co jsem vstávala, 
abych se v klidu připravila
na cestu do Prahy.
To kapka po kapce 
pomalu rozpouští můj 
starý život. Ten, který 

jsem žila omylem a teď přichází ten správný. Snila jsem si o 
téhle chvíli od dětství, ale jen v těch nejtajnějších představách,
které nikdy nesměly spatřit světlo tohoto světa. Mé tajemství 
je už hezkých pár měsíců venku. A tají se mi dech, cítím své 
srdce, jak buší, na stole dlouhý seznam všeho, co musím ještě 
zařídit a taky nezapomenout. Chvílemi tomu nemůžu uvěřit, 
chvílemi to chci někomu říkat, chvílemi běhám po bytě a 
balím. Tak už to přišlo. Je to tady!

Dnešním dnem jsem se přiblížila k cílové pásce na několik 
metrů. Na indikační vizitě v Motole mi nebyl termín operace 
příští týden posunut, ale potvrzen. To znamená, že mám v 
hlavě jen jedno jediné - už za několik málo dní mě čeká to 
toužebně očekávané probuzení, při kterém je bolest až na 
posledním místě a radost s vysvobozením na prvním. 
Okamžik, který jsem si ve své hlavě za poslední tři roky 
představovala mockrát už brzo dostane úplně jasnou podobu. 
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Ta radost je tak veliká, že mi dnes vůbec nikdo nemůže zkazit 
den. Ještě nemám úplně vyhráno, protože vím, jak vrací přímo
z operačních sálů, protože "to nestihnou" a posouvají na další 
týden (týdny), ale zrovna před 14 dny mi Vicky říkala, jak 
byla na indikační vizitě a posunuli jí termín o týden. Tak mně 
ne. Jupí.

Objednaná pizza na oslavu dnešního dne už je snědená (i v ní 
bylo železo, protože byla se špenátem :), teď si jen tak lehnu a
chvilku si budu vychutnávat ten klid, poslední dny tohoto 
starého života, který končí. Sestřička na transfuzce říkala, ať 
dnes jen odpočívám a ležím :) Takže je to příkaz! :D

Musela jsem vstávat o půl hodiny dřív než před týdnem, 
protože na druhé autotransfuzi se před odběrem provádí 
kontrolní odběr krve, aby se získal krevní obraz, ze kterého 
paní doktorka vyčte, jak se za ten týden obnovila krev 
(konkrétně hlavně hemoglobin). Proto jsem si dávala 
potraviny bohaté na železo, ty moje jáhly a polykala 
Superželezo, abych byla už brzo Superwoman :) Chtěla jsem 
mít svoji krev vpořádku a co nejlepší. V 7:30 mi vzali krev a 
za 45 minut jsem přišla už k paní doktorce, která porovnávala 
výsledky před první autotransfuzí a teď.

To určitě ty moje jáhly a ostatní železnaté dobroty způsobily, 
že jsem měla hemoglobin ještě vyšší, než předtím. Za to jsem 
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byla pochválena slovy, že mám perfektní krvetvorbu a měla 
jsem radost, že si sama sobě daruji takhle parádní krev.
Takže jsem šla opět do odběrové místnosti, lehla si do křesla a
zatímco jsem si povídala se sestřičkou Danou a Zuzkou, tak 
mi z pravé paže tekla krev trubičkou kamsi do přístroje, ale to 
už jsem ani nevnímala, protože jsem se zapovídala. :)
Sestřičky mi totiž říkaly, že můj termín operace mi určitě 
neposunou, protože teď zrovna termíny neposouvají :). Tak 
ráda bych jim věřila!

Za chvilku bylo hotovo. Sestra vzala do ruky pytlík s mojí 
ještě teplou krví a už nevím, co s ním prováděla, protože jsem
zmizela k doktorce na přeměření tlaku a za chvilku jsme s 
mamkou zmizely dolů do vestibulu pro snídani, protože v 10 
hodin mi začínala na urologii A1 indikační vizita. Ani 
tentokrát se mnou autotransfuze nic neudělala a cítila jsem se 
úplně stejně, jako když jsem přišla.

"Připravte se, že tam budete čekat tři hodiny. Pořadí určuje 
lékař a musíte mít všechna předoperační vyšetření s sebou."
Ty jsem ukázala už na transfuzce, kde si je jen ofotili a šlo se 
na věc. Výsledky byly opět trochu nudné, všechno v normě a 
testy na přenosné choroby (HIV, žloutenka, syfilis) negativní, 
takže se vlastně nic zajímavého nedělo :) Jen já byla napnutá, 
jak dopadne indikační vizita. To, že tam budu čekat tři hodiny,
jsem už slyšela asi po sté. Říkaly mi to jiné holky, říkala mi to
sestra u Jarolíma, když mi před několika týdny vypisovala 
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žádanku na autotransfuzi, říkala to také sestra v kartotéce, kde
jsem se po příchodu na A1 nahlásila...
Nevěděla jsem, že se mám hlásit v kartotéce, ale mamka 
řekla, ať tam jdu a já maminku poslechla. Což bylo dobře :) 
Byla jsem ráda, že je tam se mnou, protože jsem si měla 
aspoň s kým povídat a občas se i zasmát.

Sestřička si mě odškrtla a řekla, kam se mám posadit. Do 
takové velké čekárny, kde se nesvítilo a bylo ještě pár míst 
volných.
V 10:17 se otevřely dveře a začala se volat různá jména. V 
čekárně ale nebylo padesát... ani třicet lidí, jak jsem čekala, 
ale tak dvacet. Čekání mi vůbec nevadilo. Když totiž člověk 
počítá s tím, že tu stráví tři hodiny, tak si opravdu nemá na co 
stěžovat a je tak nějak smířený.

Pacienti se nakonec volali ze tří dveří, docela to šlo rychle a já
byla celá napnutá, jestli mi termín přesunou nebo ne.

Když vyšla doktorka a zahlásila "vítám vás", tak se zvedla 
paní, ale byla hned usazena zpátky. Doktorka totiž doplnila: 
"Pan Vítámvás!"
To je vtip?
:)
Pardon, ale to mě pobavilo (a nebyla jsem sama). To bylo od 
ní hezké, že nás vítá, ale vešel pán, který se jmenoval 
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Vítámvás. (Proto v článku slovo Vítámvás nechávám spojené.
Není to překlep :)
Já jsem se s takovým jménem ještě nikdy nesetkala (v ČR jich
žije 114), takže jsem z toho byla celá taková veselá, v čekárně
sedělo ještě tak 12 dědečků a babiček a mamka mi najednou 
říká: "No jo, ale jak budou volat tebe? Asi "pan Nováků" ne?"
"No tak to ani náhodou. Jestli tohle udělají, tak je okamžitě 
opravuju a budu dělat naštvanou."

Po panu Vítámvásovi (výborně se to skloňuje :) se ozvalo: 
"Paní Nováků!"
Jéééé. Přesně po hodině čekání! Paráda!
I uvnitř jsem byla "paní". Takže jsem byla spokojená.
Tohle oslovení bylo už téměř všude běžné, ale člověk nikdy 
neví.

Čekala jsem, že se mnou na indikační vizitě bude určitě 
některá z holek, protože tu byli všichni, kdo jdou příští týden 
na operaci.
Z holek jsem tam byla ale jediná! Já budu v Motole jediná 
sama samotinká s babičkama a dědečkama!!! Myslela jsem si,
že někdo půjde se mnou, že si budeme sdělovat své pocity 
(nebo budu poslouchat cizí nářky), ale pokud by se mnou 
někdo takový šel, ač by nebyl od Hanky nebo ač by byl 
cizinec, musel by tu být se mnou. Tak si tam s nikým 
nepopovídám no. Návštěvy u mě stejně nechám zakázané. 
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Narazím tam možná tak na holky, co půjdou akorát domů, 
když já tam přijedu.

Musela jsem chvilku počkat ve svlékací místnosti, kde bylo 
zrcadlo a tak jsem se tam různě upravovala, srovnávala 
pramínky vlasů a nasazovala úsměv :) Uvnitř byl totiž ještě 
pan Vítámvás a tak jsem musela počkat, ale to mi vůbec 
nevadilo. V ten den mi vlastně vůbec nic nevadilo.

Za chvilku jsem šla. Uvnitř byl pan doktor u počítače, starší 
paní doktorka v rohu, která se na mě dívala jako vrah (stylem 
"ježiši to je votrava tady trčet") (vlastně se pak už vůbec 
nedívala) a doktor, který volal pacienty, ale ten pořád někde 
běhal. (Ta paní doktorka se tak nemusela vůbec cítit - to je jen
můj subjektivní dojem - abych jí zase třeba nekřivdila.) 
MUDr. Jarolím tam vůbec nebyl.
Odevzdala jsem výsledky předoperačního maratonu 
(vyšetření), dostala pár otázek typu: "berete léky na srážení 
krve?", "máte koupený dilatátor a prezervativy?" (ano, 
stříbrného milence už mám, prezervativy ne, protože Dannie 
před rokem říkala, že jich měla milión a nepoužila ani jeden, 
ale tak pár si jich tedy vezmu, aby se neřeklo) a během tří 
minut jsem dostala pokyn, na který jsem celá netrpělivá 
čekala. Pan doktor si zapsal do počítače do plánu operací 
termín, který jsem měla stanovený Jarolímem už původně 
jako předpokládaný, dostala jsem to ještě černé na bílém a 
ahoj za pár dní zase tady v kartotéce na příjem :)
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Měla jsem z toho takovou radost! Hned jsem rozeslala pár 
důležitých smsek (hlavně v práci to bude zajímavé :) a šly 
jsme s mamkou na oběd do jídelny na guláš z hlívy ústřičné. 
To jsme si prostě musely dát! :)

Teď si uvědomuji, že mi ani neřekli, ať vysadím hormony. 
Vím, že v Brně nedávno jedna slečna hormony vůbec 
vysazovat nemusela. (Takže si zvolím vlastní kompromis.)

A pak už na metro do krásné nové stanice "Nemocnice 
Motol", kterou jsem si ještě vyfotila a honem domů.
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Tamhle naproti na tom nástupišti za pár dní vystoupím s
malým šedým kufříkem na kolečkách a zamířím si to směr

nový život.
Vlastně to není vůbec žádné nástupiště, ale pouze

"výstupiště", protože vlak zde končí a nikdy se na něm
nenastupuje.

A tak to přesně chci: vystoupit tam a nastoupit na druhé
straně.

Věděla jsem, že mi ta strava plná železa pomůže. Věděla 
jsem, že dnes nemůžu přijet z Motola smutná. A taky jsem 
věděla, že jednou tenhle okamžik prostě musel přijít!

Shodou okolností bude na stejném oddělení v Motole ležet i 
maminka mé kolegyňky. To je opravdu náhoda a tak (ač 
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budou návštěvy ode mě zakázány), možná udělám výjimku = 
pár výjimek podle stavu, ve kterém se budu já a moje plína 
mezi nohama, mé mastné vlasy, mé nenamalované oči a má 
propocená noční košilka nacházet :). Prostě nádhera. Ale to 
všechno je mi ukradené. Já mám jen jediný cíl.
Když jsme to s kolegyňkou zjistily, tak hned vyhrkla: 
"Terezko, až pojedeme za maminkou, já tě tam klidně přijedu 
učesat, namalovat, vezmu s sebou všechno důležité, co 
potřebujeme a když budeš chtít, naparádím tě!"
To mě tak dojalo. Takové já mám kolegyňky.

Když jsem se včera odpoledne nudila čekáním u obvodní 
doktorky pro výsledky předoperačního vyšetření, protože 
dovnitř vešel starší pár oslovovaný "paní doktorko a pane 
inženýre", který si chtěl uvnitř zřejmě povídat, protože tam 
byli 40 minut, četla jsem si v mobilu blogy ostatních holek. 
To já takhle občas někdy dělám. Zajímá mě, co je u nich 
nového.

Nemyslím si, že:
"Coming out zřejmě nejde udělat naráz, nejde to najednou 
říct všem a začít prostě žít naplno jako opačné pohlaví a 
pokud ano, tak budeme pro spoustu lidí jen středem 
pozornosti a posměšku, ale třeba i nadávek, nebo jen lítosti.
Tak co je přesně coming out."
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Lucko, měla by sis už nějaký ten pořádný coming out udělat, 
abys věděla, jak může dopadnout. :)Tohle jsou jen dohady, 
které jsem měla podobné kdysi i já, ale hodně rychle jsem 
přišla na to, že spousta předsudků je jen v nás. Ne v okolí.

Jak vypadal můj coming out, když jsem začala v práci žít jako
opačné pohlaví, jak píšeš? :)
Ano, možná jsem chvíli byla středem pozornosti, ale nebyla 
jsem středem posměšků, nadávek ani lítosti. Jediné, co jsem 
při jakémkoliv coming outu zažila bylo buď nadšení sdílené 
se mnou (hlavně empatické ženy), zájem (ženy i muži) nebo 
naprostá ignorace typu "mně je to úplně jedno" :) Žádná z 
mnou očekávaných reakcí (které také zmiňuješ) nenastala. 
Pokud si někdo doma postěžoval manželce a posmíval se mi 
za to, co jsem udělala a kdo jsem, pak má on sám problém. Ne
já. Ale opravdu musím říct, že coming out automaticky 
neznamená posměšky nebo lítost.

Lidé jsou dnes empatičtí, snaží se nám většinou pomoci, snaží
se nám to nějak ulehčit, protože s námi soucítí (a snaží se vžít 
do naší situace). Není to lítost, je to oslava naší odvahy (která 
ale vůbec nemusí být tak monumentální, protože té odvahy 
opravdu není potřeba tolik, jak se může zdát). Jsou to pak 
nekonečné rozhovory o dětství, o počátcích přeměny, o 
operačních technikách, účincích hormonů, našich snech a 
představ a radosti, která z nás přímo srší, pokud se netváříme 
vyděšeně víc, než oni :).
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To už dávno není o posměšcích a nadávkách.
Já osobně jsem je tedy ještě nikdy konkrétně na mou osobu 
neslyšela.

Prší.
Je středeční večer.
Poslední středa mého starého života, který už ale dávno není. 
Je to stejné jako s coming outem. Není to "rána z čistého 
nebe" pro naše okolí. Většina už stejně ví nebo tuší, co se s 
námi děje a jen očekávají, že se k tomu postavíme čelem. 
Očekávají také instrukce, protože sami v tom tápou a chtějí, 
abychom my vnesli do celé situace jasná pravidla, jak nás 
mají oslovovat a jak se k nám mají chovat. Jsem přesvědčená 
o tom, že naše okolí to téměř vždycky zvládne. Tohle je 
hlavně na nás. Kdo jiný jim to má říct, než my?
Že jsme ženy. Tak si za tím přeci stůjme!

Rozpuštěný v májovém dešti,
rozkvétá můj život do korun šeříků

a roste, vzkvétá, voní.
Končí a ten nový začíná.
Kéž bych už tam byla,

říkala jsem si vloni.

Tohle je POSLEDNÍ článek, který píšu z domova. Další už tu 
totiž napsat nestihnu...
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Další už bude z Motola, pokud se mi podaří připojit a budu u 
toho popíjet grepový džus s fortransem. Výborný drink na 
uvítanou do nového života! :)

Vítám vás na mé motolské párty :)
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Na cestě bez zpáteční jízdenky (Den 0)
25. května 2015 v 8:30 | Tereza 

8:29, pondělí
Je nádherný den. Slunce se za okny autobusu probírá mlhou 
nad žlutými poli s řepkou a mám pocit, jakobych už se nikdy 
nevrátila domů taková, jako předtím. :)
Jsem na své vysněné cestě bez zpáteční jízdenky a cítím, jak 
se strach snaží občas vystrčit růžky, ale ta radost ho vždycky 
umlčí.
Tak tudy vede cesta ke štěstí: krajinou zalitou sluncem, 
oblými kopečky, stády koní pobíhajících vesele v ranní rose, 
zalesněným údolím s usměvavým vozkou, který řídí vůz 
jménem můj osud.

I pan řidič je usměvavý a klikatá silnice dělá mu vyloženě 
radost, zatímco já se překlápím od okna k pánovi vedle mě a 
zpátky. Ve svém přehrávači pouští si Pražský výběr. I já jsem 
si vybrala Prahu. A čekám, kdy do chodbičky nebo na něčí 
hlavu přistane můj kufr, kterému moc děkuji, že je nafukovací
:)

Dnešní den nemohu popsat jinak než slovem malebný.

Tento článek bude na pokračování a každý den se tu objeví 
nový. Aspoň tak jsem si to naplánovala :)
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Tak já se jdu kochat pohledem z okna na naší krásnou českou 
krajinu a pomalu se chystat na metro do stanice Nový život.

12:21
Zatímco jsem začala psát z autobusu, chtěla bych se ještě 
vrátit k mému dnešnímu probuzení. Balila (a hlavně uklízela) 
jsem do půlnoci, ale nechtělo se mi vůbec spát. Ráno se mi 
taky nechtělo spát :) Tak jsem od 4:30 jen tak přemýšlela o 
životě a o tom, co mě čeká a v 5 hodin se mi naskytl v mlze 
tenhle obrázek z okna:

Který milý malíř mi zrovna tohle "Poslední ráno starého 
života u mě doma" namaloval?
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Autobus mi vyjížděl před osmou, taxíka jsem si nakonec brát 
nemusela, protože mě vzala ségra. A ta mě tady taky 
pravděpodobně za pár dní zase vyzvedne. Chudák - kvůli mně
musí do Prahy. Jsem na ní zvědavá :) A na sebe taky :)

Do autobusu jsem si koupila přes internet místenku, ale stejně 
jsem musela pána z mého místa vyhazovat (já tohle tak 
nesnáším. Proč to místo nějak neoznačí, že je moje? Musí to 
být nepříjemné i pro něj.) Naštěstí pán byl v pohodě, hned mě 
pustil k oknu a sedl si vedle mě. Já hodila nad sebe kufr s 
notebookem (který tam cestoval dopředu dozadu, jak autobus 
pořád prudce brzdil před neustálými semafory na rozkopané 
silnici, kterých je na 50 km asi šest) a opravdu podezřívám 
řidiče, že ho to bavilo, protože jel s námi jak kdyby nás vezl 
na motorce a klopil zatáčky. Kufr se naštěstí na hlavu nikomu 
nezřítil a tak jsem mohla v Praze přestoupit na metro.
Jela jsem o spoj dříve, přestože jsem měla dorazit na 
urologickou ambulanci v Motole do 12 hodin. A udělala jsem 
dobře.
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Na kartotéce, kde jsem 
čekala i při indikační 
vizitě (foto vlevo, které 
jsem stihla vyfotit) jsem 
totiž čekala asi 40 minut. 
Sestra mi dala vyplnit 
papíry na příjem a s nimi 
mě volali do ambulance, 

kde to bylo moooc zajímavé :)

Pohybovalo se tam totiž asi 7 sester a doktorů, přičemž každý 
něco v té malé místnosti řešil. Pan doktor naháněl nějakého 
pána z Postoloprt, který nepřišel na příjem a ptal se sester, kde
Postoloprty leží.
"U Loun", říkám.
"Jak to víte? Vy jste odtamtud?"
"Né, já v Lounech chodila do školy."

Pan Vítámvás také na příjem nedorazil! :)

Sestra mi přeměřila tlak, změřila teplotu čelním teploměrem - 
ta byla zvýšená (já totiž jak byla hladová a rozhicovaná, tak 
jsem měla horké čelo, ale rozhodně jsem zdravá!), tak to vzala
ještě třikrát se slovy: "No jo, tak oni si vás na oddělení ještě 
přeměří."
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Předpokládala jsem, že jakmile dostanu fortrans a budu 
zavodněná, že už rozhicovaná nebudu, protože odmítám mít 
teplotu! :)

Do toho ta sestra poprosila jinou sestru, jestli by mi (ručně) 
nevyplnila neschopenku, takže na mě mluvil doktor (který 
řešil pána z Postoloprt), sestra, která mi odebírala ještě 
zkumavku krve a ta druhá sestra, která vypisovala 
neschopenku. :)

"Pane doktore, jaký je kód pro konverzi?", nevěděla sestra.
"To ví tady přeci všichni ne? F64.0!" :)

To jsem jim tedy radit naštěstí nemusela.
Tady tomu všichni říkají konverze :)

V ambulanci mi dali velkou obálku s papíry a zkumavkou 
krve uvnitř, na kterou jsem musela dávat pozor, aby se mi 
nevyklopila a mířila jsem si to z A1 na -C2.
Tam jsem si sedla na židličku a vedle mě seděl starší, ale 
veselý pán, který byl se mnou i v kartotéce.
"Já vám jdu v patách!", usmála jsem se na něj.
"Nemáte prosím vás nabíječku? Já jsem si ji zapomněl a žena 
mi ji přiveze až zítra."
Takže jsem mu půjčila nabíječku (kterou teď mimochodem 
má na pokoji, který je sdílen s tím naším, tak doufám, že mi ji 
včas vrátí) a aby řeč nestála, začali jsme si povídat.
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"Vy máte hezký červený kufr, takový jsem chtěla."
"No ten je z Lidlu, ale koukám, že je stejný jako ten váš."
"Ano, máte pravdu, ale můj je z Kiku a šedivý. Já chtěla 
červený."
"A koukám, že máte taky notebook s sebou..."
"Ano mám, musím totiž pracovat..."
"Já taky, mám totiž e-shop."
"Jé já taky. Tak to máme úplně stejné vybavení."

Pán je majitel internetového obchodu s hudebními nástroji, 
což mě okamžitě zaujalo, takže jsme si vyměnili spoustu 
zajímavých zkušeností z jeho provozu, protože jsme na to oba
dva úplně sami.

Na lůžkovém jsem čekala asi 10 minut a už mě volala sestra 
(dříve než pána :).
Všude tu oslovují správně "paní". Uvítala bych tedy "paní 
Nováková" místo "paní Nováků", ale tohle už teď opravdu 
překousnu :)

Dostala jsem prostřední postel mezi dvěma babičkami a 
velkou spoustu informací od slovensky hovořící sestřičky, 
která byla taky moc milá.

Měla tam kolonku, že pacient má strach, kterou zaškrtla. "Ten 
má každý," říká.
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"Ale potom vám tam chybí ještě kolonka "pacient má 
radost"!", dodala jsem.
"No to se tady opravdu často nestává, aby pacient měl radost, 
ale chápu vás."

Do papírů si zapsala, že jsem zakázala veškeré návštěvy.

To už jsem se převlékla do svého růžového spacího trička a 
volala si mě paní doktorka, aby mi sdělila, co mě čeká + 
informace o rizicích.

Ta jsou mi jasná:
1) nejčastější (tak 50 %) je riziko, že po pěti dnech od 
operace, kdy se vytáhne cévka, se slečna nerozčůrá, protože 
na močovou trubici tlačí okolní tkáň a tak se zase zavádí 
cévka a pouští domů s ní, přičemž se pak zkouší cévku 
vytáhnout.
2) jak dilatátor tlačí na tlusté střevo, dojde k otlakům, které se 
pak musí řešit... tohle je tak minimální riziko, které se stalo 2x
za pět let, že ho ani nebudu moc rozebírat.

Tohle je ale vážně vtipné!
Dali mě na pokoj, přišla ke mně babička, co leží vedle mě a 
začala si povídat. Nakonec se zeptala, odkud jsem a zjistily 
jsme, že to je ta maminka mojí kolegyňky! :) Hned se tu cítím
jako doma :) Už jsem viděla na jejím mobilu její děti, 
vnoučky, zetě... :)
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12:44
Přinesli mi fortrans.
Ve dvoulitrové konvi rozpuštěný ve vodě.
"Máte na to čas, tohle je na dvě hodiny...", řekla sestra a 
odešla.

Nastává chvíle, kterou jsem si už dlouho chtěla vyzkoušet a 
tak ten "zázrak" ochutnávám...

(Musela jsem chvilku počkat, povídala jsem si s maminkou 
Julinkou :) Takže jsem začala ve 13 hodin, aby se mi to lépe 
počítalo.

Takžeeee... ten proklínaný fortrans, co ho někteří nesnáší 
(jedna slečna o něm prohlásila, že jí chutnal, ale to byla fakt 
výjimka) a co ho někteří pijí s džusem, což jsem nakonec 
nechtěla, mi voní i chutná po mangu!
Divné, já vím. Ale fotrans je prostě mangový :) Akorát ho 
tedy nemuseli solit :) Jinak sladký je dost.
Takže zatím si ho dávám jen s vodou (myslela jsem, že 
nebude mít žádnou chuť), ale už jsem se přistihla, že s nechutí
dopíjím celou skleničku :) Zatímco začátek jsem rozjela 
pěkně - hezky celou sklenici až do dna.
Přitom mango miluju!
No to je ta sůl. :-/
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Po 20 minutách... už nebudu popisovat, co se děje, protože 
bych řekla, že je to jasné :)

Akorát paní Julie dostala projímadlo, takže teď spolu 
bojujeme o toaletu! :)

Po pravdě. Druhý litr už piju se zadrženým dechem a čím víc 
toho piju, tím víc to bublá :) (Nebudu psát kde).
Ale dá se to.
Uvidíme, co budu říkat mezi 16 - 17 hodinou při zdolávání 
čtvrtého litru :)

A bolí mě pravá ručička, jak mi ji pevně sestřička při příjmu 
sevřela při odběru krve.
Ale tohle všechno (ruka i fortrans) je fakt úplná banalita.

Takže fortrans zatím ok.
Charakterizovala bych ho jako "posolené mango" :)
Při nejhorším tu mám ten černorybízový džus.

U konce druhého litru jsem zjistila, že je dobré si občas jen 
tak lehce cucnout jiného drinku, abych věděla, že existuje také
jiná chuť.
Hlad už mě tedy přešel.

Ta prostřední postel, na které ležím, je divná.
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Vlevo světlemodrý igelit, vpravo světlemodrý igelit, vpředu 
kreslený obrázek paní ve slaměném klobouku na zdi, kousek 
pod ní paní, co luští křížovku (ta už kreslená není) a pod 
obrázkem seznam, co všechno si mám zítra vzít na JIP:

- hygienické potřeby
- zubní protézu
- brýle
- mobil s nabíječkou
- pantofle

Ostatní věci si prosím sbalte do cestovní tašky tak, aby Vám 
ráno v den operace mohly být uloženy do šatny! Děkujeme.

Ještě jeden obrázek jsem si dnes vlastně udělala. A neřeknu 
kde! :) Myslím, že tuhle kresbu na zdi musí spatřit každý, kdo
projde stejným kolotočem, jako já.
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Přímo pod touhle květinkou jsem seděla. Ale teď už ležím a 
pár dní budu ležet, takže dnes chci spát výhradně na boku, 
abych si to spaní na boku ještě pořádně užila, když ho 3-5 dní,
než ze mě vyndají dilatátor, nebudu moct provádět.

Já vím, že bych tu spoustu věcí vůbec nemusela popisovat. 
Ale když mně se chce :)

Zrovna teď mám zase tu svoji euforii. Jůů, už zítra. Ať mi do 
toho nikdo nevleze a ať už se probudím a zjistím, že je po 
všem a já už od teď nemusím řešit plavky, přiléhavé šaty, 
krajkové kalhotky, přitisknutí k někomu, kdo se mi líbí... že 
všechno je tak, jak má být.
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Ono to fakt jde! Nemůžu se z toho vzpamatovat. Tohle byl sen
a teď tu ležím. Nezdá se mi to? Neprobudím se za chvíli ve 
svých 16 letech celá zoufalá, že Terezou nikdy nebudu?
Jasně, že ne :)
Tohle není Matrix. (Ten film nemám ráda.)
Tohle je realita a já v ní.
Běhající, bublající, šťastná.
Nikdy mi nebylo líp.

14:31

• Čekám na paní anestezioložku se zelenýma očima, o 
kterých přesně před rokem mluvila Dannie, když jsem 
tu za ní byla. "Těch očí si určitě všimneš!", říkala :)

• A taky čekám na druhou dvoulitrovou konev té 
přesolené věci :)

• Paní stále luští a luští...
• Už jsem se připojila do systému v práci, takže budu 

moct večer vesele čtyři hodiny pracovat.
• Z otevřeného okna vane příjemně svěží vzduch.
• Na chodbě je stále ruch.
• Pán, co si ode mě půjčil nabíječku, už mi ji přišel 

vrátit, moc děkoval a dostala jsem krásnou červenou 
propisku s odkazem na jeho e-shop. Chtěl odkaz na ten
můj.

• Běhám.
• Píšu sms o sto šest.
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• Píšu pracovní e-maily o sto šest.
• Tři dlouhé tóny znamenají jídlo.
• (To se mě ještě dlouho netýká :)
• Nenudím se.
• Je to tu fajn a zítra bude ještě lépe :)

15:59
Přišel na řadu černorybízový džus, kterým zapíjím další 
objevenou chuť fortransu - hořkost. Víc bych to 
nekomentovala :)
Snažila jsem se přesně během dvou hodin vypít dva litry, ale 
sestřička dorazila až za dvě a půl hodiny. Myslela jsem si, že 
jde zkontrolovat, zda už mám vypito, ale přišla se podívat, zda
jsem dostatečně oholená (hlavně dole i na prsou - ježiši tak 
přeci nepojedu do nemocnice jako medvěd? Bez ohledu na to,
že to stejně už na prsou téměř neroste). Ale tak chápu to. 
Pořádek musí být.
Musela jsem si o další dva litry fortransu říct. (Řekla bych, že 
s tím časovým limitem 4 hodin jsou tu trochu benevolentní. 
Vliv má na to také to, jak jsou tu všechny sestry 
zaneprázdněné a opravdu mají spoustu práce, takže ho 
(možná?) nestíhají dolévat.)
Dá si někdo? Mám tu výborný drink!

"To už jste to vypila? Vy to snad lejete do záchodu," usmála se
a šla mi pro další dva litry. Naštěstí už poslední. Bohužel 
kritické :)
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Ano, tak to jsem si opravdu přála udělat - nalít to do záchoda, 
ale liju to tam stejně - skrze mě. No kdo tohle vymyslel? Ten 
to asi neochutnal. Nebo možná jen trošku - jako já, když jsem 
dala na ex dvě sklenice na začátku. Nemůžu uvěřit, že jsem to
fakt udělala :) Nicméně dá se to, protože se musí. Stejně jako 
jsem musela přežít první a druhý laser, kdy mě tvář bolela 
ještě tři dny, stejně jako seříznutí ohryzku v Hradci a zítřek. 
To k tomu prostě patří. Toužila jsem po tom, tak tady to mám. 
Věděla jsem, že to nebude cesta rájem :) Ale stojí to zato.

Anestezioložka neměla zelené oči nebo jsem si jich nevšimla. 
Vypadalo to, že je měla modré, ale na tomto pokoji jsou 
rozbité venkovní rolety, takže nejdou moc roztáhnout a tak je 
tu přítmí, na což si stěžovala paní luštící křížovky.
Dozvěděla jsem se, že zítra jsem na řadě až třetí. Po dvou 
nemocných pacientech. Což taky chápu samozřejmě. Tak snad
se na mě dostane řada a nebudu muset Den 0 popisovat znovu
:)

Moc se těším, až ta věc v konvi zmizí.
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A nemizí a nemizí :)
Tak mu pomůžeme. (Pitím samozřejmě! :)

18:46
Snědla bych i prostěradlo, jaký mám hlad. Ony totiž ani ty 4 
litry toho parádního skvělého drinku od hladu moc 
nepomohou. Paní dostala šunku, dvě papriky, dvě rajčata a 
chleba. Tom mi píše, jak si dělá steak s bramborem. Jednu 
brambůrku aspoň. Ale jo, tak vydržet se to všechno dá, tohle 
je maličkost. Jen je příjemné myslet na jídlo :) Od včerejšího 
večera jsem nejedla (den před fortransem už se má jíst jen 
lehká strava bez nestravitelných zbytků, takže já jogurty, 
piškoty, atd.) Musím změnit téma. Jídlo není v tuhle chvíli 
zrovna moc moudré řešit :)
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Ach, jak krásně voní ta paprika.

Neexistuje místo, kde bych byla teď raději než TADY.

Pár postřehů:
- při anestezii se nedává dýchnout, ale pouští se chemie do 
žíly. Dýchnout se dává dětičkám, aby je nezatěžovaly vpichy. 
(Jsem se ptala paní anestezioložky totiž, protože chtěla, abych
se na něco zeptala :).
- wi-fi internet v Motole není 110 Kč na 25 hodin, ale 110 Kč 
na 25 hodin :) (měla bych to asi vysvětlit :) Nejde o připojení 
na 25 hodin, ale 25 hodin aktivního připojení. To znamená, 
když budu připojená hodinu denně, vyjde mi těch 110 Kč na 
25 dní. Tohle jsem nevěděla, ale pán z e-shopu s hudebními 
nástroji mi to dnes s nadšením sdělil.
Já i přesto nejsem připojená přes wi-fi, ale přes mobilní 
telefon. Je to sice mínus druhé patro, ale z okna je krásný 
výhled do zelené přírody (s jedním velkým komínem) a tak je 
tu pořád ještě dostupné rychlé připojení HSPA (nikoliv 
pomalý EDGE).
- nikdy bych nevěřila, že se za 4 hodiny dají vypít 4 litry 
(čehokoliv) :)

20:27
Paní si stěžuje, že jí padá lampička a nejde nastavit do jiné 
polohy :)
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Po mém příjezdu na dámském wc v hlavní hale nesvítí zadní 
světlo. Když vešla uklizečka, říkám jí to. "Jo tohle světlo, no 
to už hlásím měsíc, že nesvítí."
Páčka od toalety, která má způsobit zamčení dveří, nefunguje. 
Tedy - páčka funguje, otáčí se, ale řekla bych, že jsou 
"vymletá" futra a tak se mi už stalo, že jsem byla "přistižena".
O nefungujících roletách jsem už psala. Nejdou vytáhnout, 
takže je tu tma. Paní musí svítit lampičkou i přes den.

Anestezioložka mi řekla, že mi dá na noc a ráno jeden Neurol.
Přemýšlím nad tím a docházím k závěru, že je to škoda. 
Necítím žádný strach ani obavy. Jsem nadšená a šťastná a ona 
mi tu radost utlumí... To jsem jí asi měla říct. I když je fakt, že
se aspoň vyspím, protože bych se budila radostí :)

22:54
Už jsem tu usínala, ale čekala jsem na zdravotního bratra 
Pepu. To je takový milý a sympatický Slovák, který tu byl už 
před rokem a dodnes si dobře pamatuje na Dannie. Měla jsem 
pro něj vzkaz. Donesl mi Neurol (jen půlku) a něco mi píchl. 
Řekl co, ale já to už vypustila z hlavy dřív, než jsem si to 
stihla najít a nemusím vědět všechno :)
Jedna paní spí, druhá si čte. Jen tichý tikot hodin na stěně je tu
slyšet a teď zrovna mé ťukání do klávesnice.

Takhle jsem si o tom vždycky snila.
Že usnu a probudím se jako žena.
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A i když je to proces dlouhý, ono to tak vlastně i je. Takové 
kouzlo. Celý tenhle svět je kouzelný a já jsem ta zakletá 
princezna, co ji zítra políbí princ, aby ji vysvobodil.

A to je konec pohádky. Dobrou noc :)

(Jenže to není pohádka :)
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Poslední a první vteřiny (Den 1)
26. května 2015 v 9:03 | Tereza 

8:39, úterý
Tak zatím jen ty poslední vteřiny...
Po ránu trochu shon. Paní vedle mě vstávala už v půl páté, ale 
jinak jsou to ohleduplné spolubydlící. Nepouští nahlas 
televizi, jako v pánském pokoji vedle, nechodí kouřit, 
nechrápou, zavírají pomalu dveře, aby náhodou nebouchly. 
Tak na spolubydlící jsem měla zatím štěstí.

Před sedmou přišel Pepa, dal mi neurol a změřil tlak. Ten 
mám zase jako obvykle nízký, navíc venku prší.
A pak přišla sestřička. Tady skoro každý mluví s nějakým 
přízvukem. Slovenským, ukrajinským, dánským nebo 
portugalským.
Řekla mi, ať se dojdu vysprchovat a vzít andělíčka s 
kompresními punčochami. Ty mám vůbec poprvé (v Hradci 
na ohryzku nebyly potřeba) a musím říct, že jsou teda pěkně 
těsné. Hledala jsem na internetu v rychlosti návod, jak je 
navléknout. Mají totiž dole u prstů díru a nahoře takovou 
rozšířenou část. Tohle jsem na sobě v životě neměla (jen 
samodržící s krajkou a ty se navlékaly trošku jinak :) Google 
zklamal, ale paní Julinka ne, takže jsem dostala perfektní 
radu. Ty tu dostávám pořád, protože si tu předáváme 
informace jedna od druhé úplně o všem možném. Dokonce i o
tom, jak otevřít neotevřitelnou PET lahev. Paní to nešlo, tak ji 
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chvíli držela dnem vzhůru. Že prý to pomáhá a každý se pak 
diví, že to jde otevřít. I já jsem se divila. Tak to doma určitě 
vyzkouším. Paní totiž dříve pracovala v nějakém výzkumném 
ústavu (teď už je to babička), takže má určitě v hlavě spoustu 
vychytávek. I šunku se 70 % masa tu včera studovala :)

Chtěla jsem nafotit jídelní lístek, ale i když jsem si rozvítila, 
bylo to na mém mobilu rozmazané, tak jen uvedu příklady:

Krůtí maso s jáhly, okurkový salát
Smažený vepřový plátek, bramborový salát
Mořská štika, dušená zelenina, pohanka
Špagety s tofu a sýrem
Polévka např. bulharská (co to je? :)

Myslím, že docela hezké. To je jen krátký výběr. Netýkající se
mě ještě několik dní... ale čte se to hezky :)

Sestřička ve mně vyvolala menší paniku, protože mi řekla, ať 
se připravím, jelikož se zřejmě změní pořadí (nebo že se může
změnit?). No to je jedno, dala mi naději, že by mě opravdu 
dnes mohli stihnout.

Hlad zatím nemám, žízeň taky ne, jsem už celá umytá, 
připravená, sbalená. Zpátky z JIPu se prý dostanu zase na 
tenhle pokoj, což jsem ráda.
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Holky jako já jsem tu zatím nezaregistrovala. Tušila jsem, že 
tu nebudou nebo že budou v den mého příchodu odcházet. O 
jedné vím, ale s tou jsme se minuly. Jinak nikdo. Ani na 
indikační vizitě minulý týden. Ale to povídání s maminkou 
kolegyňky a vedlejší paní je moc fajn.

Vyspala jsem se krásně, je mi krásně, těším se, až přijde pán a 
odveze mou postel na sál. Prosím pěkně ale se mnou! :)

Zajímavé je, že mnohem větší strach jsem měla při redukci 
ohryzku v Hradci před půl rokem. Tohle mi přijde jako 
naprostá banalita, i když není a i když jde podle klasifikace o 
těžkou operaci. Joo, to já přeci vím. Ale kdo se bojí, nesmí do 
lesa a nenajde houby :) Já teda houby nechci, mně by stačilo 
jen něco ubrat. Nemám vůbec představu, jaké to probuzení 
bude. Vím jen to, že i kdyby mi bylo zle, stejně mi bude dobře
:)

Sbalená jsem, mobil mám připravený, notebook za chvíli pro 
jistotu zavřu, protože co kdyby - pak už je to rychlost a šup 
šup hotovo.

21:27, úterý
Tak. A je to :)

Detaily budou :)
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10:52, sobota 30.5.
To jsem si ten článek ale nazvala nešikovně. Poslední minuty 
se dají popisovat snadno, ale první bez noťasu už jedině se 
zpožděním několika dní. Teď jsem si notebook vytáhla a jdu 
si psát :) Nemůžu si ho ještě položit tam, kam bych chtěla - na
klín - ale tak nějak jsem to vymyslela (mám dlouhé ruce :).

Abych zachovala můj původní plán, ponechám vždy jeden 
den v jednom článku, jinak v tom bude chaos.

Takže se vracím do úterý, kdy byl ten den D... Ono už toho k 
popisování v tenhle den stejně moc nebude.

13:07, úterý 26.5.
Už jsem byla nervózní, jestli mě odsunou nebo ne, měla 
sbaleny věci na JIP, Vicky mě v sms uklidňovala, že ona, 
Zuzka a Gwen šly taky kolem 12-13 hodiny na řadu a fakt šly,
tak jsem tomu věřila, ale člověk nikdy neví. Kromě nervozity 
jsem se ale stejně i těšila.
Po 13 hodině přišla sestra, řekla "paní Nováků", tak jedem :) 
A jelo se.
Projela jsem chodbou, kolem výtahů a šup na sál.
Tam pobíhala už spousta lidí, kteří nevím, jak vypadali, 
protože už měli roušky, všichni mě pozdravili, já pozdravila 
je, přelezla jsem si na zelené lůžko, dostala na ruku kanylu s 
datem 26.5.15 13:15 a anestezioložka mi přiložila kyslík na 
nos, řekla dýchejte (bylo to cítit gumou), něco mi píchli do 
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kanyly, ptají se mě, jestli se mi motá hlava a najednou cítím, 
jak zavírám oči...

A to je celé :D

Takže vlastně žádný stres :)

Probudila jsem se při převozu zpátky na normální pokoj (na 
tentýž, jako předtím na trojku) a ve 21:27 napsala z mobilu tu 
krátkou zprávu, že už je to hotové.

Pokusila jsem se usnout, ale jak jsem byla obvázaná, tlačilo 
mě to do zad (no jo, jsem citlivka asi - a to byla teprve první 
noc). Jestě jsem měla něco proti bolesti, takže jsem žádnou 
extra bolest nevnímala, jen mi to bylo velmi nepohodlné, ale 
zvládnutelné.

Tohle se vlastně dalo čekat. Žádné překvápko. Standardní 
průběh :)

PARDON, JÁ SI MUSÍM DÁT PAUZU, TAKŽE DEN 2 
DOPÍŠU PO OBĚDĚ.
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Extra den (Den 2)
30. května 2015 v 17:13 | Tereza 

16:57, sobota
Tak, jsem se prospinkala. Paní, která leží vedle mě a jinak 
moc hodná, neskutečným nepopsatelným nekoordinovaným 
nenormálním způsobem úplně celou noc chrápe, takže jsem 
spala jen 4 hodiny a jakmile za ní přišel syn, musela jsem toho
využít.

Chrápání by mělo být uváděno při příjmu a do pokojů by měli
být řazeni pacienti na chrápající a nechrápající. Pokud totiž 
chrápajícího nevzbudí jeho vlastní chrápání, nevzbudí ho 
přeci ani chrápání toho druhého a v pohodě se všichni tři 
chrápající vyspí, pokud budou spolu. Nikdy bych neřekla, že 
to může být tak vyčerpávající. Cizí chrápání myslím.

Den 2

Vše, co v těchto článcích popisuji,
je můj vlastní pohled, mé vlastní zkušenosti a pocity,

které se nemusí shodovat s pocity ani zážitky ostatních,
kteří prošli stejným zařízením.

(Musím sem tuhle větu psát? No jo, musím... Natvrdlost je
hrozná vlastnost.)
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Jde o mou osobní zpověď, která nemá za úkol všeobecně 
informovat o tom, jak to někde chodí. Navíc vím, jak někdo 
řeší, zda Motol, zda Motol ne, zda Brno, Ostravu, zda nic z 
toho... Já si prostě Motol vybrala a jsem zatím spokojená. 
Vždy bych volila stejně. Nemám nic proti Brnu. Je to jen 
alternativa. Každému vyhovuje něco jiného a pokud má někdo
zájem o Thajsko, proč ne? Když na to má. Dostane 
přepychový komfort kliniky, která se věnuje pouze 
transsexuálním pacientům, zatímco tady jsme součástí 
urologické kliniky s běžnými pacienty (což má ale také své 
kouzlo).

3:40, středa
Dostala jsem takový "bonus". Jeden den navíc, který tu občas 
dostanou někteří pacienti, protože rána krvácí, což se stává. 
Takže jsem po půl čtvrté ráno spustila poplach (no dobře, tak 
jsem jen zavolala tlačítkem sestru), ta přišla, přišel i Pepa a 
doktorka, převázali mě, řekli, že počkáme do rána, jestli se to 
zastaví nebo ne a pokud ne, že se na to raději kouknou.

8:00
Nepřestalo to, takže se rozhodlo, že mě vezmou na sál. Čímž 
musí odsunout některé pacienty za mnou, protože já jsem 
urgentní.
Jak jsem se cítila? Místo toho, abych se bála o své zdraví jsem
litovala pacienty, kteří jsou už od včera na lačno s fortransem 
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ve střevech a kvůli mě teď musí čekat do večera nebo do 
bůhví kdy. Nás přeci odsouvají i o několik dnů či týdnů. A 
zrovna já jsem se odsunutí tak bála!

Tak jsem si dala opáčko, když se mi to tak líbilo :). Druhá 
anestezie, intubace, uff, už jsem potom měla úplně gumový 
dech a po druhé anestezii byla tak totálně zmatená, že se z 
toho probírám ještě teď, ale na sále byl místo docenta 
Jarolíma a dr. Čechové zrovna dnes dr. Chocholatý - velmi 
sympatický doktor, který (jak mi později řekla dr. Čechová) 
zrevidoval dílo k naprosté dokonalosti a kráse.

Tento den byl opravdu navíc. Na sál jsem šla po paní z mého 
pokoje, která šla také "mimo termín", někdy v 9 hodin a 
usínala jsem tam se slovy, které říkal někomu doktor: "To 
bude tak na 40 minut".

Probudila jsem se cestou ze sálu na JIP, kde mi řekli, že to 
bylo 2,5 hodiny, zase celá zavázaná, utěsněná tam dole jak s 
plínkou, ale úplně omámená, takže mi to stejně bylo jedno.

Na JIPu (jelikož jsem měla extra den) to bylo zajímavé. Já 
sama už byla v pohodě a musím říct, že sestry jsou tu všude 
zatím úžasné. I tam byly, ale dostala jsem se do místnosti, kde
už jedna paní ležela. Byla to paní s Alzheimerem a tak mě 
měla čekat hrozná noc, protože jak mi potom sestra řekla, ta 
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paní už tři dny a tři noci nespala, neustále slézala z postele, 
křičela, vymýšlela si báchorky...

Bylo mi to jedno. Střídavě jsem spala a polospala a den byl 
hned u konce. Mezitím jsem vnímala, jak za paní přišel 
manžel a povídal si s ní. Smutné to bylo potom, když se jí 
sestra ptala, jestli ví, kdo tu za ní byl:
"No, vím, rodiče. Asi."
"Vaši rodiče ještě žijí?"
"Ne, nežijí."

Vím o jakou jde nemoc, ale poprvé jsem se s ní setkala takhle 
přímo.

A tak mi tam paní (vlastně to říkala sobě) vyprávěla o mrkvi, 
o domě, o psovi a většina jejích myšlenek byla 
nesrozumitelná, když sestru napadlo, jestli si nechci vzít TV 
ovladač a koukat na televizi. To jsem uvítala a stalo se něco, z
čeho měly radost hlavně sestry na noční - ta paní do pár minut
po třech dnech konečně usnula!

Radost jsem měla i já, protože sestry chodily kolem mě 
nevěřícně paní kontrolovat (byla to už starší paní) a i já měla 
nejvyšší komfort.
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Po 12 hodinách spánku se paní probudila (nechaly jí spát), 
daly jí snídani, celou jí snědla a bylo na ní vidět, že se 
opravdu dobře vyspala.

Takže jsem měla štěstí, že jsem se mohla vyspat i já.

Ani na JIPu jsem opiát (morfium už se nedává, dává se jiný 
opiát, jak mi vysvětlila sestřička) taky nepotřebovala, prostě 
to nebolelo, jen mě začínala zase tlačit záda. Mám totiž o 
obratel navíc a tak to bylo po pár hodinách na zádech docela 
znát. Což je pozitivní pro ostatní, kteří obratel navíc nemají a 
nemusí to pro ně být tak nesnesitelné :)

Den navíc, obratel navíc. Já už nechci nic navíc. :) (Naštěstí 
se stačí podívat pod peřinu a opravdu to tam není :) Mám ráda
ten pohled. Neustále to tam už teď po rozvázání kontroluju a 
kochám se :)

Přesto ve mě převažoval blažený pocit, že už jsem na druhé 
straně a jak jsem se pomalu vzpamatovávala ze dvou narkóz, 
tak jsem si začala víc a víc tenhle pocit užívat...

17:27, sobota
Teď jsem si byla pro večeři, kterou si s chutí dám, potom hned
dilatando, do sprchy, hodina bude zase pryč, fakt se tu 
nenudím. Tady nemá člověk na psaní vůbec čas! :) Do toho 
hovory s paní vedle, s paní ze trojky, se kterou jsem ležela při 
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příjmu (maminka mé kolegyně), hovory se sestrou (i když ty 
se nesmí zdržovat a opravdu tu kmitají) a najednou je večer :)
V tuto chvíli jsme tu na celém oddělení jen 4 ženy. Takže tak 
90 % jsou muži. A holky "stejného druhu jako já" tu nejsou 
žádné. Což skýtá jednu velkou výhodu - nemusím neustále 
bojovat o lázně, které slouží jako dilatační místnost, jako 
bojovala před rokem Dannie. Prostě si tam jdu, zamknu se, 
pustím hudbu na 20 minut (internetové rádio v mobilu), ležím,
koukám, hraju si, kochám se :)
Ale to patří do jiného dnu, ne sem :)
Tak já jdu večeřet.

Žádný extra den navíc už se pak nekonal.
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Na sedmičce (Den 3)
30. května 2015 v 19:26 | Tereza 

čtvrtek, 28.5.2015, den 3

:)
Přemýšlím, co jsem v ten den dělala, protože když píšu tenhle 
článek, je sobota :)
Člověk je z té anestezie tak zmatený.

Ráno jsem ještě ležela na JIPu, ale po kontrolních odběrech už
mě poslali zpátky na lůžkové. Sestřička se mě ve výtahu ptala,
jak jsem se dřív jmenovala. Nemám ráda tuhle otázku a 
neodpovídám na ní, ale tady o nic nešlo. Řekla jsem, že můj 
monogram byl úplně stejný. Že jsem chtěla zachovat odkaz 
mé maminky a tatínka alespoň takhle. A hned věděla. Taky se 
ptala na nové jméno a líbilo se jí. Popřála mi hodně štěstí a 
dostala jsem se na pokoj č. 7. Chtěla jsem na č. 3 jako 
předtím, protože tam ležela maminka mé kolegyně a věděla 
jsem, že tam nikdo nechrápe, ale tam bylo zrovna obsazeno.

Pokoj č. 7 má jednu velkou výhodu. Nesdílí sprchy a wc s 
vedlejším pokojem, protože je vedle něj sesterna. Další 
výhodou je, že přímo proti němu jsou lázně (dilatační 
místnost) a nemusím tak chodit přes celou chodbu. A třetí 
výhoda je, že číslo 7 je prostě (i když je to klišé) mé šťastné 
číslo. A to všechno mělo vliv i na vše, co se se mnou dělo dál.
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Dostala jsem místo až u okna, všechny osobní věci už jsem 
měla přesunuté ve skříňce, včetně notebooku, kufru, kabelky a
věcí na sebe. Vzala jsem si do kufru naštěstí i sukni a udělala 
jsem dobře. To bude moje záchrana, až odsud pojedu, protože 
jsem přijela v kalhotách a ty bych na sebe vážně nedala. Je mi
jedno, jestli bude někdo koukat, že jdu jak kačer :) Motol je 
moje vstupenka do nového života a před pár dny jsem 
vstoupila na palubu. Až Motol opustím, už budu "vypuštěná" 
do světa, po kterém jsem toužila se vším všudy.

Nevýhodou místa u okna je slunce. To mezi 17 - 19 hodinou 
přímo smažilo mé ucho a čelo, protože (jak říkala jedna 
sestra), ty rolety jsou zaseklé a kdyby s tím zkusila pohnout, 
pořezala by si ruce. Nechtěla jsem, aby si pořezala ruce a tak 
jsem trpěla. Celý den bylo vždycky pod mrakem, dokonce lilo
jako z konve, ale pravidelně mezi 17 - 19 hodinou se na 
pokoji číslo sedm koncem května jako na potvoru muselo 
objevit slunce.

Až dnes (sobota) přišla sanitářka a říká: "Já vám změřím 
teplotu, ale jak tak na vás koukám, z toho sluníčka bude asi 
vysoká."
Měří se čelním nebo ušním teploměrem a já pravidelně měla 
na čele i v uchu 37,4 - 38,5.
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Sestry ale vědí, že tohle není ideální způsob měření teploty a 
tak přišel na řadu klasický digitální teploměr do podpaží, kde 
byla vždy teplota kolem 36,6.
Ale vtip byl v tom, že ta sanitářka vzala za lanka rolet a 
normálně je (s velkou silou) otočila tak, aby na mě sluníčko 
nesvítilo :) To byla úleva. Moc jsem jí děkovala. Takže když 
vám někdo bude říkat, že rolety nejdou sklápět, nemusí to být 
pravda :) Jenže sami si je nesklopíte. Jste rádi, že žijete :)

Na sedmičce byly už dvě paní, jedna šla druhý den domů a s 
její kolegyní tu teď ležím. Bydlí 10 minut odsud, stále jí 
někdo navštěvuje, nosí dobroty, část z nich (které můžu) mi 
dává, protože je nemůže sníst a mně tu tak chutná. Dnes tu byl
její syn, který vyučuje snowboarding v Japonsku, Španělsku a
teď jede na půl roku do Chile. Fešák :) Ale postěžovala si, že 
je mu 32 a výhled nějaké rodiny nikde.

Celý třetí den jsem ležela ještě zavázaná (doslova svázaná a 
sepnutá) a když přišla usměvavá blonďatá paní doktorka 
Čechová, slíbila mi, že v sobotu by mě rozbalili. Možná už v 
pátek, ale to tu není a ona chce být u toho. Taky jsem chtěla, 
aby byla u toho.

V tento třetí den (čtvrtek) mě záda už tolik nebolela. Spíše se 
na to dalo zvyknout a nechala jsem si dát jen dvouhodinovou 
infuzi proti bolesti, kterou mi nabídli na JIPu - slabší, ale s 
účinkem až do rána a tak jsem se i krásně vyspala. Byla jsem 

Květen 2015 - Na sedmičce (Den 3) 491



tak unavená, že jsem spala i u toho rachotu z chrápání a prostě
se potřebovala vyspat.
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Vysvobozená (Den 4)
30. května 2015 v 20:09 | Tereza 

pátek, 29.5.2015, Den 4
Tenhle den byl ze všech nejhezčí.

Ráno byla velká vizita, v jejímž čele stál doc. Jarolím a vedle 
něj portugalská paní doktorka Joanna (má docela dlouhé 
jméno, ale říkají jí tu Joano a nedá se přehlédnout, vypadá 
prostě jako mladá Portugalka :). Mluví tiše, je velmi milá, ale 
když jsme šly v pátek večer poprvé dilatovat a já se jí ptala, 
zda si mám vzít ručník, nevěděla, co je slovo ručník :-/ 
Nenapadlo mě použít angličtinu, abych jí to usnadnila. Ale to 
už je teď jedno.

Jarolím se zástupem lidí, kteří se ani nevešli do pokoje a 
stejně nic neslyšeli, jen v rychlosti procházel každého 
individuálně. U mě se zastavil, zeptal se, jak se cítím, řekla 
jsem, že dobře a ukázala jsem, že jsem ještě zavázaná.
"Rozvázat!" :)

(Né teď, ale během dne.)

Jééé já byla ráda! Zatímco ještě ve čtvrtek jsem si frajerka 
myslela, že to vydržím do soboty a počkám na dr. Čechovou, 
v pátek už jsem se modlila, aby mě rozvázali dnes. Tolik mě 
tlačily všechny ty obvazy do kostrče a hlavně jak jsem se 
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potila, opravdu nehezky jsem byla už cítit, ale nemohla jsem s
tím nic dělat. Už jsem chtěla vyskočit z postele! Byla jsem tak
namotivovaná a natěšená, že mi to přišlo jako naprostá 
maličkost :)

Na JIPu i tady mi přinesly umyvadlo a mohla jsem si otřít 
alespoň obličej, ruce a tělo od pasu nahoru. To bylo moc 
příjemné. Na JIPu jsem si dokonce mohla v posteli i vyčistit 
zuby.

Čas plynul a já pořád vyhlížela, kdy přijde sestra s Joannou a 
rozbalí mě.

Došlo k tomu až odpoledne, ale to bylo vysvobození.

Poprvé jsem viděla to dílo a nemohla se vynadívat. Tohle je 
pocit, který je nepopsatelný. Nedovedla jsem si ho nikdy 
předtím představit a najednou to bylo tady.

Sestra asistovala Joanně, ta opatrně odebírala kusy obvazů, 
kterých tam bylo asi milión a pak mi sestra řekla, že to vypadá
opravdu dobře. Což mě v tuto chvíli moc potěšilo a 
potřebovala jsem to slyšet, byť by to říkala každému, ale já jí 
to stejně v tu chvíli věřila.

Věděla jsem, jak to bude vypadat. Že to bude rudé, napuchlé, 
obrovské, že v neoklitorisu budou stehy (brrrr) :)
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Hned jsem psala Dannie, že to vypadá úplně stejně jako ta 
její, když jsem tu za ní byla a ona mě ujistila, že do měsíce 
všechno krásně splaskne a bude vypadat dokonale.

Nevadilo mi, jak to vypadá teď. Líbilo se mi to i tak. Pořád to 
bylo hezčí než to, co tam bylo předtím.

Celé mi to vydezinfikovali a když odešli, paní vedle 
(oddělená závěsem) mi říká: "No to byla hotová operace!" :)

Taky mi to tak přišlo.

Joanna mi slíbila, že ve tři třicet mi v lázni ukáže, jak 
dilatovat.

JAK MI JE?
JAKO KDYBYCH CELÝ ŽIVOT BĚŽELA A TEĎ JSEM

SI KONEČNĚ ODDECHLA,
PROTOŽE JSEM DOBĚHLA.

Udýchaná, utahaná, vyčerpaná, ale šťastná.

Bylo mi štěstím do breku a je mi pokaždé, když na to 
pomyslím. Jsem najednou v cíli. 

Přichází dny, kdy se pro mě mění spousta věcí souvisejících s 
tím, co jsem měla dole předtím a co už tam není. Celý život s 
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tím žiju a najednou jsem žena. Tohle mě úplně dostalo. 
Nemohla jsem tomu uvěřit. Pořád se na to musím dívat, pořád
na to musím myslet a pořád mám v hlavě, že tohle tělo je teď 
moje!

Přišla tím první vlna euforie, která se už jen dále stupňovala.

Joanna přišla ve tři čtyřicet, řekla, že mám přijít do lázní a tak 
jsem šla. Sestra na mě kouká a říká: "Vy už chodíte?"
A co bych jako měla?

No točila se mi hlava pořádně. Myslela jsem si, že to bude 
jednodušší.
Měla jsem ještě cévku a jeden dren (druhý už byl pryč), takže 
jsem se motala do dvou hadiček končících pytlíkem a 
bandaskou.

Sestřička mi dala několik silných vložek a gaťky :)
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Velmi sexy svůdné síťované kalhotky. Chvilku mi trvalo, než 
jsem přišla na to, že modrý pruh je vrchní guma a dole jsou 
dva otvory na nohy. Tyhle kalhotky jsou ale super - nejsou 
totiž na těle vůbec cítit a tak na nic netlačí, jen tam přidržují 
tu vložku.

Je ještě potřeba říct, že já nemám s nemocnicemi vůbec 
žádnou zkušenost. Naposledy jsem byla hospitalizovaná se 
slepákem v osmi letech. Od té doby nikdy a tak tu popisuji 
věci, které možná většina lidí dobře zná. Pro mě je tu všechno
nové.

Nemohla jsem zaostřit, nohy mě jen tak tak nesly, sestra mi 
nabídla doprovod na první sprchu před dilatací. Zůstala v 
pokoji a nechaly jsme pootevřené dveře ve sprše. Ta sprcha 
byla dokonalá! Zůstala bych v ní klidně půl hodiny. Už jsem 
nebyla tolik cítit a ta voda, ach bože, voda na mém těle! :)
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Cítila jsem se stejně, jako když mi dnes dali poprvé najíst. Už 
jsem je o to prosila na JIPu, ale nesměla jsem. Byla jsem sice 
jen přes čtyři dny úplně o hladu (protože už v pondělí, kdy 
jsem odpoledne pila v Motole fortrans, už se nesmělo nic jíst 
a to jsem se šetřila i v neděli). Čtyři dny hladovění mi dávalo 
fakt hodně zabrat. Dostávala jsem kapačky, které byly fajn, 
ale měla jsem prostě hlad!

Sestry mi nosily čaj. Vaří tu Jemča ovocný a černý, lze si 
vybrat. Normálně si ho pacienti nalévají na chodbě sami a je 
ještě horký, protože je udržován čerstvý na takovém velkém 
vařiči ve skleněných varných konvicích. Oba mi moc 
chutnaly.

První jídlo byl v pátek oběd. Nedostala jsem ale jen polévku, 
jak to bývá. Dostala jsem rovnou dietní celé menu! Špenát, 
rozvařené brambory a maso. K tomu polévku a tvarohový 
koláč! To byla neskutečná slast.

Snažila jsem se jíst pomalu a nesníst to všechno, ale polévku 
jsem snědla celou a druhé jídlo jsem radši trošičku nechala. 
Od té chvíle tu s velkou chutí sním úplně všechno, ať už to 
chutná jakkoli. Chuť nemůžu hodnotit, protože jde o dietní 
menu ("dvojka") (horší pak už je jen "jednička") a tak se 
méně solí, méně mastí atd. Neměla jsem s tím problém.
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Nějak jsem odbočila od té první dilatace :)

Šla jsem do lázní, sestra se divila že chodím a prohlásila, že 
tohle dlouho neviděla a že je to poprvé, co se prý někdo těší 
hned takhle na sprchu. Nechápu. Dala bych celá zavázaná a 
propocená za sprchu celého těla cokoliv! Miluju sprchu! :)

Joanna už na mě čekala.

Popisovat dilataci nebudu, ale je opravdu nutné mít s sebou 
prezervativy. Ty jsem si koupila, ale jen jednu krabičku, 
protože mi Dannie před rokem říkala, že nepoužila ani jeden. 
Mně ale přijde hygieničtější mít ho tam a pak ho vyhodit, 
čímž zůstane dilatátor stříbrný milenec čistý a stačí ho jen 
omýt mýdlem. Nerada bych si tam něco zanesla.

V momentě, kdy vzala Joanna dilatátor do ruky se přiřítila 
moje oblíbená dr. Čechová a celá nadšená, že to ještě stihla! 
Tak oni vás už rozbalili! No proč ne, třetí den! Můžu se 
podívat? No to je krása, to se nám to tedy povedlo, vypadá to 
fakt moc dobře, nemáte tam ani žádné hematomy a musím 
vám něco říct. Už s docentem jsme říkali, jakou máte krásnou 
močovou trubici a pan doktor Chocholatý to jen potvrdil.

"Cože? To jde mít krásnou močovou trubici? Vy jste fakt 
uroložka!" :)
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Dr. Čechová je sympatická mladá blonďatá doktorka, která 
asistuje doc. Jarolímovi a která je naprosto skvělá. Nakazila 
mě svým nadšením.

"Mohu si sáhnout?" :)
Vzala si rukavici a už mi to dílo prosahávala. Já byla celá 
rozesmátá, ale nemohla jsem se ještě smát, protože to bolelo a
doslova v euforii, že mě takhle potěšila.

Mám ráda, když lidé dělají věci s nadšením a když projevují 
své emoce. Nehledě na to, že takový přístup má naprosto 
pozitivní vliv na stav pacienta.

Chvilku tam byly obě doktorky se mnou a pak už mě tam 
nechaly.

"Uvidíte, že zítra už tady budete dilatovat jako profesionálka. 
A abych nezapomněla, u vás stačí dilatace ze začátku 4x 
denně, nemusíte 5x. Měla jste tam tolik materiálu, že se vážně
nemusíte bát o svou hloubku."

Já se té euforie prostě nezbavím.

Nemůžu se jí zbavit, protože to nejde. Protože tahle cesta mě 
dovedla k něčemu tak úžasnému, že nejsem schopná si to 
neužít a neužívat dál a dál.
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Večer jsem pak oddilatovala ještě jednou, zpátky už jsem si 
ale nechala zavolat sestru, která mě dovezla do postele na 
vozíku. To pro jistotu, protože mé nožky byly slabé a nechtěla
jsem riskovat, že se někde zřítím.

A to jsem ještě dostala pochvaly od ní. Že nevypadám na svůj 
věk a že si nepamatuje, aby někdo třetí den po operaci a po 
dvou anesteziích už chodil.

Já byla připravená, že nebudu chodit, ale já chtěla chodit a 
když to šlo, šla jsem. Nevěděla jsem, že mi to nemá jít chodit. 
Nechtěla jsem dělat frajerku za každou cenu a určitě bych to 
nikomu nedoporučovala.

Myslím si, že i ta bolest, kterou jsem neměla a nepotřebovala 
tak opiáty jsou prostě dané tím, že jsem to celé tak moc 
chtěla, že tomu tělu bylo úplně jedno, jak ho to bolí nebo 
nebolí. Důležitý byl výsledek. Tolik jsem se na něj těšila a tak 
dlouho jsem na něj čekala.
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Sobota v Motole (Den 5)
30. května 2015 v 20:52 | Tereza 

sobota, 30.5.2015, Den 5
Tenhle den (30.5.) mám ráda, protože si u něj pokaždé 
vzpomenu na svou maturitu a přesně na každý detail toho 
rozkvetlého, slunečného, provoněného dne.

Na jídlo už chodím se spolubydlící, trošku se šourám, ale jde 
to. Je to hodinu od hodiny lepší a lepší. Dnes poprvé si 
nenechávám dát ani pilulku na bolest. Žádnou nemám. Jen 
dole cítím trošku tlak, jak je to napuchlé. Dostala jsem léky na
otoky a led. Ten skvěle pomáhá. Otoky trochu ztěžují dilataci,
ale s tím se zezačátku počítá.

Už je tu se mnou zase dr. Čechová, kterou vždycky ráda 
vidím, protože mi pokaždé přinese dobrou zprávu.
Teď večer mi říkala, že zítra mi vytáhnou ten poslední dren a 
možná i cévku. Zkusím se rozčůrat a je to.
Nechci s cévkou domů a za týden se trmácet zase sem. Nedám
to sama autem a zase otravovat ségru... Ale nechci předbíhat. 
Třeba to půjde, když mám tu krásnou močovou trubici. Třeba 
mi ta její krása bude úplně k ničemu. Podle mě je trubice 
pořád jenom trubice :) Ale co vidí urolog, běžný pacient 
nevidí.
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Nespěchám odsud. Líbí se mi tu. Musím říct, že jsem si 
nesmírně oddechla od práce. Spadl ze mě dokonale ten stres, 
který jsem si dala ještě v pondělí při fortransu, kdy jsem dvě 
hodiny pracovala z postele, ale chtěla jsem to dodělat.

I tak už se ale domů těším. Až vykročím z téhle nemocnice, 
ve které prostě dělají zázraky. (A to nemyslím jen v 
souvislosti s námi).

To, že jsme zamýchané mezi normální pacienty na 
urologickém oddělení má kouzlo v tom, že jsem právě mezi 
ženami. A tak tu poslouchám hlášky typu: "Ti chlapi jsou fakt 
hrozní, jak zase na chodbě řvou." nebo "My ženské sestry asi 
tolik neotravujeme jako chlapi. Pořád za nimi běhají."
Sdělují mi, s jakými problémy tu jsou a moc se mi líbí, že 
jsem pro ně "paní".

Co mi akorát vadí (ale překousla jsem to), že jsem při příjmu 
dostala bílou jmenovku na ruku. Ta je totiž mužská. Ženy mají
červenou. Sestra mi říkala, že mi musí dát bílou a mám tam 
ještě "M", přestože teď už jsem "Ž" :)
Tahle "hra na pohlaví" je všude tak rozšířená. Ale tak proč ne. 
Teď už jí budu taky hrát ráda :) Protože už jsem to Ž.

Je hotovo. :)
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Bude devět večer. Čeká mě ještě jedna dilatace, pak sprcha a 
spinkat. Musím si vzít sluchátka do uší a snad se vyspím. Na 
každém pokoji je televize. Teď tu zrovna létá nějaký muž v 
letadle nad vodní plochou a čekám, kdy spadne. Všude je 
sobotní klid, venku se pomalu stmívá a já zavírám notebook, 
sklápím postel do vodorovnější polohy a jdu zase chvíli 
odpočívat.

Našla jsem na internetu ještě fotografii týmu urologie FN v 
Motole a dodala jsem tam některé popisky. Aby bylo vidět, 
kdo je to ta dr. Čechová a všichni ti machři :) Joanna na fotce 
není.
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Jestliže někdo dělá svoji práci s takovým nadšením, musí to 
přinést výsledky, které přináší radost více lidem najednou.

Bylo to vlastně přesně jak jsem čekala. Nejhorších (ale 
zvládnutelných) prvních tři až pět dní a pak už je jen lépe a 
lépe.

A tenhle deníček pomalu končí.

Ještě ráda popíšu (až to všechno zjistím), jak to nové dole celé
funguje. To bude otázka minimálně dvou měsíců.

Teď už zbývá jen matrika a už konečně budu tou Terezou :)

(Do článků mám připravené i nějaké fotky toho, co jsem 
viděla nebo dostala, ale nemohu je sem teď vložit, protože se 
mi přeplo datové připojení na pomalé a nelze je sem teď 
nahrát).
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Co s sebou na výlet
31. května 2015 v 11:56 | Tereza 

Tak pohorky, buzolu, teplou bundu... :)

Nebo ten, kdo jede do Motola:

CO JSEM JÁ MUSELA MÍT (A MĚLA NEBO MI TO 
CHYBĚLO A MĚLA JSEM MÍT):
- pyžamo - taková banalita, jasně. Rozhodně nebrat 
kalhotové! To by bylo opravdu zbytečné. Pokud noční košilku
nebo tričko, tak rozhodně delší alespoň pod zadek, aby nebylo
vidět, co to tam máme za výtvor, ačkoli to vypadá jako ženský
pohlavní orgán :) Neplatí, že tu pyžamo dostanu automaticky, 
pokud žádné nemám. Tady se dává už potom jen andělíček v 
den operace. Ten teď ale nosím pořád, protože mé růžové 
tričko je kratší než pod zadek a tak by bylo všechno vidět a 
hlídat to pod županem se mi nechce. Z toho vyplývá, že hned 
jak to půjde, udělám si radost a koupím si nějakou ne moc 
dlouhou, ale taky ne moc krátkou hezkou noční košilku :)

- župan - bez něj bych to tu nedala. Za prvé mě hřeje a za 
druhé v něm vypadám hezky, protože má takovou 
meruňkovou barvu :) Ale může být i jiné barvy :)

- prezervativy - některé holky říkaly, že nepoužily ani jeden 
(záleží totiž na lékaři, jak dilataci popisuje, ale rozhodně je i z
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hygienického hlediska doporučuji), já si přeci jen koupila 
jedno větší balení po 12 kusech za 89 Kč (v DMku). Levnější 
se mi bohužel sehnat nepodařilo. Teď už vím, že 12 ks je 
málo. Při dilataci 4x denně to vychází na tři dny a tak se 
modlím, abych tu s nimi vyšla. Doktorka na nich trvala a já 
sama je používat chci, protože tím, že prezervativ navléknu na
dilatátor, pohraju si s ním a pak prezervativ vyhodím mi přijde
celý proces hygieničtější. To říkám teď. Když si spočítám, že 
měsíc má 30 dní a 4x denně musím dilatovat, je to 120 
prezervativů za měsíc (jojo, jsem dračice! :), což odpovídá 
890 Kč za měsíc :-/ K tomu je nutné připočítat lubrikační gel 
na bázi vody (ne na bázi silikonů). Nejlevnější takový mají 
jednoznačně v Rossmannovi. Vypadá jako tuba gelu na vlasy 
a je ho hodně za málo peněz. Mesocain na dilataci totiž 
dostávám jen tady dvě tuby (nevím, jestli při propuštění ještě 
několik tub) a pak už nic. Není potřeba znecitlivovat to místo, 
pak už stačí obyčejný lubrikant.

- odlakované a ostříhané nehty - ty kontroluje sestřička hned
při příjmu

- gumička do vlasů a taky sponka - pomocník při 
sprchování, když si nechci mýt hlavu a mám dlouhé vlasy

- zrcátko - jedna z nejdůležitějších věcí pro nás! Za prvé jsem
se mohla zkontrolovat, jak vypadám už v posteli, za druhé se 
tím dá dívat tam dolů, kam nevidíme. V dilatační místnosti ale

Květen 2015 - Co s sebou na výlet 507



malé zrcátko je, takže tam není nutné nosit vlastní. Já si k 
tomu ještě přibalila pinzetu a v posteli nemohoucí jsem si 
trhala obočí :)

- sluchátka a mp3ka/telefon/notebook - dnes jsem si pustila 
k ránu do uší hudbu a bylo to mnohem příjemnější, než 
chrapot spolubydlící :) Navíc hudba a ticho léčí, takže se to dá
výborně prostřídávat.

- poporodní vložky - prodávají se takové tlusté, já je zase 
našla v DMku, je na nich napsáno "poporodní". Sice tu 
dostávám, ale v momentě, kdy mi došly a já rychle 
potřebovala nějakou jsem byla ráda, že jsem si jich 10 vzala a 
ještě mi jich pár zůstalo doma, což se určitě moc hodí. 
Spotřebu mám asi 4 denně teď první dny. Může to občas ještě 
někde malilinko krvácet, ale jsou důležité hlavně proto, že při 
dilataci se používá mesocain a ten po zkapalnění vytéká z 
vagíny během celého dne - výborná záležitost opravdu! 
Nepomůže ani sprcha po dilataci, hned je to tam zas. Kdo 
chce mít stékající žluto-čiro-načervenalou tekutinu po 
stehnech a všude možně, nechť vložky zahodí :)

- zubní kartáček, pasta, hřeben, tuhý deodorant, papírové 
kapesníčky - tak tohle nemusím vysvětlovat (sprchový gel 
jsem si sice vzala, ale sprchovat se mám jen vodou)
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- holítko - moc se mi hodilo, protože chloupky (třebaže jemné
a ženské) začínají rašit už třetí den, ale třeba rozkrok teď 
vůbec neřeším. Musel však být do hladka oholen při příjmu. 
Kontrolovala to osobně sestřička, přišla se podívat na rozkrok 
ještě před operací a kontrolovala i kolem řitního otvoru, zda 
tam nejsou chlupy. Taky z toho nebyla moc nadšená :)

- vlhčené obrousky - stačí takové to malé cestovní balení, ale 
bylo to moc příjemné otřít si tu tvář a ruce v těch nejhorších 
chvílích

- minimálně dva ručníky - jeden ručník mám výhradně na 
tvář a druhý to chudák odnáší po sprše po dilatacích :)

- džus černý rybíz (bez dužiny!) na zapíjení fortransu - 
někdo hodný mi tu poradil, že grepový džus ovlivňuje 
výsledky, takže jsem zvolila černý rybíz. Nechtěla jsem ho 
použít, ale u druhého litru už jsem byla ráda, že ho mám. 
Zatímco první dvě skleničky fotransu jsem vypila jako nic, 
další jsem řešila tak, že jsem se napila a rychle to zapila jen 
lehce džusem. Nechtěla jsem ho pít moc, protože by to byl 
další litr navíc. Fortrans nosí sestra rozpuštěný už ve 2 l 
konvici v chladné vodě. Rozhodně ještě musím zjistit, proč 
nepředepisují Picoprep. No a co, že mi zabral litrový džus 
místo v kufru. Byl to moc milý pomocník :) Půl litru jsem 
nedopila a vylila.
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- sukně - parádní způsob, jak se v pohodě obléknout při 
propuštění domů. Kalhoty bych na sebe nedala.

- malování - myslím tím make-up a tak. Každý jak je zvyklý. 
Na příjem jsem přijela ještě namalovaná a pak se tu večer 
odlíčila. Na operaci už namalovaná být nesmím, ale chci se 
zase namalovat, až pojedu domů, včetně náušnic.

- zajištění pooperační péče doma - tohle jsem vůbec 
nedomyslela. Prostě jsem měla před sebou jen operaci a co 
bude bezprostředně po ní mě nezajímalo, ale teď vidím, že byl
nesmysl nemít doma vůbec žádné trvanlivé potraviny, ze 
kterých jsem schopná si něco uvařit. Na nákup se rozhodně 
vydat nedokážu. Vím, že některé holky popisovaly, jak jely 
domů po operaci autem samy nebo vlakem (obzvláště tím 
autem je to podle mě extrémně nebezpečné, protože cítím, jak
jsem pořád omámená), ale taky vím, že některé holky ležely 
doma ještě několik dní po propuštění a nemohly se zvednout. 
Takhle to ale já nechci. Chtěla jsem to rozchodit, jak jen to 
šlo.
Nemyslím tím teď pooperační péči, jakože by někdo kolem 
mě běhal. To by se mi sice líbilo, ale nechtěla bych to už jen 
kvůli špatnému pocitu, že jsem na někom závislá. Co ale budu
muset ségru poprosit je udělat nákup. Všechno odnese chudák
ségra. Tom je v Německu a ještě tam 14 dní bude, ale když 
tak na sebe koukám, jsem docela ráda, že mě v tomhle stavu 
nevidí.
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- tašku na jablka - tak ta povinná není, ale skoro ke každému
jídlu dostávám jablko, takže až přijedu domů, upeču si 
štrůdl! :)

- přezůvky

- polštářek - docela bych uvítala, kdybych tu měla nějaký 
tvrdší polštářek. Není totiž možné spát na boku (nohy u sebe 
bezprostředně po rozbalení tlačí na klitoris, který je pak 
chudák utiskovaný a krvácí, protože je oteklý, jako všechno 
tam). Později bych zkusila dát si polštářek mezi kolena a 
zkusit tak spát na boku. Přišla jsem ale na způsob, jak už 
sedmý den alespoň na pár minut ležet na boku tak, že jsem si 
narochňala hodně moc do klubíčka peřinu a dala jí mezi nohy.
Nevýhodou je, že se pak nemůžu přikrýt.

- igelitové sáčky - tak tohle mě nenapadlo. Vzala jsem si jen 
igelitku na špinavé prádlo (jaké???). Paní tu měla celou roli, 
tak mi nějaké dala. Po rozvázání nebo vytažení cévky totiž 
občas někde něco zakrvácí a špinavé vložky tak není kam dát.
Na pokoji není odpadkový koš na biologický odpad, takže to 
pak hážu v dilatační místnosti do velké červené odpadkové 
nádoby, ale do té doby to čeká v sáčku ve skříňce. Odpadkový
koš na vložky není ani na wc.
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CO NENÍ POTŘEBA:
- pět párů ponožek a kalhotek. Použila jsem jen jedny první 
den - v další dny jsem byla jen ráda, že je nemusím pořád 
svlékat a navlékat, stačí tak 1-2 páry pro ty, komu je na nohy 
zima. Stejně tak pět párů kalhotek. Takový nesmysl. 
Nechápu :) Stačí jedny na převoz domů - a to si ještě 
rozmyslím, jestli si nenechám ty sexy síťované zdravotnické, 
co jsem tu dostala, protože jsou pohodlnější a nikde netlačí

- jídlo - pro mě nesmyslná položka

- hormony - stejně je sestřička zabaví, když na ně přijde. 
Léky se mají odevzdat a i když mi při indikační vizitě neřekli,
že je mám vysadit, vysadila jsem je tři dny před operací a při 
příjmu se mě na to ptali. Ještě nevím, kdy je smím nasadit, ale
bývá to tak po týdnu nejdříve.

- toaletní papír - ten obyčejný tu je všude a je ho dostatek

(Když mě ještě něco napadne, tak to doplním).

Jeden takový kompletní seznam lze stáhnout i zde. 
Vypracovala ho Lauren a chybí v něm jen nějaká mlsota, třeba
čokoláda, které se k jídlu v Motole nikdy nedávají a jak jsem 
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po 14 dnech byla vděčná, když jsem jí dostala od 
spolupacientek, kterým ty dobroty nosili manželé... :)

pohled z mé postele

Neděle, 31.5.2015, Den 6
Je víkendový klidový režim, celkem nic zajímavého se 
neděje. (A co bych jako ještě chtěla? :) Dostaly jsme na pokoj 
třetí spolubydlící - takovou babičku, co na ní budou jen 
zkoušet anestezii, jestli vydrží a zítra jede zase domů. Má 
veliký strach, tak jí tu s paní uklidňujeme.
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Dnes mají šest nových příjmů. A už se to zase roztáčí dál a 
dál. Nekonečný rozjetý vlak. Uvidíme, jestli nastoupí i nějaká 
slečna :) Nijak extra mi tu ale nikdo nechybí (když nepočítám 
rodinu a přátele). Tak už jsem velká holka, takže nesmutním 
každý den nad tím, že tu jsem sama. Navíc tohle jsem přeci 
chtěla! Jsem tu proto, že tu chci být! V tom je ten obrovský 
rozdíl mezi mnou a paní vedle mě.

12:15
To by člověk neřekl, jak pookřeje, když mu vytáhnou jednu 
hadičku :) Teď to byl dren, zítra cévka. Na to jsem obzvlášť 
zvědavá. :) Kam to bude čůrat? Jak to bude čůrat? Udržím to? 
Spousta otázek, které jsem až dosud neřešila :) Ale já je chci 
řešit :)

Při vytahování drenu jsem se ptala sestry, jestli kromě 
Fortransu dávají také Picoprep. "Ne, to nedáváme."
Hotovo.
Podle mě ani nevěděla, co to je. Tak možná proto ho 
nepředepisují! :)
Určitě bych doporučovala se na to zeptat. (Ještě to zkusím já, 
když na to nezapomenu, až pojedu na kontrolu k Jarolímovi). 
Fortrans totiž předepisuje on a já tehdy nevěděla, že existuje 
alternativa.

14:54
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Zaklapla jsem notebook, že si trochu odpočinu. Nová paní si 
ráda povídá. Nevadí mi to. Zapojuji se do hovoru. Bavíme se 
o tramvajích, o novém metru nebo o tom, jak to tady chodí.
Včera jsem řešila s paní vedle mě ty jmenovky na ruce. 
Protože ženy mají červenou, muži bílou a já mám bílou! 
Grrr :)
Teď se nová paní ptala, že má červenou, jakouže mají muži.
"Muži mají bílou, paní. Ale není to vždycky. Nevím proč, ale 
někdy mají i ženy bílou. Jako třeba paní tady vedle."
:)

Já už dávno myslela, že mě prokoukla, protože jsem v 
některých dnech vypadala vážně hrozně. Ale je to jak pořád 
říkám. Běžný člověk, který s tímhle nikdy nepřišel do styku 
bere něco takového jako až tu úplně poslední možnost (pokud 
jí vůbec ve své mysli vysloví).

Tak já jsem ta paní s bílou jmenovou :)

Je vždycky jednodušší přijmout fakt, že se někdo spletl (a dal 
mi bílou jmenovku) než to, že mám bílou jmenovku proto, že 
jsem nebyla žena. :)

Ve skutečnosti je to tak, že červenou jmenovku má pacient, 
který je nepohyblivý. Tedy zejména starší lidé. Je nutné je 
přepravovat obzvlášť obezřetně a případně doprovázet 
personálem. Bílou jmenovku mají soběstační (mladí a krásní, 
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dodávám já :) pacienti a pacientky. Prostě jsem v tom hledala 
zase něco, co v tom nakonec nebylo. 

Nová paní mi přinesla malinové piškoty až do postele. Před 
chvílí jsem dostala od "kolegyňky" vánočku. No nemám já se 
tu hezky? :)
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Červen 2015

Nový týden, nový měsíc, nový život 
(Den 7)
1. června 2015 v 6:59 | Tereza 

Pondělí, 1.6.2015, Den 7
7:00
Krásně jsem se vyspala. Začíná nový týden a nový měsíc. 
Dnes je Den dětí a tak moc myslím na Kačenku. Jedou sem na
roční kontrolu a já u toho poprvé nebudu. Ex slíbila, že mi 
výsledky za týden napíše. Chybí mi princezna moje. Jsem si 
jistá, že kdyby se tohle odehrávalo za deset let (Kačence by 
bylo 18), sama by sem za mnou přišla. Teď ale musí 
poslouchat maminku.

Byla tu paní doktorka Joanna. Dnes mi vytáhnou cévku, tak to
bude napínavé. Čůrá? Nečůrá? :)
Za chvíli budou zvonit na snídani, už se těším.

Hned potom ale ještě přiběhla moje dr. Čechová. (Ona má 
snad jen mě!? :) Chtěla vidět, jak to tam dole vypadá. Je tak 
pozitivním a usměvavým člověkem. Za polovinou úspěchu 
tady vděčím jen jí. Však je to také její práce a závisí na tom 
celý můj budoucí život. Má o mě takovou péči. A strach. A tak
citlivě empaticky vše prožívá vše mnou. Nejen starosti, ale i 
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radosti. Od úterý už mi nosí ale pořád jen samé dobré zprávy. 
Proto jí vždycky ráda vidím.
Dnes mi také řekla, že díky tomu, že jsem byla v úterý 
podruhé na sále mi tam ještě "vyšperkovali", co šlo, aby to 
bylo co nejhezčí a hrozně se divila, že nemám hematomy, že v
některých místech vůbec neotékám, že jsem celá nějaká 
šikovná :) To vy jste šikovná, paní doktorka (jí asi brzo 
řeknu).

8:38
Vytahují mi cévku. Musí teď hned ještě těsně před velkou 
vizitou, která je v pondělí a v pátek. "To nebude bolet," říká 
paní vedle mě. Sestra jen řekne, že to bude nepříjemné. Bylo 
to víc než nepříjemné, ale dvě vteřiny to vydržím. Potom zase 
kaluž krve. Sestra říká, že to může trochu krvácet, tak jí to 
ukazuji. Řekne "aha" a vymění mi podložku. Mělo by to 
přejít. Pak se ptá, jestli je to dobré. Nevím, jestli je to dobré, 
protože mám cévku poprvé, tak nevím, co má být dobré a co 
ne :) Ale po půl hodině krev téct přestává, přichází velká 
vizita, prohodíme jen pár slov, Jarolím se na mě usmívá a já se
modlím, abych se vyčůrala. Ale ne před Jarolímem. Svěrač 
však zůstává normálně aktivní, jen se prostě trubice zkrátí na 
délku, jakou jí má polovina lidstva :)
Pokud se nevyčůrám během osmi hodin, musí se znovu zavést
cévka, takže žádná katastrofa, ale já prostě s cévkou domů 
nechci. A ne a ne a ne! :)
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9:00
"Už jste čůraly, dámy?" ptá se sestřička, co nás má dnes na 
starosti.
"Vždyť jste říkala, že stačí během osmi hodin..."
"To ano, ale já se vás budu celý den takhle chodit ptát, protože
se může stát, že to teď půjde a potom zase ne."
Asi mě chce vystrašit.
Pořád myslím na to, jestli mi to půjde čůrat nebo ne. 
Nedokážu se soustředit na nic jiného, ale kolegyňky tady jsou 
tak veselé a upovídané, dokonce se představujeme křestními 
jmény a dohadujeme, že se tak budeme oslovovat, že se mi 
daří na chvilku na to čůrání zapomenout. Do toho piju jednu 
sklenici ovocného čaje za druhou. Jak jsem se pořád smála, 
najednou se mi začalo chtít. Ale začalo se mi chtít hodně!

9:25
Jupííí! Já čůrám! (Jak a kterým směrem si nechám jen pro 
sebe :)

Já čůrám jako holčička!!! :)

10:00
Přichází zase "močící zvěd". (Takhle se sestřička sama 
nazvala :). To je samozřejmě jazykovědně špatně, protože pak
by byla zvědem, který močí, což není. Chtěla jen říci, že jde 
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zase vyzvídat, zda jsme čůraly. Spíše tedy paní, které to zatím 
moc nejde, ale jsem si jistá, že se to podaří.

A teď už jen čekat do 16:00, zda to nepřejde. A tak piju, 
bumbám, lohním. Jsme na urologii, tady se musí pít litry!

Včera přišla nová babička na náš pokoj a stěžuje si: "Ach jo, 
co já tady budu pít? Po čaji je mi těžko, po vodě špatně, já 
toho moc nevypiju, vite?"
Tak to jsme s paní vedle mě nevěděly, co jí na to říct. Po vodě 
je jí špatně? Fakt nevím, co jiného už pít, než vodu.

Kdyby paní Blanka věděla, jak je slavná a součástí celé téhle 
mé cesty. Vtipem ale je, že její manžel píše pro aktualne.cz :) 
Ale určitě nikdy nepsal o ní! :)

Tak já teda nevím, ale tady je tak veselo! Teď nám tu paní 
četla jídelníček až do pátku. Psala jsem hned mamce, že tu 
chci zůstat, protože tu budou samé dobroty :) Dělala jsem si 
legraci, ale to menu je fajn. Realita je pak taková lehce 
průměrná, ale já si nestěžuju.

Dnes ráno řešili chlapi na snídani v jídelně své semenníky, o 
které přišli. Jsou to samí dědečkové a hrozně jim vadilo, že už
nemají semeno. Takhle nahlas to tam vykřikovali :) Paní 
Blanka se ozvala, že tu jsou snad i dámy, ne? :) To jim bylo 
ale jedno.
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Nestrádám tu ani trošku. Jsem tedy ráda, že za mnou nikdo 
nechodí, opravdu bych nechtěla, aby mě někdo takhle viděl, 
ale jak mi hezky řekla Anetka: "Po takových operacích tam 
každý vypadá blbě!" :) A to se tu tak nějak předpokládá. 
Nikdo nečeká, že se tu budou po chodbách šourat s pytlíkem 
moči modelky :)
Tohle je urologie.

10:50
Bezva pocit, když se mi strašně chce, ale fakt strašně a ono 
nic. Ani kapka.

12:30
Vypínám notebook, balím si ho do kufříku a ten do skříňky, 
dávám si nejnutnější věci do igelitky, abych je měla sbalené 
na JIP. A radost nemám ani trošku. Zase mě čeká hladovění, 
celková anestezie, intubace... Já už nechci! Nechci na sál!!! 
Nechci dýchat kyslík a probouzet se přihlouplá, oblblá, 
neschopná zaostřit, vyřízená, hladová, zase znovu začínat s 
dietou, když už tu konečně jím všechno, nic mě nebolí a je mi 
fajn.

První vyčůrání bylo parádní. Fakt jsem si ho užila a taky 
pohyb bez cévky tak dvě hodiny. Pak přišla muka.
"Hodně pijte."
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Tak jsem pila, čaj tu mají dobrý, oběd jsem měla dobrý taky, 
ale už jsem měla zkaženou chuť, protože jsem věděla, že mi 
nejde čůrat.

Tohle se stává u poloviny z nás, nic výjimečného, prostě se 
domů pouštíme s cévkou a za 14 dní se vytáhne.

Snažila jsem se třikrát vyčůrat, k tomu pořád pila, potom 
tlačila, ale hůř jsem svůj mozek zmást nemohla. Můj měchýř 
mu říkal: "Vyčůrej mě." Tak jo. Ale na konci to nešlo. To, co 
mi můj mozek dával za "odměnu" nebylo od něj vůbec hezké. 
Ale fakt vůbec! Já mu nic neudělala! Nikdo mu neublížil, tak 
co dělá? Jo močová trubice zlobí? No dobře, tak jí mám (i 
podle papírů) upravenou na ženskou délku. Však taky jo, jsem
snad chlap?

No nešlo to. Doktorka rozhodla, že mi zase zavedou cévku a 
nebude mě trápit.

V tu chvíli jsem ještě nevěděla, co se asi tak děje, když se 
cévku nedaří zavést? Ani mě nenapadlo o tom přemýšlet nebo
že takové situace nastávají.

Ta šikovná paní dr. Čechová se snažila opravdu moc, dokonce
zkoušela tu nejtenčí cévku, ale prostě to nešlo, protože kam to
zkusila, tam byla krev.
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Řekla mi, že mi musí umrtvit spodek a udělat vývod z 
močáku břichem z druhé strany. A potom - až to půjde - na sál
do celkové anestezie, aby se provedla revize té močové 
trubice.

"Ale nejdřív vás pošleme na sono, pan doktor tam zjistí, jak to
vypadá."

Chvilku jsem čekala, už jsem byla vyřízená při té představě 
zase na sál, do toho plný močák. Přišli dva zřízenci - z nichž 
ten starší snědší zaučoval mladšího, který byl ze stejného 
města jako já.

Ten starší byl ovšem velmi neomalený. Přečetl si v papírech, 
co a jak a oslovoval mě v mužském rodě, což zdůvodňoval 
tím, že prý ještě přeci nejsem žena nebo co jsem? Ptal se na 
úplně nesmyslné otázky a byl fakt hnusný. Navíc nemůžu 
sedět, takže jsem se modlila, ať už jsme v urologické 
ambulanci a ten chytrák zmizí. Takový přístup jsem fakt ještě 
nezažila. Neměl absolutně žádnou představu, jak to při 
přeměně chodí, nerespektoval vůbec nic, protože byl sám tupý
jak houpací kůň.

V ambulanci mě vzali rychle. "Jo to jste vy ta s tím 
provazcem!" (Myslel mou druhou operaci). Zase vtipkovali, 
řešili mé dočasné a budoucí jméno, moc je to zajímalo, byla 
tam i další opravdu milá paní doktorka, která byla u druhé 
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operace, hned se ptala, jak mi je a začala mi vyprávět, jaké to 
bylo, když mě operovali :)
Potom ten doktor řekl, že jsem tu dobře, protože on je největší
machr na cévky, podíval se na sono, že močák už je fakt plný 
a pustil se do práce. On chtěl totiž ještě zkusit, jestli tu cévku 
nenapíchne sám.

JAK RYCHLE ČLOVĚK ZMĚNÍ ÚHEL POHLEDU...

Zatímco ještě před pár hodinami jsem odjezd domů s cévkou 
považovala pro mě za špatnou variantu, teď to byla ta nejlepší
ze všech.

Nešlo to čůrat a nikomu napíchnout proto, že tam docházelo 
ke krvácení.

Nebudu popisovat, jaké bylo, když se v tom šťoural :) Bylo 
mi to úplně jedno. Za každou cenu jsem si přála, aby to tam 
napíchl. Nešlo mu to, ale snažil se. Fakt se moc snažil a pak 
najednou šup a bylo to tam! Líbilo se mi, jak zajásal i druhý 
přítomný doktor a doktorka :)

Zlíbala bych mu ruce :)

Takže díra do břicha se nekoná, anestezie ani sál se nekoná, 
JIP se nekoná.
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Zpátky mě odvezl už někdo jiný a cestou mi vyprávěl, že tu 
denně každý z nich nachodí 12 - 18 km. Nevím, jak to změřil, 
ale věřím tomu.

Lehla jsem si celá hotová a vyřízená, notebook nechala ve 
skříni a řekla si o pilulku na bolest.

Budou mě tedy domů pouštět s cévkou (díky bohu! :).

No a to je celé.
Tak jsem si to trošku okořenila zase.

Mrzí mě, že dr. Čechová do mě vkládala takové naděje a 
věřila jako já, že to půjde. Ale to je právě medicína - pořád 
samé překvapení a výzvy. Stejně tu jsou machři. 
(Přinejmenším na cévky! :)

Cestou na pokoj jsem si četla ve svém spise detaily o 
operacích a o všem možném. Moooc zajímavé čtení! Co 
všechno mi vzali :) Jen ať si to nechají.

I to, že druhá operace netrvala 2,5 hodiny, ale jen 1,5. Prý to 
chtěli mít celé hezké a nechtěli to uspěchat.

Moc jsem si pochutnala na večeři (zítra budu mít pizzu! :) a 
teď si jdu zase trochu "pohrát" do lázní. Tady svítí sluníčko a 
já se tu peču. Tak rychle pryč :)
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Paní Blanka, se kterou jsem tu soutěžila, kdo půjde domů dřív,
protože jsme obě přišly v pondělí a už jsem jí doháněla, se 
rozčůrala krásně, takže zítra je tu naposledy.

Ale teď už mi je zase hej, tak tu vtipkujeme a mamka mi píše 
smsky, jak mi navaří :)

Ať si přijdou jakékoliv komplikace, mé štěstí mi už stejně 
nikdo nikdy nevezme.
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Andílek s kytičkami (Den 8)
2. června 2015 v 9:15 | Tereza 

úterý, 2.6.2015, Den 8
8:40

Hned po ránu jsem si tu pohovořila anglicky. Přiběhla za 
mnou spolubydlící, že Miloš (sanitář) hledá někoho, kdo umí 
anglicky. Nemohla jsem ho v tom chudáka nechat, tak jsem se
dobelhala do vedlejšího pokoje, kde už se na mě culila starší 
paní z Kalifornie. Bylo jí nutné vysvětlit, že po operaci půjde 
na JIP a tam že musí mít sbalenu jednu tašku se základními 
věcmi. Good luck, babi :)

Před chvílí jsem si dala sprchu - musela jsem už vzít i vlasy, 
protože se na to nešlo dívat. Přesně jak jsem čekala :) Taková 
sprcha celého těla, to je jedna z největších slastí :) Nově 
povléknutá postel, nově vykoupaná a taky jsem dostala 
nového andílka na sebe - ale ne obyčejného bílého - s 
kytičkama!!! :)
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Ten Miloš je hodný :)
(Miloši, neměl bys tam jednu červenou jmenovku? :)

Ještě jsem nepřišla na to, kdy je nejvhodnější dilatovat (z 
hlediska ruchu tady). Neustále totiž za námi někdo chodí 
(doktorky, sanitáři, sestry). Nejlepší je to tedy po ránu mezi 
5:30 - 6:30, protože mezi 7:15 - 7:45 je snídaně, tak stihnout 
to do té doby, ale zase před snídaní chodí doktorka, tak radši 
dřív, to je ještě všude klid. Nebo po snídani a až nás obejdou 
sestry. Do oběda je relativně klid. Zbývající časy už ani 
plánovat nebudu a volím je náhodně tak, abych prostě 
dilatovala 4x denně. Doma už tomu dám trošku řád.
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Takhle vypadá dilatační místnost:

Lehnu si tam, pustím na dvacet minut hudbu, relaxuju,
odpočívám, není tam horko, ale příjemně a dá se tam

zamknout (to dokonce mám i dělat). Hlavně odpoledních
dvacet minut tam trávím ráda, protože u postele praží slunce

a tam se krásně zchladím. Já, které je už přes rok pořád
strašná zima spí najednou při otevřeném okně. Potřebuji

vzduch a taky už nemusím ten pach hojící se tkáně, ale to je v
tuto chvíli normální.
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Napadlo mě, že kdybych přišla na příjem a měla třeba jen 
sebemenší kašel, tak s ním po operaci budu prostě absolutně 
nepoužitelná, protože až teď osmý den jsem se konečně mohla
opravdu zasmát i zakašlat, aniž bych nedostala "kopanec" do 
podbřišku.

9:45
Ach jo, ta milá paní Blanka právě odešla. Normálně je mi po 
ní smutno. Řekla mi tolik hezkých věcí teď do očí. Nejen 
takových těch ukončovacích frází, až jsem se divila, jak jsme 
se tu navzájem oblíbily. Druhá spolubydlící je trošku zmatená 
babička, která má dva telefony, z nichž v jednu chvíli zvoní 
zásadně oba a organizuje skrze ně život (jak jsem pochopila) 
nejméně pěti lidem své rodiny. (Vem tohleto, támhleto, to 
maso z lednice si upeč, ale tamto nahoře mi tam nech, né 
tenhle gel na ruce nechci, vem tamten, tyhle časopisy ne, ale 
tamty ano). A oni běhají a nosí a vidím na nich, jak jsou 
vyplašení, že mají babičku v nemocnici. Ale jinak jí nic není. 
Jen má kašel. Což tu řeší všechny doktorky, ale paní chce jen 
jitrocelový sirup... :)

Naštěstí je na opačné straně pokoje, tak tu jsem sama 
samotinká na té mojí straně.

Vrchní sestra Katka (nepřehlédnutelná krátkovlasá brýlatá 
Slovenka) mi vypsala konečně potvrzení o trvání pracovní 
neschopnosti pro zaměstnavatele. Personalistka mi totiž kladla
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na srdce tak do 5.6., aby ho měli. Lámala jsem si celou dobu, 
jak to mám udělat, když ležím na lůžku? Jak mám asi dostat k
zaměstnavateli neschopenku a tohle potvrzení? Tak jsem si 
koupila obálku, dala na ní známku a teď to tak hezky vyšlo, že
jsem do ní vše vložila a dala paní Blance, aby mi to v hale u 
východu poslala, protože je tam schránka. Doufám, že to 
dorazí. Posílám to jen obyčejně, ale co mám dělat?

13:00
No jo, tak nic zajímavého se neděje, takže musím popisovat 
ostatní pacienty :)
Na trojlůžkovém pokoji už jsme čtyři!
Přišla mladá maminka a je totiž těhotná. Takže jestli změny 
nálad, tak teď dvojnásobné. Slečna se posadila na postel a 
začala vyřizovat pracovní telefonáty, připojila notebook - 
zkrátka jako já, když jsem přišla a myslela si, jak to půjde 
pracovat z nemocnice. Ani náhodou. Jsem ráda, že můžu 
odpočívat nebo napsat pár slov a smsek. Ale stejně je to 
frajerka, protože má zánět ledvin a její story znělo vážně 
drsně. Každý máme nějaký příběh...

Takže dnes jen vyloženě lenoším, pospávám, teď jsem 
nacpaná po obědě. Vyjdu z jídelny a sanitář Miloš, který tam 
odebírá tácy od pacientů mi říká: "Teď by to chtělo kafíčko, 
co? Já tam nějaké mám, tak uvidíme :)".
Tyyjo takový komfort. Zrovna já :)
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15:01
Tady je to samé překvapení.
Nová slečna vedle mě není těhotná. Byl to chybný údaj v 
jejích papírech (gravidita: ano), ale mamince to vyprávěla 
jakože je to pravda a já jí na to skočila :) Jinak je moc fajn, už 
není tak negativní. Jen jsem měla problém s vyprávěním, proč
tu vlastně jsem. Je hodně komunikativní, takže jí to zajímá. 
Řekla jsem, že mi rekonstruovali močovou trubici, že nešlo 
čůrat, apod. Nechtěla jsem vyloženě lhát, ale pravdu jí 
samozřejmě neřeknu. Naštěstí jí zazvonil telefon a téma bylo 
přerušeno.

Ale dozvěděla jsem se na zítřek dramatickou zápletku, o 
kterou jsem tedy vůbec nestála.

Přišla doktorka Joanna a řekla mi, že teď ještě domů nepojedu
s cévkou na 14 dní, ale že jí zítra zkusí opět vytáhnout a já se 
rozčůrat. Pokus číslo dvě. Pomooooc! Bojim bojim. Zase boj 
s mým mozkem, kdo víc vydrží. Nepříjemné zavádění cévky 
je mi ukradené, ale čůrat s plným močákem a kapka nikde... 
Vážně je to dobrý nápad?

To je snad poprvé, co tu mám strach. Byla jsem připravená na 
standardní postup, že mě pustí na 14 dní s cévkou, ale tady mi
prostě tak nějak pořád věří :) Joo, to je fajn. Tenhle postup mi 
ještě nikdo nikdy nevyprávěl. Proč zrovna já?
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No nějak to dopadne. Scénáře už znám, teď jde o to, který z 
těch tří vyjde.

1) cévka se vytáhne, já se rozčůrám a jdu domů
2) cévka se vytáhne, já si užiju se svým močákem, vrátí mi 
cévku a jedu na 14 dní domů s cévkou
3) cévka se vytáhne, já si užiju se svým močákem, cévku mi 
nevrátí, protože to nepůjde a užiju si potřetí na sále

:)

Mám ráda překvapení.

16:20
Měla bych myslet pozitivně. Prostě se to povede a hotovo. 
Takhle se akorát strachy nevyspím a co, tak ta muka ještě 
jednou přežiju. Zase představa, že jedu domů bez cévky celá 
svobodná a skotačící (to teď asi ještě dlouho ne, ale alespoň 
obrazně a v mysli :) je taky hezká. Motivaci bych tedy měla.

Dnes mám ale asi krizi. Mám zvýšenou teplotu, hrozně mě 
bolí hlava a nechce se mi ani ležet (protože z toho ležení už 
mě bolí za krkem) ani chodit (protože dlouhé chození mě 
vyčerpává a chci si pak lehnout). Dostala jsem na bolest hlavy
a teplotu pilulku, takže za chvilku pookřeju. Takové drobnosti
proti celé té operaci a člověka to tak rozhodí! Vůle chodit a 
vyběhnout do světa je v tuhle chvíli větší než mé možnosti, 
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ale já se nevzdávám! Já tenhle pokoj taky jednou opustím a už
na to všechno budu jen vzpomínat.

Za Martinou (nová slečna vedle mě) přišel přítel s květinou. 
Myslím, že něco takového by mi teď asi dokázalo zvednout 
náladu taky. Takové jediné pořádné objetí a důkaz, že i 
ošklivá, zmuchlaná, rozcuchaná, nevonící, ohnutá a bez 
energie mě někdo obejmout chce je asi ten největší lék nade 
všechny.

16:50
Tak teď jsem samu sebe pobavila, čímž se mi zvedla nálada. 
Akorát to odnesl operátor v call centru O2.
Jako na potvoru mi zrovna došel FUP limit, který jsem měla 
na Motol 1 GB. Chtěla jsem si aktivovat další 1 GB, ale v 
mobilu mi to neustále psalo "navýšit limit se nepodařilo, 
zkuste to znovu". Tak to zkouším znovu a píše to totéž znovu, 
což mě tak vytočilo (navíc jak jsem nebyla zrovna v náladě), 
že volám na linku O2.
"Volané číslo neexistuje."
Jak neexistuje? Vždyť *11 je normální linka O2.
Tak hned volám ségře, že mi O2 nechce navýšit datový limit a
prosím jí, ať mi najde číslo na O2 linku, ale že *11 to prostě 
není.
Za chvilku mi volá, ať zavolám na 800020202. To je taky 
linka O2.
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"Dobrý den, tady Nováků, já se tady pořád dokola snažím 
navýšit datový limit a píše mi to, že se ho navýšit nepodařilo, 
ať to zkusím znovu, tak to zkouším znovu a pořád nic. Můžete
mi ho tedy prosím navýšit?"
"Moment, já se podívám. Na jaké jméno je toto číslo?"
"Nováků."
"Ne, tak to není správné jméno."
"Tak Novák. To se pak měnilo."
"Takže momentík..."
"Co je za problém? Tak si ty dvě stovky prostě nechte, když 
mi to navýšit nechcete!"
(Taková jsem tak jednou za rok, opravdu :)
"Už jsem to prověřil. Toto číslo bylo před rokem převedeno k 
T-mobile."
:)

Tak jsem se omluvila, nahodila úsměvný tón hlasu a Martina 
tady ze mě teď nemůže.

Takže O2 mi nechce navýšit datový limit u T-mobile!?

Tam už to šlo snadno vyťukáním přes automat, takže jsem ani 
operátora otravovat nemusela a trošku jsem se styděla.

Prostě bezva odpoledne.
Ještě že už se blíží večeře. Ta jídla tady jsou takovým 
příjemným zpestřením vždycky. Hlavně když poslouchám ty 
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veselé historky z operací všech těch dědečků a chlapů tady 
bez ohledu na přítomnost dam. :)

No, ale náladu mám zpátky :)

Nechcete mi tu cévku vytáhnout třeba už dnes? Že bych to 
jako měla za sebou. Rozhodně chci ještě mojí dr. Čechovou a 
probrat to s ní. Pokud ona řekne ano, tak já taky řeknu ano. A 
ona to řekne! :)

17:12
Martině se hodně přitížilo a je jí fakt zle, až začínám mít o ní 
strach. A nepřivolá sestry a nepřivolá. Přišla jsem ale na to, že 
jakmile vidím někoho, kdo je na tom momentálně hůř, má to 
pozitivní vliv na můj stav, protože si říkám, že jsem na tom 
vlastně proti němu dobře. Ale nejlepší je, když není zle 
nikomu a je veselo. To má ještě mnohem pozitivnější vliv na 
léčbu.

17:17
Tak dobrý, už si brouká :)

18:16
Tedy to je zajímavé, jak psychika ovlivňuje stav pacienta. Teď
jsme tu všechny tři půl hodiny řešily samé strašně důležité 
věci a fakt jsme se nasmály. Tohle mi chybělo. Přišla vnučka 
třetí spolubydlící a řešíme je ve čtyřech. Já najednou zjistila, 

Červen 2015 - Andílek s kytičkami (Den 8) 536



že mě všechno bolí dvakrát míň, úplně jsem pookřála a 
Martina, která tady ještě před chvílí skuhrala, je samý vtip. 
Teď se mě ptala na dcerku, že už se určitě těší na maminku...
Stejně mi není jasné, jak můžu procházet i v tomhle mém 
naprosto neupraveném a řekla bych i zoufalém stavu. Prostě 
to nechápu. Asi bych si na to měla už konečně zvyknout :D

Tak já musím končit, protože jdeme komentovat Prostřeno.

Jsem úplně podlehla dojmu, že mi nic není. :)

19:11
Jéé, moje usměvavá dr. Čechová! A copak mi nese za 
zprávu? :)
"Tak paní Nováků, nic se vytahovat nebude, Joanna je tu 
krátce, zůstanete s cévkou 14 dní doma, ať se to hezky zahojí 
a zítra vás propustíme."
Já věděla, že mě zase potěší :)

Ach jooo, tak to už si zítra tak hezky nepopovídám s Martinou
ani s dr. Čechovou.

:)
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Regenerace (Den 9)
3. června 2015 v 9:56 | Tereza 

Středa, 3.6.2015, Den 9
9:48

Celou noc jsem se budila a řešila, jak zajistím o víkendu 
Kačenku, když mám pytlík a šourám se. Tolik jsem jí chtěla 
ale vidět. Už jsem víkend s ní ale odvolala. Vyřešili to totiž za 
mě tady.
A pak jsem taky řešila, jak tu vydržím do šesti do večera, než 
pro mě bude moct přijet sestra. Vydržím to někde na židli?
Takže jsem se moc nevyspala, ráno jsem měla teplotu 
(podmínkou k tomu, abych šla dnes domů bylo, abych jí 
neměla), tak si mě dr. Čechová zavolala do vyšetřovny, 
prohlédla si to a dohodly jsme se, že dokud budou teploty, tak 
mě chce mít pod dohledem, protože je způsobuje moje 
trubice. Ale nic vážného. Říkala, že se můžu potit sama doma,
jestli chci, ale tohle bude jistota.
Není to pro mě špatná zpráva. Zrovna dnes se necítím ani na 
cestu domů v tom horku, které dnes bude, natož na pobyt 
sama doma 100 km od Prahy. A už se vidím, jak jedu do 
Prahy, kdyby se cokoliv stalo. Sama autem. No to byly 
scénáře.

Takže teď nastává takové to čekání, ať to splaskne, ať to 
přestane krvácet, ať to přestane bolet, ať to přestane být 
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červené... atd. atd. Ležet, sprchovat, ležet, sprchovat, ležet, 
sprchovat. Pořád dokola. Aspoň, že mi pořád chutná.

Tyhle dny se tedy nejspíš nebude dít nic zajímavého.
Tato fáze se jmenuje regenerace :)

Už mi začíná chybět člověk. Prostě někdo, koho znám a s 
kým si můžu jen tak aspoň chvíli popovídat a obejmout. A 
taky mě mrzí, že mi došly ty prezervativy a potřebovala bych 
víc poporodních vložek, jak to pořád kolem močové trubice 
prosakuje (což je důvod, proč jsem ještě tady).

Tak já se jdu regenerovat.
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Motol news (Den 10)
4. června 2015 v 13:39 | Tereza 

Spřátelit se se spolubydlícími má milión výhod. Má ovšem 
(pro nás) jednu malou nevýhodu: vždycky se zeptají na 
dcerku (maminka jsem přeci já), na to, s čím tu jsem nebo na 
mé jméno, které mi tu visí nad postelí.

Musela jsem vysvětlit, proč je moje dcerka Kačenka 
Nováková, zatímco já Terry Nováků. (Nelze to vysvětlit, 
změnila jsem téma). Martině (mladá sympatická managerka 
výukového střediska) prohlásila, že se jí to jméno moc líbí. A 
začala vyzvídat, zda mi ho dala maminka nebo jestli jsem si 
ho třeba v pubertě neměnila já :) A trochu se divila, že mi tu 
ostatní říkají Terezo.
Vysvětlila jsem jí, že všude jsem Tereza, i v práci atd., ale 
tady jsem na pojišťovnu a tak musím uvádět své oficiální 
jméno. Víc jsem to nevysvětlovala, i když by si o tom 
povídala ráda, ale já jsem to řešit už nechtěla. Fascinuje mě, 
jak jsme na pokoji s lidmi, kteří vůbec netuší, že se tu provádí 
nějaké konverze :)

Co se týče mého stavu, tak se čeká, až mi splaskne jeden otok 
(levé labio), na který byla nasazena antibiotika a klesnou 
občasné teploty.
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Takže opravdu nic závažného. Už bych jinak šla 8. den domů, 
ale jsem teď ráda, že ležím tady, protože kdyby se otok 
objevil doma, tak bych s tím nerada šla k doktorovi někam u 
nás. Doktorka mi dnes říkala, jak jí mrzí, že mě ještě nemohli 
pustit domů. Ale když oni tu jsou všichni tak hodní... Mám ty 
nejlepší podmínky, jaké můžu mít!

Během dne si tu většinou povídáme s holkama a stále něco 
řešíme. Miluju, když Martina vykřikne: "Tak holkyyyy, co si 
tam naladíme?" nebo "Holky, vemte si malinový piškot." :)

Nebo když do pokoje vlétne Pepa: "Tak co holky moje!?" :)

Jakmile mi splaskne otok a přestanu mít občasné teploty, tak 
by mě měli pustit domů. Řekla bych, že dřív než v neděli to 
nebude.

Já ale opravdu nikam nespěchám.

Nicol, která včera nastoupila, jsem už neviděla (řekla jsem jí, 
že kdyby chtěla, ať přijde na sedmičku, ale nechtěla, tak jsem 
jí nechtěla rušit) a dnes nastoupila další slečna. Takže jsme tu 
vlastně celkem tři, ale o dilatační místnost se zatím s nikým 
nedělím.

Miloš mi chce pořád dělat kávu (z vlastního) a všude pomáhat
:) Taková nadstandardní pozornost! :)
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Užívám si to tu. A těším se, protože mi dnes přijde kamarádka
Andrejka z Prahy. Nakonec přeci jen ráda někoho uvidím a 
objednala jsem si prezervativy s jablečným džusem :) (ale 
zvlášť).

A všimla jsem jedné zajímavé věci. Martina má taky bílou 
jmenovku :) Tak jsme se shodly na tom, že nevíme, proč má 
někdo bílou a někdo červenou.
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Holky ze sedmičky (Den 11, Den 12)
6. června 2015 v 14:00 | Tereza 

Sobota 6.6.2015, Den 12
13:01

Ano, přeskočila jsem pátek (Den 11). Za prvé mi dali kanylu 
tak nešikovně, že se mi píše špatně levou rukou, což je pro mě
katastrofa nesdělovat klávesnici informace rychlostí 
myšlenek, za druhé jsme tu včera s Martinou povídaly až 
dlouho do noci a nějak ten den utekl, aniž jsem stihla 
vytáhnout notebook (za což bych se měla stydět - to jsem tedy
reportérka! :) a za třetí se vlastně nic nedělo :) Takže rovnou 
Den 12.

Asi bych měla vysvětlit, proč se tady pořád rozvaluju v posteli
(už 12. den), zatímco slečny běžně opouští Motol 8. den. Ne, 
fakt neumírám, ani se mi nestalo nic vážného. Musím tu ležet 
a čekat, až splaskne otok levého labia, ve kterém hnisala 
sraženina. Předevčírem vše vyčištěno, nasazena antibiotika 
(bohužel do žíly), dvakrát denně vyskočí horečka na 38, to je 
mi hned jak kdybych měla těch 300 kg, kterou mi srazí a je mi
fajn. Nikam nespěchám protože...

...včera po půlnoci mi sestřička dávala antibiotika, tak jsem 
jen koukla na ztišený mobil a tam asi deset hovorů + úplně 
hrůzostrašná sms od Toma, že je mu strašně zle, má horečku 

Červen 2015 - Holky ze sedmičky (Den 11, Den 12) 543



40, nemůže se pohnout, třese se a neví, co má dělat. Tom byl 
v tu chvíli sám na zakotvené lodi ve Francii a nemohl najít 
léky na bolest. (To byla fakt blbá situace, navíc jestli má 
horečku ke 40, tak za chvíli už ani nezavolá doktora). Věděla 
jsem, že musíme srazit horečku za každou cenu, takže jsem si 
k němu přes smsky "sedla" a chvíli jsme si volali, chvíli psali, 
namáčel si zábaly, měl puštěný větrák, ale horečka pořád 39.5.
Navíc se mu udělaly obrovské uzliny v tříslech, které bolely.
To nebyla moc povedená noc.
Nakonec někde ve svých věcech vyhrabal paralen a dva 
spolkl. Měl povinnost posílat mi pravidelně svoji teplotu. Ta 
půl hodiny nic, až pak se dostala na 37.5 a já už po dvou 
hodinách bdění usnula.
Tom umí německy, ale zrovna včera přejeli hranici do 
Francie, takže už viděl, jak se německy dorozumívá ve Francii
a měl přikázáno, že pokud teplota vystoupá nad 40.5, musí 
volat 112, ať je kde je.

Ráno sms, že je mu pořád zle a horečka zase na 38.5, ale že 
musí vyložit náklad. Kdybych tam byla, už jsem mu zavolala 
záchranku. Do toho vedro, venku 35 stupňů. Začínala jsem 
mít strašný strach. Tom nebyl 30 let vážně nemocný, měl 
úplně úžasnou imunitu a všechna možná očkování, protože se 
kdysi před lety pohyboval v Asii. Navíc před odjezdem mu 
doktor dělal krevní obraz a ten byl perfektní.
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Poslední telefonát byl o tom, jak zakotví zpátky v Německu a 
hned jde pěšky (!) do nemocnice. Měla to být půl hodina pěší 
chůzí. No to nedá!
Za chvíli sms: "Tak mi kapitán zavolal záchranku a už jsem v 
nemocnici, čekám na sono."
Spadl mi kámen ze srdce, že už je konečně u těch doktorů!

Pak už následovaly další sms, kam ho vezou, co s ním dělají, 
žádný úpal to nebyl. Trombóza žil dolních končetin s infekcí 
krve.
Naštěstí je dobře pojištěný, takže nebude platit ani korunu. 
Hospitalizace bude minimálně na týden, dostává antibiotika a 
hned druhý den už mu volali ze zdravotní pojišťovny, že 
zajišťují jeho transport do Čech. Ale německá doktorka to 
kvůli stavu ještě nepovolila.

On si myslel, že se mu udělá líp, sbalí se, pojede domů 
(autem), tam se z toho vyspí a přijede za mnou, protože jsem 
ho tu moc chtěla, tak to mělo být takové překvápko.

Nakonec to ale může dopadnout tak, že první nemocnicí po 
plzeňské dálnici je v Praze Motol, takže mi ho přivezou sem a
já přijdu navštívit jeho :D

Mé propuštění je zatím bez datumu, protože se pořád čeká na 
ten otok. On dost bolí, jak je kůže napnutá, jinak mě nebolí už
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vůbec nic (kromě kanyly, jenže už jí není kam jinam 
píchnout).
Souvislost mezi horečkou Toma a horečkou mojí poprvé v 
téměř stejný den jsem raději vyloučila... ale stejně si teď 
zjišťuji, o jakou bakterii jde. Takhle tu budu nejdéle 
hospitalizovanou MtF! To jsem tedy příklad.

Před hodinou odešla domů Martina, takže mám pokoj sama 
pro sebe, pustila jsem si Óčko a čekám, až mi z JIPu vrátí 
babičku, co šla před dvěma dny na operaci a kdo bude třetí 
nevím. Dnes žádný příjem prý nejspíš nebude.

Tak, jako s Martinou jsem se tak dlouho nezasmála! To byly 
záchvaty smíchu! :) Dnes jí po zánětu ledvin (léčených 
antibiotiky do žíly) kleslo CRP na hodnotu 50 a tak mohla jít 
konečně domů. Včera tu kvůli tomu plakala, že tu ještě musí 
být, ale pak už byla zase veselá. Chodila za ní maminka, co tu
pracuje v ředitelství a utěšovala ji. Takové sluníčko. Moc ráda
jsem jí vždycky viděla a poslouchala.

Nejlepší rozhovor byl dnes dopoledne, kdy začala řešit zase to
Terry :) Ale v dobrém. Měla z toho chudák dokonale 
zamotanou hlavu a já ještě víc, protože čím víc vyprávím 
svoji historii (z ženského pohledu ("bolel porod?", "když teď 
nemůžeš čůrat, jak to máš s menstruací?", "vyzvedává si 
bejvalej Kačenku?"...) atd. atd.
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Opravdu nechci nikomu lhát a už vůbec ne takhle úžasným 
lidem. Takže jsem se do toho jen zamotávala a bylo mi líto, že
nemůžu mluvit otevřeně.

Po hodině rozhovoru celá nadšená ze mě dostala, proč jsem 
Terry. Myslela si, že si z ní dělám legraci. :) To byly tak hezké
reakce! "Tys nemohla být chlap! Podívej se na ty ruce a 
nohy!" :) "No to neni možný."

Následovalo asi milión otázek.

Hůř než tady už vypadat nemůžu. Jsem opravdu ošklivá, 
nenamalovaná, rozcuchaná... no prostě klasika po 12 dnech v 
nemocnici. A pro Martinu jsem Tereza...

Byla jsem dojatá.
Vyměnily jsme si čísla a v červenci přijedu na pokecík :) Tedy
jestli bude mít čas. Na tuhle slečnu tady nezapomenu.
Je moc krásné pozorovat reakce některých žen, které s námi 
přijdou do styku úplně poprvé v životě. Leží tu, aniž by tušily,
že tu s nimi leží slečny po konverzi :)

Teď mám takovou trošku schízu - byla jsem ráda, že už jde 
domů, protože si to moc přála a současně jsem smutná, že si 
tu nemám s kým povídat. Takže jako za stara - já a můj blog :)
A tím končí naše super sestava holek ze sedmičky. Jsem 
zvědavá, kdo přijde nový.
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Včera mi doktorka povídá: "Terezko, mě tak mrzí, že vás tu 
pořád tak trápíme."
To já trápím vás.

Vyřešila jsem záhadu jménem jmenovky! :)
(Zeptala jsem se sestry :).

Bílé jsou pro chodící, červené pro nechodící a zelené... jsem 
zapomněla :) Ty jsem tu ale neviděla.

Tak to není podle pohlaví.

Až někdo uvidíte nějakého zeleného, dejte vědět, jak vypadal!
:)
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Stupeň nejvyšší přirozenosti (Den 13)
7. června 2015 v 16:14 | Tereza 

Neděle, 7.6.2015, Den 13
15:41

Nechce se mi vytahovat notebook (je příliš těžký a horký), 
kéž bych měla tablet. Takže budu psát z mobilu a tedy krátce.

Když jsem dnes ležela na vyšetřovně, uvědomila jsem si 
jednu hezkou věc.
Mám pocit, že mám pipi už od narození. Jakoby tam ani nikdy
nic jiného nebylo. Tak rychle se s tím mozek sžil. Možná je to
tím, že tam teď má konečně to, co mi celý život tvrdí, že tam 
je :) Teď už je to správně.

Ano, byla jsem ženou i předtím. Ale teprve teď jsem dosáhla 
nejvyššího stupně přirozenosti. A ten pocit je nepopsatelný. Je
to úžasnější, než jsem čekala.

Dnes poprvé nejsou teploty ani otok. Ovšem způsob jakým 
toho dosáhli mě tu poprvé trochu přivodil dost nepříjemné 
pocity.
Klidně křičte! radila sestřička. A druhá doktorka podotkla: To 
já bych ho už dávno kopla! (Myslela pana doktora :).
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Teď se tedy šourám jako babička, ale zítra už bych měla zase 
chodit normálně.

Na oběd jsem přišla později. Shodou okolností i jeden 
dědeček. Takže jsme tam byli sami.
Ten pán se mnou nastupoval. A nebylo mi vůbec příjemné, jak
po mně pořád už od začátku všude pokukuje, pozoruje a říkala
jsem si, že mě určitě řeší.
Jenže dnes vešel do jídelny, lehce mě pohladil po ramenu a 
říká: "Tak co, slečno, už je vám lépe? Já si vás všiml už u 
příjmu. Říkal jsem si, taková mladá holka a je tady."
:) pookřála jsem a uvědomila jsem si, že já, nejošklivější, jak 
jen mohu být, se mu líbím. :) A začali jsme si povídat, což 
bylo hezké. Asi jsem už doopravdy ženská! :)

Na pokoj mi dali milou mladou slečnu, co jde zítra na operaci 
nadledvin. Tak už se tu necítím tak sama.
I Tomovi v německé nemocnici už je lépe, tak pořád čekám, 
kam mi ho převezou.

Před 14 dny se tu žádná moje operace neodehrála. Já jsem 
přeci ženou už od narození... Však takto se k tomu staví i naše
úřady, které mi vystaví rodný list zpětně.
Jsem tím pádem ale moc šťastnou ženou. A své ženství budu 
si užívat i chránit, jak nejlépe dovedu.
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Dlouhá chvíle (Den 14)
8. června 2015 v 13:17 | Tereza 

Pondělí, 8.6.2015, Den 14
12:50

Tak a mám po legraci. Myslím tím na pokoji. Už se tu asi 
hodně dlouho zase nezasměju (jako se všemi předešlými 
spolubydlícími), nejspíš do doby, než půjdu domů. Však já už 
jsem tu vlastně dávno neměla být, tak co si stěžuju? Sestřičky 
mi chtěly udělat radost a myslely si, že mi ji udělají, tak ke mě
scukly další dvě slečny po stejné operaci. Ale já o to vyloženě 
nestojím.
Niki je v pohodě, i když si s ní moc nepopovídám, ale ta 
druhá slečna tu pořád "umírá" a tak je tu bezva atmosféra. 
Takže se začínám i trošku nudit, protože jak už se cítím lépe, 
viděla bych se spíš doma, ale musím čekat, dokud dren odvádí
ten hnus z dírky vytvořené nad třísly a jakmile přestane, už se 
balím. To může být zítra, ale nejspíš až tak koncem týdne.

I když zrovna dneska byla rajská - na tu jsem se těšila od rána.
Takže zas tak špatné to tu není. Jen už mě nebaví pořád ležet. 
Nejradši bych chodila. Já chci chodit! No taky že chodím, 
když můžu, ale to právě moc nemůžu, protože není kam a po 
chodbě se mi courat nechce.
Myslela jsem si, bůhví kolik toho tady nenaspím, ale o 
půlnoci mi dávají kapat antibiotika a v pět už zase budí na 
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teplotu, odběr krve a v šest a osm další dvoje antibiotika. On 
tu není skoro ani čas dilatovat! :)

Zaujalo mě ale, co mi dnes řekla Niki. Je to vůbec poprvé, co 
mi některá slečna řekla, že hned po operaci při dilataci dostala
dovnitř úplně celý dilatátor! 18 cm! Navíc jak podotkla, tohle 
nechápe, protože nebyla původně zrovna moc vybavená 
dostatečným materiálem.
Tohle opravdu není standard :) A přitom je to taková 
drobounká hubená holka. Já si ovšem také nestěžuji, ale na ní 
tedy zatím nemám. Což by se mělo postupně změnit. Při 
dilataci se postupuje tak hluboko, kam to jde, aniž by to 
bolelo. Ono se to dá ale vždycky posunout hlouběji. (Niki už 
tedy nemá kam :) Rozhodně je běžné při prvních dilatacích 
zasunutí tak na 6 - 10 cm, podle toho, co jsem slyšela. I 
doktorka říkala, že ze začátku je důležité rozšiřovat hlavně 
vstup a poté zbytek, ale stejně každá z nás jede na doraz a 
stále se zlepšuje. :)

Ležím v části motolské nemocnice, která má okno směrem k 
přistávací dráze letiště. Což znamená, že každé tři minuty není
slyšet televize a skoro ani vlastního slova, jak nalétávají ty 
obrovské stroje s rachotícími motory na runway. Nechápu, 
kam se všechna ta letadla vejdou :) Nejspíš asi některá zase z 
druhé strany odlétávají :) Ale je to impozantní pohled.
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Dnes už konečně není venku 30, takže tu mám otevřené okno 
a je tu příjemný svěží vzduch.
Bude ho potřeba. Dnes totiž také rozbalí slečnu vedle. A já si 
dám sluchátka na uši. S nějakou dobrotou, co mi tu zbyla od 
návštěvy Andrejky.

Pepa na mě loudí číslo na Martinu :)
(Tak aspoň nějaká legrace tu je.)

15:17
To je tak hezké! Přišla za mnou bývalá spolubydlící babička, 
která šla před třemi dny na operaci a moc si přála, aby byla na
pokoji zase se mnou. I já jsem si to přála, protože byla 
kouzelná. Přišla mi říct novinky a vypadala moc dobře. Na 
operaci šla s rakovinou ledviny, která se musela odstranit 
dříve, než dojde k metastázám. Jak ale při operaci zjistili, byl 
to jen obyčejný kámen! :) Tak to mě dostalo.
Tahle babička se moc bála, že umře. Na anestezii byla poprvé,
měla strach, že když přežije bude dementní a všem v rodině 
říkala, co má kdo udělat, až se ze sálu nevrátí. Vrátila se ale v 
plné síle :)

Přiznám se, že bych tu mnohem radši měla tuhle veselou 
babičku, než sténající slečnu s velmi (ale opravdu velmi) 
extravagantním jménem, že si ho ani nejsem schopna 
zapamatovat. Tak všichni spolubydlící nemohou být fajn... 
Stejně jako sousedé, kolegové, spolucestující...
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Je to vždycky o štěstí.

A proč to nemůže být o lidech? Proč všichni nemohou být 
fajn?
Protože by tu neměl kdo bručet, sténat a nadávat :)

Mám neskutečnou chuť na štrůdl, jahodovou bublaninu, džus 
a kolu.
Kyselých zelených jablíček už mám nashromážděných dost, 
takže doma určitě štrůdl bude :)
Ach, domov :)

Červen 2015 - Dlouhá chvíle (Den 14) 554



Taková malá ponorka (Den 15)
9. června 2015 v 12:22 | Tereza 

Úterý 9.6.2015, Den 15
11:17

Stále na sedmičce, stále tentýž čaj, tentýž výhled, taková malá
ponorka. Ještě že už jsem dnes úplně bez bolesti, bez otoků a 
bez teplot, takže zítra mi vytahují dren a doufám, že uslyším 
větu "půjdete domů". Na dnešek jsem si naplánovala umytí 
vlasů alespoň vodou, už ten pocit mastných vlasů vážně 
nesnesu, ale protože mám na jedné ruce v nártu kanylu, můžu 
se mýt jen jednou rukou, tak počkám do zítřka a nesmírně se 
těším na sprchu celého těla (kterou nemůžu mít ani teď, 
protože dole mám dreny a na levé straně obvazy (tak, abych 
mohla dilatovat)).

"Sténající" slečna byla v noci totálně zmatená. Pořád volala 
sestry (nejprve je tedy nevolala, protože podle jejích slov 
pracuje v sociálních službách a nechce nikoho otravovat, 
takže za nimi (sotva) chodila. Dobře, ale když krvácíš, stačí 
fakt zmáčknout tenhle čudlík. Nemusíš se plahočit z postele a 
jít do sesterny pěšky).
Nejprve dvakrát (večer a v jednu v noci) poplašila sestry, že jí 
praskla cévka. Netušila jsem, že může prasknout cévka. Je z 
takové gumy, naprosto dokonale elastická, ale sestra říkala, že
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ve výjimečných případech při dlouhodobém používání 
(ohýbání) se to stát může.
Ne, to nebyla prasklá cévka, ale nepatrné množství moči se 
propouští močovou trubicí mimo cévku.
To jsem taky ještě neslyšela, ale prý se to taky může stát. 
Aspoň slečna ví, že má průchozí močovou trubici!
Takže se pak slečna uklidnila, ale za čtvrt hodiny slezla z 
postele a šla do sesterny (ona ten čudlík nezmáčkne!), že jí je 
zle a má zimnici.
Změřili jí teplotu a daly dvě deky. Za deset minut už je 
nepotřebovala.
V půl druhé chtěla převázat. "Obávám se, že v tuto dobu se 
převazy nedělají, budete muset počkat do rána."
Sestry tu kolem ní létaly, jednou musel i doktor, ale šel sem 
zbytečně - to byla zase jen nějaká její představa, že se jí něco 
děje.
Nesnažím se o komunikaci, jelikož se o ní nesnaží ani ona. A 
když něco řekne, tak kuňká. Uf. Uneste mě někdo odsud.

Niki na protější straně je v pohodě. Ta by pátý den mohla 
klidně skočit na metro a jet domů :) (Když to trošku přeženu, 
protože metrem by to určitě nedala.)

Tím, že přestávám mít jakýkoliv problém a důvod být tu už 
začínám být lehce nervózní z toho pobytu tady. Možná je to 
tou atmosférou a taky ponurým šedým nebem, protože od 
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noci tu lilo a ač jsem nadávala na odpolední slunce pražící mi 
přímo do postele, chtěla bych ho aspoň kousíček vidět.

A pomalu už si plánuju, co všechno si půjdu koupit na sebe, 
co jsem dříve nemohla, protože to prostě vyžadovalo ženský 
rozkrok. :) Těším se i na své nové černobílé extrapřiléhavé 
šaty, které mi přišly před měsícem a nemohla jsem je nosit, 
protože byly tak přiléhavé, že jsem mohla tu bouli skrývat 
sebevíc, ale bylo to vidět. Tomu je teď konec.

Píší mi z práce, jak na mě myslí a těší se, až přijdu. I já se 
těším. Ale tamten člověk, co odjel koncem května do Prahy už
nepřijde. Přijde někdo nový. A zabydlím i jeho byt, vezmu si 
jeho auto... přepíšu si ho na své jméno :) On už se totiž zcela 
jistě nikdy nevrátí :)

Už nějakou dobu přemýšlím o močové trubici. Co to vlastně 
je a hlavně jak je dlouhá u žen a jak u mužů? Když jsme tu 
rozebíraly s Martinou cévkování u mužů, děkovala jsem, že 
nemám penis jako oni :)

Močová trubice u žen je dlouhá asi 4 cm, u mužů kolem 20 
cm (může být 12 - 25 cm dle délky penisu). Ženská močová 
trubice je poměrně široká 6 - 8 mm, mužská je užší kolem 4 
mm.
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Při zavádění mé cévky po neúspěšném vyčůrání ten 
nepříjemný pocit trval asi 5 vteřin. Kolik asi trvá u mužů? No 
je mi jich líto.

Jinak teď koukám na detailní obrázek, kde ústí močová 
trubice u žen ven a musím říct, že to tam mám uspořádané 
naprosto přesně jako na obrázku. (No ještě aby to popletli :). 
Jen to ještě není tak hezké (zahojené), ale bude.

Močová trubice má v průřezu hvězdicovitý tvar. To bych do ní
taky neřekla. Takže to vlastně není trubička, ale hvězdička

Ptá se tu na urologii na to každý. Tak sem vložím obrázek, 
proč cévka nemůže vypadnout:
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Po zavedení se totiž na konci nafoukne balónek, který brání
vytažení.
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Zítra domů (Den 16)
10. června 2015 v 11:34 | Tereza 

Středa 10.6.2015, Den 16
10:57

Kdybych dnes neslyšela větu: "Zítra můžete domů," tak by tu 
moje ponorková nemoc nejspíš nabrala parádních rozměrů.
Žádné teploty, žádné otoky, teď už také žádné trubičky 
čouhající ze mě (cévku nepočítám, tu si beru domů a jsem 
ráda), dnes mi stopnou antibiotika a zítra můžu domů! Jupí. 
Nerada bych to zakřikla, ale cítím se skvěle.

Zítřek je jediný den, kdy nemám odvoz a vyšlo to zrovna na 
něj, takže jsem se tady domluvila na propuštění v pátek 
dopoledne. To má ségra celý den volno a všechno se zvládne 
v klidu než ve čtvrtek po práci, kdy by mě stejně vyzvedla až 
kolem 19 hodiny.

Pan doktor přemýšlel, jestli nevytáhneme cévku, že bych šla 
jako domů bez ní, ale to jsem se zděsila a když se zeptal, jak 
dobře tam šla zavádět a já popsala mé trable, tak uznal, že 
jistota zahojení je ještě týden doma s cévkou a pak přijedu na 
kontrolu. Obvykle je po 14 dnech, ale týden už se mi to hojí 
tady. Jsem tu šestnáctý den. Na ponorku mám nárok :) Ale 
dnes to ze mě všechno spadlo, nálada se mi zvedla a mám 
radost! Obrovskou!
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Niki dnes vytáhli šestý den cévku. Krásně čůrá, takže jde zítra
domů. Byla tu celkem sedm dní. Takže o jeden den 
podprůměr. To byl typický bezproblémový průběh, jaký bývá 
často.

Včera večer, když jsme tu byly samy a třetí kolegyně ležící 
mezi námi se vzdálila (ona se vzdaluje dost často nevíme kam
a opravdu, milé sestřičky, nevíme, kde je, když jí hledáte), tak 
mi Niki říká: "Já se té uprostřed normálně bojím! Ona chodí 
kolem mě jako duch!"
Tak to povrzuji. A poměrně dost často.
A začala si mi stěžovat, že jí vůbec nerozumí, protože když 
mluví, tak kuňká. Že jí před snídaní říkala, že je snídaně, ale 
žádná reakce. Kdyby to kuňk aspoň. Jen leží v posteli a čeká, 
až jí to řekne sestra, takže stejně musí vstát a jít do jídelny na 
snídani.
Já tohle zkoušela včera s obědem: "Oběd. Měla byste jít do 
jídelny."
Nic.

Za chvíli tam stejně musela.

Když zapínám televizi, snažím se domluvit na tom, co tam 
mám pustit. To ale nejde. Pak se zvedne a jde do koupelny. 
Jenže problém je v tom, že je v ní Niki. Žádné zaťukání nebo 

Červen 2015 - Zítra domů (Den 16) 561



požádání, jestli může dovnitř. Prostě já teď potřebuju, tak jde 
všechno stranou.

A pak mi Niki řekla, jak už se těší, až půjde domů, že už tady 
s ní nemůže být. Že v jiných pokojích si se všemi povídala, 
ale tohle je případ.

Takže z ní má úplně stejný pocit, jako já a nejsem sama, na 
koho působí jako kdyby umírala. Rozhodně to češka je, 
protože pokud už zakuňká, tak česky.

Shodly jsme se s Niki, že tohle je přesně to, jak to nemá 
vypadat. Pokud se stydím za svůj hlas, tak radši nemluvím 
(ona to asi ví), ale proboha ať nekuňkám! Kdo to má 
poslouchat! To je horší než mluvit mužským hlasem (nebo 
ne?). Ona si nestojí za svým ženstvím, neužívá si ho. Přesně 
ten typ, který si myslí, že projde Motolem a je z ní žena, aniž 
by hnula prstem.

Je třeba na sobě pracovat, slečno.

Aspoň že ty vousy nevidím. Když já se na ní opravdu nerada 
dívám. Děsí mě.
Jestli je mi jí líto?
Líto člověka, který sám sebe zanedbává? Který neodpovídá na
základní společenské otázky? Který nepřemýšlí a vtrhne do 
koupelny, která je obsazená?
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Ne, tohle není o litování. Máme toho hodně ve svých rukách a
třetí kolegyně je důkaz, jak to může dopadnout, pokud pro to 
nic neděláme.

Ale naštěstí zrovna tuhle slečnu můžu pustit z hlavy, protože 
jí za dva dny už (doufám že nikdy) neuvidím.
Zato Niki klidně uvidím ráda, i když jak jsme se shodly, 
těmito dny končí vše, co bylo a začíná život nový. Tak to bude
opravdu nejlepší.

A jakmile třetí kolegyně zmizí, hned si povídáme a radujeme 
z toho, co nás ještě čeká. Niki mi říkala, jak si hned půjde 
koupit plavky a všechny ty věci, které dřív nemohla, ale teď 
už může! Teď už můžeme konečně žít svobodně, aniž by 
člověk musel pořád něco hlídat.

Trošku se bojím, až mě tu Niki zítra opustí a já to budu muset 
vydržet do následujícího rána, kdy pojedu domů taky. Snad 
nám sem dají někoho třetího. A ten bude chudák, protože až já
odjedu, tak si tu moc nepopovídá.

Před těmito dvěma slečnami mi sem dali blonďatou slečnu z 
Kladna, která hned jak vešla, už se představovala a člověk 
prohodil alespoň pár vět. Je to ležení pak tady příjemnější. 
Tohle mi přijde naprosto normální a milé. I já, když vejdu, tak
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pozdravím a pokud to jde, tak se představím. "Dobrý den, já 
jsem Tereza."
Ovšem chápu, že představování se pro třetí slečnu je velkým 
oříškem vzhledem k tomu jejímu neobvyklému jménu. Tak 
ale já jsem taky Terry na papíře, ale říkám Tereza, tak co? 
Vždycky to jde nějak udělat.

No prostě mě někteří lidé stále překvapují.

Kde je ta radost ze života? Z nového života?

"Ty, Terezo, ty si asi myslíš, že se všichni budou radovat z 
toho, co ty. Ale tak to není. Měla by sis uvědomit, že pro 
někoho může být operace v Motole nejtraumatizujícím 
zážitkem života a teď budou muset žít se svými zmrzačenými 
těly."
Joo, už slyším zase některé podobné hlasy.
Ne. Nesouhlasím. Každý, kdo došel sem, nemá důvod se 
neradovat. Přináší to tolik dobrého a nového (vytouženého 
nového), že podstata celé přeměny člověka není jiná, než se 
právě dostat sem do téhle konečné fáze. To je to, oč mi šlo, po
čem jsem toužila a je to celé hotové. Ta třešíňka na dortu. To, 
po čem toužili lidé uvěznění v těle před desítky let a taková 
operace uskutečnit nešla... to, po čem toužila Lili Elbe, která 
jako jedna z prvních v 30. letech zoufale chtěla tuhle operaci, 
ale byla bohužel první a tak bez zkušeností lékařů po druhé 

Červen 2015 - Zítra domů (Den 16) 564



operaci při transplantaci vaječníků (která se nedělá) zemřela 
na nepřijetí orgánů.
Jdeme do toho i se všemi těmi riziky, protože nemáme jinou 
možnost. Protože chceme jen napravit to, co bylo poroucháno.
A v tom nevidím nic špatného. Obdivuji tu obrovskou 
nezkrotnou touhu některých z nás, kteří si tvrdě jdou za svým 
cílem a neposlouchají hlasy kolem sebe. Je to váš život. Žijte 
si ho tak, jak cítíte, že ho máte žít.
Někdo prostě chce mít ženské tělo bez penisu. A to je zcela 
vpořádku stejně, jako že se někdo cítí na život jako žena s 
penisem. Když mu to tak vyhovuje. Nemůžeme mu brát jeho 
pocity, jeho touhy a přesvědčení, že tak je to správně.

Každý si volíme to své "nejlepší řešení" a není možné 
kritizovat řešení toho druhého jen proto, že je jiné.

V tomhle blogu popisuji mé nejlepší řešení.
A jsem z něj nadšená!
Každým dnem je pohled na prostor mezi mé nohy hezčí, navíc
naprosto unikátní, neokoukaný a nemůžu pořád uvěřit, že 
tohle jsem já. Já mám ženský klín!
Ještě nikdy jsem neměla větší klid v duši.

Teď už je řada na vás další...
Nenechte se nikdy nikým ani ničím odradit. Všechno závisí na
vás, na vašem přístupu k přeměně a lidem, které při ní 
potkáte. A také na vašem pohledu a očekávání.
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Vše, co jsem já chtěla, teď mám.
Unavená, nevyspalá, rozpíchaná tady v Motole, ale šťastná.
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Potřebujeme postel (Den 17)
11. června 2015 v 9:04 | Tereza 

čtvrtek 11.6.2015, Den 17
8:53

Při ranní vizitě mi dr. Joanna říká: "Tak zítra jdete domů!". 
Jupí. Já natěšená, ségra už připravená, protože má celý den 
volno, v autě podsedáky, voda na cestu, bonboniéra pro 
sestřičky... Ještě že mě tu ten jeden den nechají, protože dnes 
zrovna ségra nemůže kvůli akademii dětí ve škole (je totiž 
učitelka). Pokud by mohla, tak by tu pro mě byla nejdřív v 
osm večer.

Za pár minut přiběhne Joanna a říká: "Moc se omlouvám, už 
tady nemůžete zůstat, už nemáte antibiotika a musíte odjet 
dnes, rozhodl pan doktor."

Bezva.
Takže metro a autobus. Dvě hodiny na stojáka, v sedě to 
nedám.
Ale vzpomněla jsem si na Andrejku, když tu za mnou byla, 
jak mi nabízela, že by mě v nouzi odvezla.
Ona je moje záchrana, takže jí hned píšu a asi to půjde, i když 
trochu s komplikacemi, protože zrovna ve 13 h. má doktora a 
pak veze rodinu k rodičům do Lysé, kam pojedu s nimi a 
potom si konečně sklopím sedačku, lehnu si a pojedeme dál.
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Pořád lepší, než čekat do osmi. Místo polštářku si dám pod 
zadek složený župan.

Oficiálně to ale ještě nevím, sestra říkala, že to ještě nemá 
nahlášené, tak tu s Niki zůstáváme v posteli, protože každá 
minuta navíc vleže se hodí. Jakmile nás vyhodí, můžeme na 
polohu vleže zapomenout. Nejspíš půjdeme do jídelny, kde si 
srovnáme židličky k sobě a na ně si na župan lehneme.
Niki je z Prahy, takže do hodinky tu budou pro ní. Já tam 
strávím hodiny.

Vůbec jsem se nevyspala. O půlnoci mě probudili s kapačkou 
antibiotik, ruka od kanyly už mě pěkně bolí, ale věděla jsem, 
že už mi antibiotika vezmou, tak než přepíchávat kanylu 
nevím kam, protože už ani odběr krve dnes nešlo udělat, 
protože nebylo odkud, tak jsem to chtěla ještě vydržet. Ve tři 
měla Niki problém s čůráním, takže kolem ní začali běhat 
doktoři a už má zase cévku (a jak je ráda, že jí má - nejspíš i 
domů a za týden na vytažení). Ve čtvrt na pět odběr krve a 
teplota. V šest další antibiotika a to už tu běhají sestry, 
povlékají postele, je snídaně a v osm už jsem antibiotika 
konečně nedostala, kanylu mu vytáhli a já se cítím zase o 
něco svobodnější, i když mě mé rozpíchané ruce bolí.

Takže teď jsme tu já i Niki nevyspalé a otrávené, že vlastně 
nic nevíme (ona má odvoz, ale po noční příhodě neví, jestli 
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půjde domů, já zase vím, že půjdu domů, ale řeším ten 
odvoz). Sanitka by mě vyšla na 3000 Kč, taxik na 5000. To 
jsem odmítla a dám radši 2000 Kč kamarádce.

Ale jinak se domů moc těším. A taky, že už nebudu tady.

11:40
Ležím na posteli namalovaná a oblečená do sukně, už se zase 
aspoň trošku líbím sama sobě a čekám na oběd (nebo až mě z 
postele vyženou). Ve 14 h. dorazí Andrejka.
Je mi tak hezky! Takhle jsem se ještě nikdy necítila. Teď 
poprvé jdu přeci mezi lidi - já Tereza.
Netrpělivě čekám na propouštěcí zprávu, ve které bude 
napsáno, že byla provedena konverze a ještě dnes jí 
naskenovanou posílám Hance, aby mi mohla poslat potvrzení 
pro matriku.
A za půl roku (v prosinci možná) zase tady na druhou 
doplňující z-plastiku. To už je ale detail proti téhle. Hlavně, 
aby se vše krásně zahojilo a příští čtvrtek za týden jsem se 
tady na urologické ambulanci po vyndání cévky vyčůrala. Pak
už budu konečně mít úplný klid.

Nemůžu uvěřit, že už jsem zase vypuštěná do života! Že už je 
to celé za mnou. Že se mi právě otevřely ty POSLEDNÍ 
DVEŘE...
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Ve své vlastní posteli
11. června 2015 v 21:50 | Tereza 

Nemůžu tomu uvěřit.
Ležím doma v bytě, ze kterého před 17 dny někdo odjel a už 
se nikdy nevrátí. A teď tu ležím místo něho. Všechno je jiné. 
Všechno. A euforii z návratu domů střídá radost z jinak 
obyčejných věcí, jako je umytá hlava, sprcha ve vlastní 
koupelně, vlastní postel, voňavá peřina, bublanina, kterou mi 
upekla Andrejka s Bohunkou, které byly tak hodné a dnes mě 
odvezly domů. Dvě hodinky jsme si tu ještě popovídaly a mně
je tak krásně, že jsem si to nikdy předtím ani nedokázala 
představit.

Dokázala jsem to. Jsem tady. Zdravá a šťastná v cíli.
Ležím u televize unavená a zapisuji si těchto prvních pár slov 
z nového života, který mi už začal.

Všechno, co tu ten člověk nechal, je teď moje. Skenuju 
propouštěcí zprávu a ještě teď večer posílám Hance.
Kufr už mám vybalený, pračku připravenou ráno k zapnutí, 
dodělám pár povinností, skočím do sprchy a lehnu.

Byl to jen chirurgický výkon, ale má tak obrovský pozitivní 
vliv na psychiku! Tohle je fakt neuvěřitelné.
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Pročítám si svou propouštěcí zprávu.

Operace za hospitalizace:
- conversio chirurgica
- orchiectomia bilat. (odstranění varlat - kastrace)
- penectomia (odstranění penisu)
- clitoridoplastica (plastika klitorisu)
- vaginoplastica (plastika vaginy)

Provedená vyšetření - biopsie:
- oboustranně stejný nález, varle s atrofií kanálků, bez 
spermiogeneze
Čili díky působení androcuru došlo k zaniknutí kanálků ve 
varleti, kde nebyla možná tvorba spermií.

Hemoglobin (hodnota pod 120 g/l je hodnotou nízkou, při 
které se autotransfuze neprovádí):
při první autotransfuzi: 140 g/l
při druhé autotransfuzi: 147 g/l
27.5., 5:23 (po krvácení): 120 g/l
Do 5.6. mi hemoglobin klesl až na hodnotu 83 g/l.
9.6. už mám ale zase zpátky 105 g/l, to už začíná být zase vše 
ok.

Je tam také název dvou potvor - bakterií, které mi prodloužily 
pobyt (jde o běžné bakterie, které ale mohou způsobit v ráně 
otok).
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Jinak spousta zajímavých informací, ale nic, co bych už 
předtím nevěděla.

Úplně hrozně jsem se dnes nacpala a teď tu ležím, nechce se 
mi nic, ale musím si dát svojí dvacetiminutovku :) A pak už 
spinkat.
Konečně mě nikdo v pět, v šest a ještě v osm nevzbudí :)
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Jediné mé rozhodnutí
12. června 2015 v 18:09 | Tereza 

Probouzím se do sluncem zalitého dne s modrou oblohou ve 
své vlastní posteli, aniž by mě někdo pětkrát za noc vzbudil a 
nemůžu se nabažit toho všeho kolem. Nemůžu se nabažit ani 
svého těla. Miluju ho! :)

Když nad tím teď tak přemýšlím, mohl můj dnešní den 
vypadat různě v závislosti na tom, jak jsem se v minulosti 
rozhodla.

12. červen 2015 mohl vypadat klidně tak, že se dál utápím v 
depresích s černými myšlenkami ze zoufalství, že nikdy 
nebudu tím, kým doopravdy jsem a den ze dne tak budu 
přežívat celý svůj život.
Mohla jsem teď taky ležet už dávno někde v hlíně a měla 
bych pokoj. Ale jaký by to byl pokoj, při kterém by do smrti 
trpěla moje mamča? Moji nejbližší? A o co všechno krásné 
bych přišla, kdybych si tehdy před třemi roky neřekla, jdu do 
toho? A teď nemyslím jen věci spojené s přeměnou, která 
sama o sobě stála za to, ale stejně tak stály za to zážitky, které 
jsem prostě za tu dobu prožila. Protože stojí za to žít.

Nemám deprese ani neležím shnilá v rakvi nebo rozsypaná v 
posypové loučce jen proto, že jsem byla schopná udělat to 
správné rozhodnutí. Jsem moc šťastná, že jsem ho udělala, 
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protože teď při pohledu zpátky ani žádné jiné rozhodnutí 
nepřipadá v úvahu. Jak jen jsem si mohla myslet, že to 
nezvládnu? Že to bude těžké? Že mi všichni lidé budou házet 
klacky pod nohy? Ten strach, jak byl obrovský a jak postupně 
slábl, až se jednoduše překulil v radost... Myslíte, že jsem to 
čekala? Že jsem si byla jistá, že to dopadne dobře? Ale měla 
jsem snad jinou možnost, než věřit?

Před chvilkou tu byla ségra. Tohle jí fakt musím někdy oplatit.
Nakoupila mi všechno, co jsem potřebovala - od jídla až po 
vložky a kondomy. Takže si teď chroupám pistáciový nanuk, 
ležím u toho a než večer dorazí Tom pro klíče, ještě si 
odpočinu. Líbí se mi, jak každý den všechno bolí méně (ona 
už ta bolest není téměř znatelná, nejsou potřeba vůbec žádné 
léky a vlastně jí ani nevnímám, jen občas nějaký ten cuk, škub
nebo zašimrání, to jak se to tam hojí :) A pak se nedá 
přehlédnout ještě jeden druh šimrání - ten je taky dobrý :).
Trošku mi tedy vadí ten igelitový pytlík, protože se do něj 
neustále zaplétám a není moc příjemné, když ho omylem 
nechám pověšený na židli, ale já pokračuji v chůzi dále :) Ale 
jinak mě to až zas tak moc neomezuje. Když já už jsem celé 
dvě hodiny v Motole při pokusu o život bez cévky okusila tu 
svobodu svého těla bez hadiček a bez pytlíků :) Teď už je to 
ale jen ten igelitový. Ten se vyškubne a jde se. :)

Kdyby to tak šlo i předtím - jen vyškubnout a jít :)
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Vlastně si to tu celé teď užívám. Celé tohle své "poporodní" 
období v šestinedělí :)
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Diana nebo Gabriel?
12. června 2015 v 23:14 | Tereza 

Teď z mých dnů a 
zážitků z Motola na 
chvilku odbočím.
Nechtěla jsem tu 
tomu věnovat ani 
čas, ani prostor, 
prostě vůbec nic, 
protože jde o čin 

podle mě naprosto nesmyslný, drzý, neopodstatněný a 
dovoluji si vyslovit vlastní teorii (čímž si zcela jistě někoho 
znepřátelím, ale ráda si tuto teorii nechám vyvrátit), že ten 
člověk se dostal do dluhů, přeměna se nepovedla, při 
diagnostickém procesu záměrně lhal (to je uvedeno i v 
článku) a tak ho napadlo toto řešení. Ona se těžko provádí 
diagnóza na základě lživých odpovědí. Otázkou je, zda byly 
opravdu lživé nebo se to teď jen tvrdí...?
Způsobí to zbytečnou popularitu nepovedených přeměn a 
diskusi kolem aktuálního postupu při předepisování hormonů 
či schvalování chirurgické změny pohlaví, které se podle mě 
nedá obejít.

Přesto tady na blogu zcela spontánně nedávno proběhla určitá 
krátká diskuse na téma první české transsexuální (?) pacientky
v historii Diany Polyakové, která žaluje všechny možné 
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instituce i jednotlivce, se kterými přišla během přeměny do 
styku o 17 miliónů. Včetně Nemocnice Motol nebo MUDr. 
Fifkové, která byla zrovna předsedkyní komise v momentě, 
kdy se schvalovala žádost tohoto člověka o chirurgickou 
změnu pohlaví.

A já tu tomu ten prostor dám! :)
O tomto sporu už vím dlouho. Z vyprávění Weisse při jeho 
přednášce, že jde o úplně první případ tohoto druhu u nás. 
Hanka Fifková s tím nemá nic společného, protože toho 
člověka vyhodila a poslala za Weissem, který ho nevyhodil a 
nakonec chodil k MUDr. Procházkovi. Ale žaluje jí taky.

9.6. vložila A. do diskuse http://otereze.blog.cz/1506/takova-
mala-ponorka-den-15 odkaz na článek z aktualne.cz s názvem
"Unikátní spor: Řidič žaluje lékaře, že ho změnili na 
ženu  .  ", na který reagovala i Janicza dotazem, jak asi probíhal 
1 rok RLT u tohoto člověka?

Taková diskuse by mohla být náhodou docela zajímavá a to i 
v případě, že se k ní vyjádří samotný aktér.
Jelikož o sobě prohlašuje, že není žena, budu o něm mluvit v 
mužském rodě. Jenže...

Navečer jsem se prospala, takže teď se mi spát nechce a tak 
jsem se koukla ještě na maily...
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K mému překvapení mi do mailu přistálo poněkud 
neuspořádanou téměř lámanou češtinou vyjádření tohoto 
člověka, které tady uvádím a obrázek si může každý udělat 
sám:

[text musel být na základě výhružek ze strany Diany smazán]

O tomto člověku mám své vlastní mínění a tady v článku ho 
komentovat nebudu.
Tak je Diana nebo Gabriel?

Teď v tom mám v hlavě guláš i já :)

V článku Weiss uvádí, že pacient přichází sám s prosbou o 
pomoc, to on si podává žádost. Rozhodně nikdy nikoho 
nepřemlouváme ke změně pohlaví. Dále každý pacient 
podepisuje (i já jsem to podepsala), že změna zpět není 
možná. Jde tedy spíše o snahu získat peníze než o omyl.

Diana/Gabriel se chlubí reportérovi se svými ňadry za padesát
tisíc.

Ono tady vlastně ani není co řešit. Tohle je tak jasné, že něco 
takového nemůže zrovna v ČR nikdo vyhrát. Ona je to vlastně
rarita i ve světě, ale teď má prostě Česko mediální skandál 
taky. Nedivím se, že to nechce nikdo komentovat. Tady není 
co.
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Každopádně pro běžnou společnost jde o zajímavý případ. 
Který ovšem nevrhá nic dobrého na nás ostatní. Je snad 
snadné obelstít psychology, sexuology a komisi? Leckterý 
neznalý člověk si teď tohle řekne, protože neví a žádné jiné 
informace nemá.

Vím, že tady proběhly kdysi dávno diskuse o tom, zda je 
diagnostický proces dostatečný a že se chirurgické změny 
pohlaví uskutečňují i u transvestitů (což být nesmí) právě 
proto, že diagnostika je chybná. To je ovšem názor jediného 
člověka, který se asi považuje za ředitele zeměkoule všech 
transsexuálů. Všechno ví, všechno zná a jistě studoval 
všechny školy a získal ještě mnohem více zkušeností, než 
specialisté, na které se tady v ČR obracíme a které považuji za
špičku.

Ráda provokuji a ráda si rýpnu.

A zrovna dnes mám tak rozvernou náladu, že bych se klidně 
dohadovala do půlnoci :) I když to už moc času nezbývá a tak 
si půjdu lehnout.

Nevím, jak Diana nebo Gabriel narazil na tenhle blog, ale 
očividně pátrá po tom, co o něm kde píší :)

Tak tady píší tohle, Gabrieli :)
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Nechci zlehčovat vaše deprese a stavy, které máte, ale o 17 
miliónů by si potom mohl říct každý. Jen ten důvod je podle 
mého názoru úplně zcestný. Já vám nevěřím.

Hezký večer.

A teď mě zažalujete taky? :)

Upozornění doplněné 3.7.2015:
Diana mě dnes ve 12:20 požádala o smazání veškerých 
komentářů k tomuto článku, které zde sama z vlastní vůle 
napsala. Pod výhružkou žaloby a odškodného. Jde o klasické 
vyhrožování, kterému velmi nerada podléhám, ale v tomto 
případě (jelikož být vidět je to poslední, co chci) Dianě 
vyhovuji a její komentáře budou zneveřejněny, takže diskuse 
pod tímto článkem bude dost postrádat smysl. S Dianou nebo 
Gabrielem a jejím sporem se všemi lidmi, kteří na ní jen 
mrkli, nechci mít nic společného.

Doplněno 18.7.2015:
Diana u odvolacího soudu uspěla a podle informací deníku 
Blesk jí lékaři donutili k přeměně. Odvolací soud tedy vrací 
celý případ obvodnímu soudu, který musí celý proces 
zopakovat a Dianu vyslechnout, což se údajně vloni nestalo. 
Tehdy Diana soud prohrála, ale odvolala se. Dále musí soudní 
znalec posoudit, zda si Diana vymýšlí nebo ne.
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Tak to bych tedy chtěla vidět, jak to prověří, protože do hlavy 
nikdo nikomu nevidí a vzhledem k tomu, že se Diana (nebo 
spíše ten, kdo za ní stojí) soudí o 17 miliónů, bude stejně 
vždycky tvrdit, že k přeměně byla donucena. Zpětně něco 
diagnostikovat nelze a při našem českém úzkostlivě 
důkladném diagnostickém procesu a celosvětově přijatým 
podmínkám pro chirurgickou změnu pohlaví, kterým je i 
minimálně jeden rok života v požadované roli se všemi 
aspekty prostě nejde dojít až k chirurgické změně, aniž bych 
to nechtěla. Ten rok je dostatečně dlouhý na to, aby vyfiltroval
osoby, které transsexuální nejsou, protože jednoduše osobě, 
která transsexuál není je těžké žít trvale v opačné roli, nehledě
na to, že je to dostatečně dlouhá doba na to, aby si dobře 
rozmyslel, zda chce přijít o své aktuální pohlaví.

Domnívám se, že problém je u Diany v tom, že žádný roční 
RLT dodržen nebyl (podle toho, co Diana popisovala). 
Nechápu ale, proč usilovala o chirurgickou změnu pohlaví a 
podepsala veškeré potřebné dokumenty, včetně toho, že 
změna je nevratná a že s operací souhlasí. 

Jsem zvědavá, co vymysli obvodní soud.
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Průzkum spokojenosti MtF po SRS
13. června 2015 v 18:08 | Tereza 

Nebe zahalil obrovský černý mrak, zvedl se vítr a otevřené 
balkónové dveře bouchly tak silně, že mě probudily z mého 
odpoledního spánku, který teď přichází úplně sám a který si 
vychutnávám bez přerušení tak dlouho, jak chci. Žádné 
měření teploty, žádné injekce, žádné kapačky nebo jen prosté 
optání, jestli se cítím dobře.
Tohle optání "cítíte se dobře" ale nebylo zas až tak špatné. 
Teď více než kdy předtím pociťuji samotu, kterou jsem 
prožila jeden den a jednu noc v Motole na pokoji bez 
spolubydlících a moc jsem se těšila, až mi tam někoho dají, 
abych si mohla zase povídat. Člověk, se kterým si nejsem 
schopná popovídat by musel být opravdu extrémně odlišný 
nebo nepřístupný (a přeci se takový ke konci našel).

Dnes po poledni přijel Tom na svíčkovou, kterou mi udělala 
moje mamča. Přivezl mi řapík na oplachování a taky gel na 
ruku, která ještě pořád vypadá strašně, protože mi při druhé 
operaci praskla žíla a krev se vylila do podkoží. No zas tak 
strašné to už není, to se jen zdá lidem, kteří o tom nic nevědí. 
Teď už je to jen taková fialovožlutá velká modřina.
Dojalo mě, jakou má o mě Tom starost, ale moc dlouho se tu 
nezdržel. Včera sice dorazil propuštěný z německé 
nemocnice, ale jen s podmínkou, že se hned dostaví ke svému 
lékaři (což jde v pátek večer dost těžko) a tak mu opět 
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napuchla noha a já začala mít strach stejně jako on (ale nedala
jsem to na sobě znát). Nakázala jsem mu, že pokud se otok 
bude zvětšovat, musí na pohotovost. A došlo mi, že jakmile 
tam dorazí, tak si ho tam stejně nechají, protože v Německu 
měl ležet ještě týden a tohle se mi fakt nelíbí.

Takže teď leží, odpočívá s nohou nahoře ve svém bytě a 
každý jsme v tom svém bytě úplně sám.

Chtěla bych se tu teď smát, poprosit ho o chleba se šunkou a 
těmi roztomilými červenými bejby rajčátky a jsem si jistá, že 
by mi je hezky vyskládal na talířek a ještě nakrájel papriku. 
Ale ne - nejsem neschopná. Já v pohodě chodím, zvedám se z 
postele a nejsem na nikom závislá, ale chybí mi společnost.

Tak mi nezbývá, než se zvednout a jít si udělat večeři sama, 
sníst si jí sama, dívat se na telku sama a i když jsem 
spokojená a šťastná, moc se tu nenasměju. Tak nemůže být 
pořád důvod k smíchu, já vím. Ale za těch sedmnáct dní v 
Motole jsem si tak nějak zvykla pořád s někým komunikovat. 
Strašně ráda komunikuju!

Venku se z nebe spouští blesky, je krásně svěží vzduch, horký 
červen, zrají třešně a sestra už mi koupila i české jahody, na 
kterých jsem si po obědě pochutnala. Já se mám vlastně tak 
dobře.
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S každým ránem vypadá to veledílo dole lépe a lépe, vlastně 
už mě omezuje jen ta žlutá čouhající trubička s igelitovým 
pytlíkem a jinak se cítím naprosto skvěle, jen sezení mi dělá 
stále trochu problém, ale na to mám nafukovací kruh. Který se
sice lepí na nohy, ale na to dát si kávu s vyděšeným Tomem 
normálně u stolu to stačí. A taky do auta, až v úterý pojedu 
hlásit se k mé obvodní doktorce, abych si nechala napsat i 
vycházky a mohla se producírovat v sukni po světě (až mi ve 
čtvrtek vytáhnou tedy tu cévku a já se rozčůrám).

Během pobytu v Motole jsem slíbila, že zveřejním studii, 
kterou provedla Eliška Liška s Lentlej. Průzkum probíhá už 
od 7. února 2013 a má za cíl zmapovat výsledky prací 
jednotlivých chirurgů v ČR.
Práce je to více než záslužná, protože jde o dotazníkovou 
akci, která zkoumá stav TS žen po SRS s odstupem a jejich 
spokojenost. Přináší spoustu zajímavých informací, které mě 
nesmírně motivovaly (i když už nebylo v čem, protože už 
jsem měla deset dní po operaci také a motivovaná jsem byla 
tak jako tak už dost :).

Dotazník vyplnilo zatím 15 respondentek a jeho aktuální 
výsledky najdete zde:
https://sites.google.com/site/hranolkyakecup/srs-mtf-po-
cesku.
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Na tomto odkaze se výsledky průběžně mění podle toho, jaké 
další respodentky přidávají do dotazníku svá data. Samotný 
dotazník není veřejný (což má svůj důvod) a tak ho nemůže 
vyplnit každý. Je také nutné být alespoň rok po SRS. Tímto 
vyzývám slečny a ženy, které tuto podmínku splňují, aby v 
případě zájmu o anonymní poskytnutí svých zkušeností 
kontaktovaly Elišku nebo mě a vše potřebné zařídíme.

Mně osobně výsledky nadchly. Ačkoli jsem je předpokládala, 
protože podobné informace jsem měla od jiných dívek, které 
po operaci nějakou dobu už jsou a neměla jsem pochybnosti o
tom, že i věci tak trochu nadstandardní, jako je orgasmus, je 
očekávatelnou realitou. Ne, kvůli tomu opravdu SRS 
nepodstupuji, ale proč si to neužít? :)

S dovolením bych přesně citovala některé části:

Co jste očekávala od SRS v posledních měsících před jejím
provedením?

Respondentkám byly nabídnuty následující předdefinované 
odpovědi, z nichž bylo možno zvolit více možností nebo uvést 
svou odpověď volným textem.

A) SRS pro mě byla přirozeným vyústěním celé Přeměny. 
Nijak moc jsem o ni v tu chvíli nestála, ale jaksi dávala smysl.
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B) Celou přeměnu jsem podstoupila proto, abych se dostala k 
SRS. Primární nebyly úřady, ale nové genitálie. Ani na chvíli 
jsem neváhala, že neovagina je ten vysněný cíl.

C) Popravdě? O SRS jsem moc nepřemýšlela. Všechno byla 
taková TV psina a operace byla cosi v budoucnosti... dokud 
jsem najednou neležela na vozíku, nepočítala zářivky na 
stropě chodby na operační sál. Teprve pak mi došlo, že se 
mám rozloučit se svým mužstvím.

D) Chtěla jsem mít sex s mužem jako žena. Bez SRS můžete 
poskytnout orál a přijmout muže do zadečku, ale holt, žena 
nejste.

E) Jsem lesba. Zkuste to říct partnerce s vážnou tváří, když 
máte péro mezi nohama.

F) Jsem asexuál, bylo mi úplně jedno, co mám mezi nohama. 
Ale to pohlaví by mi úředně jinak nezměnili.

G) Chtěla jsem dosáhnout úřední změny pohlaví a jinak to 
nešlo. Na SRS bych jinak nešla.

H) Kdyby mi někdo řekl, že ke změně pohlaví stačí podstoupit 
odstranění varlat, úplně by mi to stačilo a do SRS bych nešla.
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(Následující odpověď jsem nepsala já, ačkoli také tvrdím, že 
žena nemá penis :)

Jedna respondentka komplexně shrnula jasnou volnou 
odpovědí:
Do operace jsem šla proto že: za A je to nutné pro splnění 
zákonných podmínek a za B protože jsem žena a žena nemá 
penis! tudíž i kdyby byla možnost změny dokladů s 
ponecháním penisu nikdy bych do toho nešla protože bych se 
nemohla nikde bez ostudy svléknout. Od operace jsem 
očekávala ženský vzhled vnějšího orgánu a bezproblémovost 
močení. To že funguje i po sexuální stránce je pro mě 
příjemný bonus.

Jiná respondentka uvedla: Ad očekávání - když máte něco 
navíc, co tam nepatří a chybí vám něco, co nemáte - a víte 
naprosto jistě, že je to špatně, uděláte pro změnu všechno.

SEX: klitorální orgasmus naprosto bezproblémový a úžasný. 
Vaginální sex funkční, pokud si mě chlap dostatečně rozdělá 
jde to i bez lubrikantu, i když jeho použití je příjemnější. 
Pokud si mě vezme rychle a hrubě ano tak sex bolí, pokud 
jsem třeba já nahoře a hloubku průniku si ohlídám je sex 
příjemný a po chvilce jde hlouběji a hlouběji. Co se týče 
partnerových rozměrů jsou vetší ve všech směrech než 
doporučovaný dilatátor :-)
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Potíže s močením nemá žádná z respondentek.

Myslím, že tohle ani nemusím komentovat a jsem ráda, že 
takové výsledky můžu zveřejnit. Díky Eliško a Lentlej. :)
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Můžu se podívat?
16. června 2015 v 18:16 | Tereza 

Dostala jsem blahopřání k narozeninám od mojí kamarádky 
Anetky. K narozeninám 26.5.2015. To je tak hezké! :) Tohle 
všechno je tak hezké! A to přání mě vážně potěšilo.

Před chvílí jsem přišla od mé obvodní doktorky, ke které jsem
se měla hlásit do tří dnů od propuštění z Motola. Říkala, že 
oni to takhle vždycky po operacích říkají, ale přitom není 
důvod chodit k ní tak brzo, že se často stává, že i nechodící 
lidé se sádrou dostanou tenhle pokyn a trmácejí se k ní.
Pětiminutová jízda městem v autě (řídila jsem) byla tak 
akorát. Sice jsem měla pod sebou polštářek, ale stejně jsem 
byla ráda, když už jsem před ordinací paní doktorky mohla 
vystoupit.
Problém byl taky s hadičkou a igelitovým pytlíkem, který 
jsem si sice tak nějak schovala do velké plátěné tašky přes 
rameno, ale na druhém rameni jsem měla kabelku a na sobě 
ještě lehký kabátek, abych tu průhlednou hadičku plnou moči 
co nejvíc schovala, protože ten pohled se mi prostě nelíbil. 
Přede mnou vcházel do dveří pán, ale galantně mě pustil. 
Čekárna byla narvaná, takže si stejně nebylo kam sednout. Já 
ovšem stála ráda. Jakmile se nějaká místa uvolnila, pán mi 
nabídl, ať se posadím, ale vysvětlila jsem mu, že bych ráda, 
avšak stání je mi příjemnější. Jenže když začali přicházet další
lidé, sedali si na židličky a já ztrácela přehled, kdo je přede 
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mnou a kdo za mnou, protože za roh jsem neviděla, tak jsem 
se pokusila sednout. Tedy spíš rozvalit se ledabyle na židli 
neustále kontrolujíce kabelku a tašku s pytlíkem, do kterého 
vedla skrytá hadička. Nebylo to moc příjemné a opravdu jsem
se těšila, až půjdu na řadu. Chtěla jsem pána pustit (protože tu
byl přeci jen o vteřinu dřív), ale on trval na tom, ať jdu. 
Hodný pán :) A já v sukýnce :) Těch si teď užiju.

Mám moc milou obvodní doktorku, které opravdu věřím a 
která má obrovský přehled o novinkách v medicíně.
"Tak se posaďte, Terezko."
"Jestli vám to nebude vadit, tak bych radši postála." A už jsem
jí dávala propouštěcí zprávu o třech stranách, kterou si začala 
číst.
"No to je věda!"
Zeptala se mě, jak se cítím a jestli mám nějaký problém. 
Všechno se hojí krásně, kromě rány po drenu v levém třísle, 
která se hůře hojí a začala z ní zrovna prosakovat voda, tak 
mě položila na lůžko, natřela betadinkou a přelepila. Měla 
jsem poodhrnuté kalhotky tak, aby nebylo nic vidět, ale paní 
doktorka byla zvědavá.
"Nevadí vám, když se podívám? Já jsem tohle ještě nikdy 
neviděla, vy jste úplně první totiž."
"Ne, nevadí," a poodhrnula jsem kalhotky. (Moje doktorka je 
totiž děsně zvhrlá a má skryté pohnutky, takže si zaslouží 
kritiku všech těch věčně kritizujících nespokojených pacientů 
a nejlépe by bylo jí hned zažalovat. O 17 miliónů třeba. :)
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Já v tom opravdu nevidím problém. Jsem na lékařské půdě a 
tak tohle opravdu neřeším.
"No to je krásné! To se vážně povedlo!"
"Žejo?" :) "Ještě se s panem docentem vyřeší druhá plastická 
operace za půl roku, při které se překryje klitoris."
"Tak ale spousta žen má takovýhle odkrytý klitoris...", říkala 
paní doktorka.

Já vím. Druhů je spousta :)

I mně se teď mé tělo poprvé v životě líbí.
Je přimo parádní (a teď nemyslím jen můj ženský klín) a to se
teprve všechno hojí, ale ono jak to den ode dne splaskává, je 
to ještě hezčí a hezčí.
Léky na bolest nepotřebuji, téměř žádná omezení kromě toho, 
že se mi hůř sedí, nemám a pak mě maličko omezuje hadička, 
kterou mi za dva dny v Praze vytáhnou a já už snad budu 
konečně úplně svobodná, na což se opravdu moc těším. Vím, 
že některé slečny popisovaly, jak ještě měsíc a půl po operaci 
cítily obrovskou bolest nebo že ještě měsíc nemohly ani 
chodit a tak jen doma ležely. Ale také vím, že jsou holky, co 
vyskočí a jdou. A takových znám vlastně víc :) Takže tohle je 
tak hodně individuální, že nemohu porovnávat. Pouze 
popisovat své vlastní pocity, které jsou ale stejně pořád 
vesměs krásné.
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Ještě jsem paní doktorce řekla, že teď musím dilatovat 
(protože jí všechno to kolem vyloženě zajímalo) a na to mi 
řekla, že si z dob nedávných studií pamatuje, jak byla na 
nějakém oddělení, kde byly malé 12-13leté holčičky se 
zakrnělou nebo nevyvinutou pochvou a musely si do ní 
povinně zavádět dilatátor. Doktoři pak vysvětlovali rodičům, 
že by bylo vhodné, kdyby začaly se sexuálním životem co 
nejdříve, aby se pochva prohloubila a tyhle slečny v 
dospělosti mohly tak mít jednou děti. Dilatace není tedy jen 
naší výsadou nebo prokletím (jak to některé z nás nazývají a 
já nevím proč, protože v tom prostě žádný problém nevidím a 
beru to tak, jak je. Důležitý je výsledek a ten je, že mám 
ženské tělo.)

Každým dnem očekávám vyplněný formulář "potvrzení o 
ukončení léčby změny pohlaví" od Hanky a příští pondělí se s
ním chystám na matriku i na občanky. Ještě musím vymyslet, 
jaký účes zvolím :) Těším se.
Už bych to měla všechno ráda vyřízené a navíc mi všechno 
tohle zařizování po doběhnutí do cíle dělá moc dobře :)

Pokud se ve čtvrtek rozčůrám, ráda bych do jednoho článku 
shrnula stručně celý průběh mého pobytu v Motole, protože 
jak jsem zjistila, napovídala jsem toho kolem spoustu a ty 
důležité informace se tam hůře hledají :) Jenže já potřebuji 
povídat a hlavně mám moc ráda detaily, na které za pár 
měsíců zapomenu, ale tady je vždycky najdu.
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Už taky pracuji jak to jde z domova. Nemůžu v tom 
kolegyňku nechat, i když jsem dnes celé dopoledne měla 
docela adrenalin, abych to stihla, ale ono trošku zaměstnat 
mozek není vůbec na škodu :)

Už běží Prostřeno, tak já se jdu dívat a k tomu si dám nějakou 
mňamku.
A taky si musím vystavit mé blahopřání k narozeninám na 
nějaké čestné místo :)
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Jak rozlišit CD / DQ / TV / TS ?
16. června 2015 v 22:51 | Tereza 

Ležím u televize, už se 
chystám přesunout do 
ložnice, když mi přišla 
zpráva od kamarádky 
Nikči (to není neutrální 
jméno, ale patří 
biologické ženě).
Poslala mi odkaz na 
článek s názvem "16 

vintage transek z dob, kdy ještě neměly na růžích ustláno", 
který vyšel včera na serveru g.cz (do téhle doby jsem netušila,
že takový server existuje). Bylo mi jasné, co uvidím, ale 
zaujala mě ta jistota použitého slova "transka", jakoby autor 
(autorka Radka Pružinová, jak jsem později zjistila) věděla, že
nejde o fotografie transvestitů, ale transsexuálů. Je zatraceně 
dobrá, když to takhle poznala, ale doprovodný text k názvu 
článku "v 19. století a valnou část století následujícího byli 
ale muži v ženských šatech pořádní exoti" mi naznačil, že 
slovo "transka" bylo v tomto případě použito v tom 
nejhanlivějším smyslu.

Fotografie bych vůbec nekomentovala. (Jednu "přeměnu" 
jsem sem vložila).
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Zda jde na fotkách o transvestitu nebo transsexuála nepoznám
ani já, kromě Lili Elbe, která byla ve 30. letech jednou z 
prvních přeoperovaných a zemřela při následné transplantaci 
vaječníků, která se doteď vůbec neprovádí a rozhodně nebyla 
transvestitem a současně transsexuálem, jak autorka uvádí.

Někdo si tu plete opět dva pojmy. Transsexuál a transvestita.

Jasně, napíšeme do článku "transka" a hodíme tam 
transvestity. Vždyť je to totéž.
Ono to bylo hodně dlouho totéž. Termín transsexualita dlouho
neexistoval a poprvé jej použil Hirschfeld v r. 1923, nicméně 
se rozšířil až v 50. - 60. letech minulého století.

Já se vůbec nedivím, že si to lidé neustále pletou. Chápu, když
o tom mluví chlapi v hospodě nebo holky ve školní lavici jako
o témže. "Ten chlap se převléká do ženských šatů."

Ne, ten chlap se nepřevléká do ženských šatů. Ten chlap není 
totiž chlap, ale žena. A pokud je chlap, pak je transvestita a ne
transsexuál.

Neznalost a zmatenost společnosti stále trvá a ještě dlouho 
bude. S tím toho moc neudělám, ale když jsem redaktorka 
internetového časopisu, tak nemůžu psát o něčem, o čem vím 
kulové a motat dva termíny dohromady. Neznalost v tomto 
případě neomlouvá.
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Slečně jsem už vysvětlila, čeho se dopustila a že nemůže tyto 
termíny spojovat ani zaměňovat. Pokud by transvestita dospěl 
až k operaci, je to považováno za selhání systému, 
diagnostiky i všech specialistů, kteří se mu věnovali. Nehledě 
na to, že pochybuji, že by si transvestita dokázal nechat 
říznout do svého genitálu.

Nu což. Jednu napravenou redaktorku bych měla.
Kolik jich ještě zbývá?
Jsem ale ráda, že slečna ten článek napsala, protože jsem ho 
mohla použít jako vzor, jak lidé vnímají tyto dva termíny, jak 
je chybně zaměňují (díky nevědomosti) či jak je stmelují 
naprosto nesmyslně dohromady.

A v souvislosti s tím jsem si vzpomněla na perfektní vtipný 
klíč z blogu Elišky JAK ROZLIŠIT tyto čtyři skupiny osob:

CD - crossdresser
DQ - drag queen
TV - transvestita
TS - transsexuál

Není to nic nového, ale mně se to líbí. Prostě to tu musím mít,
protože to opravdu tak je :)
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Vlasy:
CD = plešatící
DQ = co největší paruka v bizarních barvách, pokud možno s 
flitry
TV = co největší paruka, obvykle ve stylu děvky
TS = co nejprostší účes, který se dá zvládnout za pár minut, 
když člověk ráno zaspí do práce

Make-up:
CD = žádný
DQ = divadelní líčení (silně namalované oči, spousta rtěnky v 
jásavých barvách)
TV = od všeho hodně
TS = viz Vlasy

Oblečení:
CD = utajené spodní prádlo
DQ = večerní róby, flitry
TV = luxus od Frederick's of Hollywood
TS = K-Mart [Tesco] a další řetězce megastorů

Boty:
CD = žádné, ale zato ty nádherné punčochy!
DQ = osmicentimetrový podpatek a čtyřcentimetrová 
podrážka
TV = deseticentimetrová jehla s třásněmi kolem kotníků
TS = všechno, co je pohodlné
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Nehty:
CD = okousané z nervozity, že to na něho praskne
DQ = falešné, ale extrémně dlouhé a v barvě, která ladí s šaty
TV = falešné, ale pěticentimetrové a rudé
TS = krátké tak akorát a v decentní barvě

Sukně:
CD = "Sukně? Dyk by mi nebyly vidět kalhotky!"
DQ = délka až na zem, ale s rozparkem až nad zadek
TV = jen o něco širší, než opasek
TS = "Sukně? Mně to v džínách fakt sedne lip..."

Čím je nejvíc potěšíte:
CD = "Ano miláčku, miluju tě bez ohledu na to, co bys chtěl 
nosit na sobě."
DQ = "A novou Miss Gay města XX se stává slečna XX!"
TV = "Teda! V tý kožený minisukni máš fakt krásnou 
prdelku."
TS = řekněte cokoli, hlavně aby to bylo v ženském rodě

Kde je nejčastěji najdete:
CD = doma zamčené na dva západy
DQ = na jevišti
TV = v baru
TS = v práci
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Zdroj: SPENCEROVÁ, Tereza. Jsem tranďák!. 1. vydání. 
Juraj Horváth. Mirek Vodrážka. Praha: G plus G, s.r.o., 2003, 
s. 41-43. ISBN 80-86103-64-1.

Vtipné, ale pravdivé. Navíc tak jednoduché! Proč v tom pořád
hledat nějaké složitosti. Jednou jsme ženy, tak co? Už je na 
čase, abychom se konečně pochopili... My opravdu nejsme 
oni.
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Štrůdl z motolských jablíček
17. června 2015 v 20:17 | Tereza 

Ještě teď večer dopřála jsem si trochu nostalgie.
Rozválela jsem těsto a popadla tašku, ve které bylo 1.5 kg 
zelených a žlutých jablíček, která jsem dostávala téměř denně 
k jídlu v Motole. Nejprve jsem je jíst nemohla, protože jsem 
nemohla opustit postel a nebylo možné si je umýt (ne, nebyly 
myté, hned na prvním jsem měla nějaký černý prach) a 
otravovat spolubydlící nebo sestřičky, aby mi jablko umyly, 
jsem opravdu nechtěla. A tak jsem si je shromažďovala. Když 
už jsem se mohla pohybovat, tak jsem je s chutí i jedla (snědla
bych tam cokoliv :), ale přesto mi jich i díky délce mého 
pobytu 17 dní dost zbylo. No z toho můžu tak akorát opravdu 
udělat štrůdl!
Vše, co je z jablek, miluju.

Tenhle štrůdl tedy není obyčejným štrůdlem. Je jediným 
tohoto typu v mém životě. Připomíná mi část života, která pro
mě znamenala velikou a očekávanou změnu. Je jedinečný a 
nelze ho už nikdy upéct znovu, protože jsem podepsala, že 
změna zpět na původní pohlaví už není možná :) Opravdu 
nečekám, že bych z tohoto důvodu byla ještě někdy 
hospitalizována :) Já vím, že je to jen štrůdl, ze kterého dělám 
bůhví co. Ale on je opravdu kouzelný :) Vážně! A já mám z 
něho radost.
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Zítra ráno ho beru do auta na snídani cestou na kontrolu do 
Motola. Musí prý být dostatečně kyselý, dostala jsem 
instrukci od Toma, což nebylo těžké splnit, protože ta jablka 
byla do štrůdlu úplně ideální.

Tak já ho jdu ochutnat :) (tamten odkrojený kousek)

Aaaach ta chuť sladké růžové budoucnosti, něžnosti, tisíců 
otevřených dveří a ženskosti!
Té se opravdu nedá přejíst...
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Děkuji Nemocnici Motol za hlavní ingredienci a nejúžasnější 
spolubydlící Martině za hezkou tašku, do které jsem si mohla 
jablíčka z přecpaného šuplíčku přesypat.
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Pytlíky - má láska
18. června 2015 v 18:39 | Tereza 

Dnes jsem si nejspíš potřebovala uvědomit, že to nejtěžší už 
mám přeci za sebou a tak cokoliv, co mě teď čeká, už je 
vlastně maličkostí týkající se výhradně mého ženského 
orgánu. Už nikdy nemůže být hůř, než předtím. Ta myšlenka 
mě nadchla. A taky to, že jsem v poště našla potvrzení o 
ukončení léčby pohlaví od Hanky pro matriku, kde je moc 
hezky napsáno, že teď mám pohlaví ženské. (Kdyby to třeba 
na naší matrice jako nepoznali :). Ona ta naše matrika je dost 
speciální, takže se tam v pondělí už opravdu těším :)

V historii našeho města proběhly pouze tři přeměny z muže na
ženu (včetně mě), z nichž poslední před 4 lety. Tak už vím, 
proč mi před rokem nechtěla matrikářka odpovědět na mojí 
otázku, kolik nás sem asi tak ročně chodí. Ono nebylo co 
odpovědět :) Jsem zvědavá, jak bude zase odbíhat a pořád si 
něco ověřovat, až na ní vybafnu, že kromě jména chci i nové 
rodné číslo (prosím ženské, ano?), na což mám papír taky :)

Ráno jsem se nějak nemohla probudit, tak rychle si člověk 
odvykne vstávat v pět. Tomovi jsem dala k snídani štrůdl - 
celý ho dojedl, jedlík jeden - na mě zbyl jen jeden malý 
kousek, ale měla jsem radost, že mu chutná. Naplánovali jsme
si oběd na cestě z Motola, já i potom doma pořádný nákup bez
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igelitového pytlíku a hlavně víkend s Kačenkou, ve kterém jí 
nebudu muset vysvětlovat, co to s sebou stále tahám.

Ale ona to pochopí, o to se nebojím.

V Motole jsem měla být na kontrole v 10:00. V kartotéce jsem
dostala číslo v 10:01 (přede mnou byla hrozná fronta a 
neustále přijížděli řidiči zdravotních doprav s lůžky 
naloženými urgentními pacienty, kterým padaly boty, 
kapačky, deky a tak jsem je musela pořád zvedat). Asi za půl 
hodiny si mě zavolal pan doktor do ambulance, vytáhl cévku, 
dal rady, jak se starat o nový orgán (voda, voda a zase voda) a 
přikázal, ať hodně piju. Jakmile se dvakrát vyčůrám, mám to 
nahlásit sestře. Neřekl jaké, ale na to jsem se zeptala sestry v 
kartotéce - je to ta ve dveřích číslo 2. (Řekla bych, že 
vždycky, protože jen tam mají ultrazvuk, kterým si poté 
zkontrolují, že je močový měchýř vyprázdněn a nevymýšlíme 
si.) To bych si ani nedovolila, protože představa, že odjedu s 
plným močákem 100 km od Prahy a tam mi to nepůjde 
vyčůrat byla horší než představa, že dostanu znovu cévku.

Tom mě pořád kontroloval, zda dostatečně piju, ještě mi pak 
přinesl krásně vychlazený čaj Lipton a tak jsem během 
hodinky dala do sebe skoro dva litry tekutin. Já tak hezky 
pijuuuu! :)

Jééé a hezky čůrám!
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A po druhé taky hezky!

Takovou radost jsem měla.

Dokonce to šlo i potřetí! Ale už jsem cítila, že to jde hůř. I tak 
jsem sestře nadšeně nahlásila, že čůrám, ale jak jsem byla 
hodně napitá, chtělo se mi zas - přímo urgentně - jenže mě 
čekalo překvápko - nešlo to. Fakt jsem se snažila.

Bezva výlet. Takže ze společného oběda sešlo, z nákupu taky 
sešlo - musím vymyslet, jak ten pytlík dokonale zamaskovat, 
naštěstí jsou teď chladnější dny, tak nevadí, když budu mít 
kabát a pan doktor "machr na cévky" společně s milou paní 
doktorkou mi řekli, že to chce zrovna u mě ještě dalších 14 
dní a pak se to zkusí znovu. Že i tohle se stává a cévka se 
zavádí u některých slečen (jako u mě) několikrát, než se vše 
zahojí a dokonale splaskne.

Přitom já už jsem se cítila tak skvěle. Skoro že bych maratón 
zaběhla! Tohle mě ale na chvíli zkazilo náladu, protože ten 
pocit života bez omezující hadičky je naprosto skvělý, ale holt
prostě zrovna já musím být na tom druhém konci zástupu 
slečen, kterým musí být cévka zavedena na několikrát a 
všechno trvá déle. Přitom zahojené už je to tam moc hezky. I 
doktorce se to moc líbilo, napsala mi to i do zprávy a mně se 
to líbí taky. Jelikož jsem se už před 14 dny jednou a dnes 
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třikrát vyčůrala, je to prý dobré znamení, že močová trubice je
průchozí a funguje. Bezva no.

I ve chvílích, kdy jsem přešlapovala a svíjela se s plným 
měchýřem na chodbě a čekala, než mě vezmou a zachrání, 
nastala ale zcela nečekaně příjemná situace. Do skleněných 
dveří v chodbě vcházel proti mě pán a za ním sestra. Když mě
viděl, místo TAM otevíral dveře SEM, takže chvíli dveřmi 
lomcoval a sestra si neodpustila poznámku, že je to tam na 
těch dveřích napsané! Ale on jí odpověděl: "To já vidím, jenže
taky vidím tady tu krásnou ženskou a hned jsem zapomněl 
číst, víte?!" :)
To nešlo se na něj neusmát.
Pustil mě do dveří a já šla přešlapovat o kus dál :) Až teď tady
doma v klidu si můžu tu situaci vychutnat naplno.

Na vzduch a mezi lidi ale tak jako tak potřebuji, takže během 
vycházek se budu snažit neležet doma a o víkendu si s 
Kačenkou uděláme aspoň procházku nebo půjdeme na hřiště, 
pokud nebude pršet. Už se na ní tak těším. Včera byla kdysi 
dávno jedna svatební noc, což nepovažuji za smutnou událost,
ale za hezkou vzpomínku z minulosti, kterou bych ovšem ráda
minimálně jednou znovu prožila - ale z téhle mojí správné 
strany.

Cesta domů byla příšerná.
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Za prvé od 1.6. změnil Motol podmínky k parkování, takže 
místo 30 Kč za hodinu je nyní účtováno 30 Kč za 30 minut. 
Netušila jsem, že mě vytažení cévky bude stát 270 Kč! Tom to
nevydržel a musel si u zaměstnance na parkovišti postěžovat, 
ale ten s ním jenom souhlasil. To je naposledy, co jsem 
nechala parkovat auto na parkovišti v nemocnici v Motole. 
Příště mě tam Tom vysadí a pojede pryč. Je jedno kam. Pořád 
to vyjde levněji, i kdyby jen tak popojížděl po Praze a až mu 
zavolám, tak mě zase vyzvedne. Kdybych byla mobilnější 
(bez toho pytlíku), klidně bych jela metrem. Nechápu, co 
touhle změnou sledují. Už předtím byly částky za parkování 
nehorázné. Teď jsou dvojnásobně nehorázné.

Za druhé je na 40km úseku po cestě DESET (to není vtip, i 
když to tak vypadalo :) semaforů z důvodu oprav vozovky a 
kromě jednoho jsme chytli všude červenou, což bylo naprosto
perfektní do mé posmutnělé nálady, kterou na sebe ale Tom 
nenechal hodit a tak už je mi zase dobře a veselo, protože jak 
mi teď napsala kolegyňka:
"Terez, to nevadí, že s sebou taháš pytlík. Teď už budeš mít v 
ruce pořád jen cizí pytlíky :-D "

Tom se cestou zpátky stavoval ještě pro maličkaté živé 
pstruhy, které si nasadí do svého rybníčku na pozemku (už 
jednou je tam měl) a tak jsem cestou pozorovala, jak si v tom 
obrovském průhledném igelitovém pytli na zadní sedačce 
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krásně plavou roztomilé rybičky (které jednou sníme! Neee, 
to je příliš drsné - na tohle jsem nemyslela).

A tak všude kolem mě jsou teď pytlíky. Svět je plný pytlíků!
Jen já už žádný vlastní nemám.
Ale to je milé :)

Tak já si jdu rozbalit pytlík bonbónů Mixle Pixle "for women"
:)
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Úřední finále
22. června 2015 v 17:06 | Tereza 

Horký hrnek s čajem s kapkou domácí 
šťávy z bezového květu hřeje mě do 
dlaní za zvuku kapek deště za okny a k
tomu mlsám si koláček... To opravdu 
neznačí nic jiného, než že Terezka je 
spokojená :)

Přišla jsem totiž z matriky a mám 
radost, že se mi vše povedlo vyřídit už 

na druhý pokus a to v jeden den. Ještě teď trochu kroutím 
hlavou nad tím, že jsem (řekla bych, že je to zcela výjimečné) 
nenarazila na hrozivé ostré zuby byrokracie, ale na laskavou 
paní úřednici. Už to slovní spojení "laskavá úřednice" je 
docela vzácnost a přitom tahle pracuje na naší matrice už leta.
Střídá se na pracovišti s názvem "Změna jména a příjmení" s 
paní, kterou jsem navštívila vloni v březnu ohledně změny 
jména z mužského tvaru na neutrální:
"Paní, já bych chtěla nové jméno."
"No jistě, to by mohl říct každý... Jo taaak, to je změna 
pohlaví, tak to já zavolám celý úřad, ať se na vás přijde 
podívat jako na cvičenou opičku, ale budou chodit po jednom 
a nenápadně, jakože u mě v kanceláři něco hledají." :)
Takhle nějak přibližně to bylo před rokem.
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Nesměla jsem ani ceknout, protože jakmile jsem řekla: "To 
máme dneska krásně!", dostala jsem za vyučenou: "Prosím 
tiše. Pracuji a přemýšlím!"
Ouuu. Tehdy jsem měla podezření, že paní je robot.

V březnu 2014 jsem z toho musela udělat seriál a článek o 
matrice rozdělit na čtyři díly. Ačkoli se to zdá být tak 
jednoduché :) Ono to ve skutečnosti jednoduché je, však mám
za sebou taky 12 let úřednické práce, takže vím, že když se 
chce, tak to jde. Ale ono se právěže většinou nechce.

Dnes bych k té své žádosti přidala: "Paní, já bych chtěla nové 
jméno a taky nové rodné číslo." :)
"Ale to my tady nedáváme...", dělala jsem si legraci, že mě s 
žádostí o rodné číslo vyhodí.
Musela jsem se smát, když jsem dnes tuhle odpověď dostala i 
ve skutečnosti, ale pak se paní úřednice podívala na papír, ve 
kterém bylo hezky napsané:

Mockrát jsem si ten papír četla pořád dokola.

A taky tuhle přílohu:
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Tyhle dokumenty od Hanky mi udělaly velkou radost. Ale než
jsem s nimi šla na matriku, musela jsem nejprve vyřešit své 
podnikání:

Živnostenský úřad

(Tuhle část o Živnostenském úřadě nemusí číst nikdo, kdo 
nepodniká a nebude mít tedy problém s výpisem historie jmen 
u jednoho IČ na internetu, což považuji za jeden z nejhorších 
důkazů prozrazujících naši minulost vůbec ze všech 
existujících veřejně dostupných informací. Takhle nás 
prásknout a ještě k tomu úředně a na veřejnosti, to tedy není 
vůbec hezké. Někde se stala chyba. Všichni ví kde, ale 
náprava nikde. Někomu to třeba nevadí, ale já patřím zrovna 
mezi tu část, které to vadí moc.)

Vzhledem k tomu, že vlastním živnostenský list a podnikám 
na něj, vadilo mi, že ve veřejném výpise se zobrazuje mé 
neutrální jméno současně s historií původního mužského 
jména. Tenhle jinak dobrý výmysl je nám teď ale spíš ke 
škodě.
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Na Živnostenský úřad jsem šla s tím, že se s paní poradím. 
Nechtělo se mi totiž rušit živnostenský list nebo ukončovat 
podnikání jen proto, že si měním jméno a někde bude potom 
veřejně uvedeno mé nové ženské jméno v souvislosti s oběma
staršími verzemi mého jména, což je pro mě absolutně 
nepřijatelné. Hlavně to odporuje českým zákonům, které naši 
identitu uznávají zpětně, tzn. už od narození a tak veškeré 
instituce jsou povinny vystavit nám doklady na nové jméno i 
rodné číslo také zpětně. Je vystaven také nový rodný list, 
takže jsem se jako Tereza narodila.

Takto to opravdu funguje a jsem ráda, že žiju v Česku, nikoliv
například na Slovensku, kde je se zpětným uznáváním 
problém (problém je slabé slovo, prostě se to tam nedělá).

Uznávání mého ženství zpětně je vpořádku. Já jsem ženou od 
narození. To mi říká můj mozek. I když jde (jako vždy v 
těchto případech) o rozdílný úhel pohledu, kdy jeden posuzuje
identitu a druhý úřední pohlaví určované při narození podle 
zevního genitálu. Nelze ale říci, že jeden z těchto postupů je 
nesprávný.

Paní úřednici jsem popsala situaci, kterou hned nepochopila, 
takže jsem byla připravena prozradit víc, než jsem původně 
chtěla. Tvrdila mi, že i když přijdu s novým jménem, budu 
spojena s původním rodným číslem a nemohla pochopit, že 
budu mít i nové rodné číslo - tedy kompletně novou identitu a 
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že pokud se budu chtít zaregistrovat jako nový živnostník, 
spojit se se starým IČ ani jménem nemohu. To byl můj názor.

Ono se řekne "nová identita", ale na matrice se taková historie
samozřejmě uchovat musí. Což je vpořádku. Matrika je úřad, 
který ať si eviduje veškeré změny, co se evidence obyvatel 
týče. Taková evidence není veřejně dostupná a tak mi neškodí.

Uškodit mi může, pokud si někdo vyhledá mé IČ a tam zjistí, 
že jsem byla Tom, pak Terry a teď jsem Tereza. Opravdu do 
oka bijící a byla jsem rozhodnutá, že pokud s tím nepůjde nic 
udělat, prostě ukončím podnikání natrvalo! (A napíšu ho na 
někoho jiného.) Nemohla jsem dopustit, abych měla s sebou 
spojená tato tři jména, která přímo říkají, hele to je transka.

Navíc jde o chybný údaj, protože jsem-li uznána Terezou 
zpětně, nemohla jsem nikdy být Tom ani Terry, takže v 
takovém výpise nemají tato jména v tomto našem konkrétním 
případě co dělat. Historie ve výpise je určena na ochranu 
zákazníků takových podnikatelských subjektů, které by se 
pokoušely skrýt svoji předchozí nekalou činnost. Tu my ale 
(obvykle) neděláme. Toto opatření nám tedy škodí.

Zeptala jsem se paní úřednice, co by se dělo, pokud po 
přidělení nového rodného čísla a jména přijdu a budu chtít 
zpětně vše opravit na nové jméno tak, jak mají všechny 
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instituce u nás povinnost. To nejde. Systém používaný na 
živnostenských úřadech to neumožňuje.

Nutno dodat, že zrovna Živnostenský úřad patří mezi jeden z 
nejlépe propojených úřadů s ostatními úřady. Jakékoliv 
rozhodnutí, na jehož vydání mají úřady běžně 30 dní on 
vytváří na počkání, jediným kliknutím se změna objeví na 
všech dotčených institucích, takže když jsem dnes podnikání 
ukončila, bylo to automaticky nahlášeno i na OSSZ, zdravotní
pojišťovně a finančním úřadě. Tohle funguje skvěle.

Takže jsem po úřednici chtěla spíše vyzvědět, s jakým údajem
se párují údaje v případě, že přijdu zažádat o nový 
živnostenský list znovu, ale s novou identitou. Domnívala 
jsem se totiž, že půjde o rodné číslo. Ale to budu mít úplně 
nové a tak jsem si dovedla představit situaci, jak přijdu na 
Živnostenský úřad jakožto úplně nová osoba s novým jménem
a novým rodným číslem a zřídím si nový živnostenský list. 
Tyto nové údaje se přeci nemohou (ani nemají jak) s ničím 
spárovat!?

Není to tak. :-(
V systému Živnostenských úřadů je jakýsi zvláštní 
identifikátor, který při zadání nového rodného čísla vyhledá 
případné změny hlášené automaticky matrikou (i v případě 
zrušené živnosti) a spojí je s původním rodným číslem v jeden
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zápis, tedy zápis i s historií jmen ve veřejném výpise 
živnostenských oprávnění.

Nezbývalo mi tedy, než své podnikání opravdu zrušit. Což mě
mrzelo.

Jenže paní úřednice byla sympatická, trošku jí ten můj 
problém zaujal a tak pátrala a dopátrala se k tomu, že pokud 
bych přišla s novou identitou a zažádala o nový živnostenský 
list, musela by mě zavést do systému jako úplně novou osobu,
což by až takový problém nebyl, protože změny hlášené 
matrikou v době zrušené živnosti není povinné prověřovat, 
jenže je tu jiný problém - ona o mně ví a tak by jí někdo mohl 
obvinit z toho, že mě záměrně nespojila s historií k mému 
starému rodnému číslu a doporučila mi, abych o živnostenský 
list zažádala na úplně jiném Živnostenském úřadě, protože prý
jsou úřady, které vůbec historii neprověřují a já s novou 
identitou mám velkou šanci, že (pokud uvedu, že jdu o 
živnost žádat úplně poprvé) mě s historií nespojí.

Tahle rada mě zaujala, nemám co ztratit a tak to vyzkouším. 
Prostě to risknu. Pokud by při registraci došlo k tomu, že jí 
tam vyskočí mé spárované staré rodné číslo s novým, tak 
předpokládám, že si toho všimne a zeptá se mě na to. V 
takovém případě registraci okamžitě zruším a nebudu 
pokračovat, protože kdybych pokračovala, na internet se 
zveřejní všechna má tři jména a to je přesně to, čemu chci stůj
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co stůj zabránit. A to už nevymažu nikdy. I kdyby se 
ombudsman na hlavu postavil.

Ještě mi paní úřednice poradila, že pokud budu mít živnost 
zrušenou déle než 4 roky, že se historie automaticky 
neprověřuje, ale spoléhat prý na to nemůžu.

Za okny na náměstí začala troubit auta a před radnici přijela 
limuzína se spoustou ošerpovaných aut a svatebčanů. Svatba v
pondělí!?
Chvíli jsme s paní úřednicí koukaly z okna a nechápaly, kdo 
se bere v pondělí :) Svatebčané se před vchodem do radnice 
krásně řadili, fotograf si vytáhl přístroj, stativ a kolejnice, ze 
kterých pak plynule natáčel svatebčany a do toho jsem jim 
tam měla vkročit já, protože jsem potřebovala jít na matriku. 
Však je taky úřední den!

S úřednicí na Živnostenském úřadě jsem se hezky rozloučila a
vyrazila přes ulici na radnici.

Tak tenhle systém mě v zájmu ochrany o mé soukromí donutil
nepodnikat.
Pokud se mi nepodaří znovu zřídit živnostenské oprávnění 
jako nová osoba, budu to řešit dál.
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Jak jsem se dodatečně dozvěděla, podobný problém řešila už 
Dominika na svém blogu http://lonely.cz/prosim-o-pripojeni-
se/.
Vše teď tedy závisí na tom, zda se mi podaří nebo ne 
zaregistrovat jako nová podnikající osoba, aniž bych byla 
spojena s minulostí. Pokud ne, připojuji se k výzvě Dominiky 
a kontaktuji ombudsmanku, ať je nás víc. Tohle je ta 
nejabsurdnější věc, jaká ohledně ochrany našeho soukromí 
existuje, tak si myslím, že se můžeme alespoň pokusit něco na
tom změnit.

Matrika

Jakmile jsem se propletla svatebčany a dorazila na matriku ke 
dveřím označeným "Změna jména a příjmení", vyšla paní, 
která měla zrovna tyto žádosti na starosti a ptala se mě, co 
potřebuji.
"Dobrý den, já bych si chtěla změnit jméno a také požádat o 
nové rodné číslo."
"No to my tady ale neděláme, ta rodná čísla."
:)
"Ale já mám tenhle papír..."
"Aháá, tak to jo. To máte tu konečnou fázi ano? Dobře. Takže 
- rodný list, rozsudek o rozvodu, tady máte žádost..."
Překvápko :) Terezo! Základní poučka při návštěvě matriky 
zní: "Na matriku nikdy bez rodného listu nechoď!"
Když já si to tam nakráčela jen s papíry od Hanky.
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"Ale já jsem rodný list i rozsudek dokládala před rokem, když
jsem žádala o tohle dočasné jméno."
"To už je v archivu, musíte to přinést znovu a já nemám čas, 
protože je tu svatba a minimálně hodinu nic nevyřídím."

Asi se mě chtěla zbavit, tak jsem zase zavolala Tomovi, ten 
mě odvezl domů, otevřela jsem šanon se všemi důležitými 
dokumenty, které si takhle hezky dávám k sobě, vytáhla 
rozsudek o rozvodu a... místo po rodném listu bylo prázdné. 
Zůstaly tam jen průhledné desky.

Začala jsem prohrabávat ostatní šanony, ale přeci nejsem tak 
blbá, abych si tak důležitý dokument, o kterém jsem navíc 
věděla, že ho budu teď potřebovat, založila bůhví kam? 
Taková já nejsem. To bych nikdy neudělala!

Po patnácti minutách jsem si vzpomněla, že den před 
odjezdem do Motola jsem byla u ségry, které jsem vezla svůj 
rodný list s plnou mocí k zastupování v dědickém řízení, které
bylo zrovna na den mé operace, takže jsem se ho nemohla 
zúčastnit. A taky jsem si vzpomněla, že si můj rodný list ségra
ofotila, ale co se s ním dělo potom, to absolutně netuším.

Doma jsem prohledala naprosto všechny možné skříně a 
šanony, brala do ruky papír za papírem, ale rodný list nikde. V
mém bytě prostě není. A stejně tak ani dopis od notářky, která 
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můj rodný list potřebovala, takže jsem ho buď vyhodila nebo 
zůstal někde u ségry, která ale tvrdila, že to není možné.

Po hodině hledání jsem to vzdala a v jednu mě Tom odvezl 
znovu na matriku, kde jsem místo do dveří Změna jména a 
příjmení vešla do čekárny "Matrika - sňatky, narození", kde 
jsem chtěla požádat o duplikát.

O duplikát rodného listu, který záhy okamžitě zruší, což mi 
přišlo tak nelogické! Ale nechtěla jsem se s nikým dohadovat.

Za svou nepořádnost (kterou doteď nechápu) jsem dostala 
velmi "příjemný" trest. Čekárna byla úplně narvaná, byl v ní 
příšerný vzduch a co uchazeč, to doprovod celé rodiny, která 
byla navíc cítit jako popelnice, do které jsem při odchodu 
házela odpadky. Myslela jsem, že se tam sesunu k zemi, když 
jsem to viděla (a cítila).
Tak tady to máš, Terezo. Jen hezky čekej! :)
No nevzdala jsem to.
Čekárna se vylidňovala rychle, protože s každým člověkem 
odešli další tři, kteří byli jen jeho doprovod.
Proti mě si sedla slečna, která před 20 lety dostala od Toma 
(ne od toho mého kamaráda) růži. Prostě jen tak, protože se 
mi tehdy chtělo a protože se mi líbila. Od té doby jsem jí 
neviděla. A tak jsem měla to čekání okořeněné vzpomínkami, 
zatímco já jsem byla pro ní naprosto cizí člověk.
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Jinak to čekání nebylo okořeněné ničím. Tedy kromě 
romských dětiček opatlávající své holuby z nosu na židličky 
(nejlépe na sedací plochu) a šermující rozevřeným deštníkem 
před tvářemi nás všech ostatních. Uffff. Trest přijímám :)

Když se na mě dostala řada, u přepážky seděla matrikářka, 
která před rokem vyřizovala moji žádost o neutrální jméno. 
(Tak to nebyl robot :).

Vysvětlila jsem jí, co potřebuji, že jsem ztratila rodný list a že 
ho teď potřebuji.
Vzala si ode mě 100 Kč a řekla, ať se posadím do čekárny, že 
mi ho přinese.

V ten moment ale do dveří vešla ta druhá matrikářka, která 
teď sedí ve Změně jména a příjmení a slyšela jsem, jak se 
baví o tom, proč tam sedím a že chci duplikát rodného listu.

Za chvilku si mě matrikářka zavolala a obě dvě mi poradily, 
že pokud potřebuji duplikát tohoto rodného listu jen proto, 
abych si podala žádost o změnu jména a příjmení, že to není 
nutné, ušetřím stovku a jen vyplním čestné prohlášení, že 
jsem ho ztratila, protože přeci nebudou vystavovat duplikát, 
který budou záhy okamžitě rušit :) No že jo!?

Tak by to mělo na úřadech vypadat!
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A to jsem se ještě bála, že budou chtít znovu oddací list. On 
totiž rozsudek o rozvodu nestačí, i když je v něm uvedeno, že 
došlo k uzavření manželství tehdy a tehdy a tam a tam.

Oddací list už nebyl potřeba.

Matrikářka ze Změny jména a příjmení si mě vzala s sebou do
své kanceláře, tam jsem jí dala žádost o změnu jména a 
příjmení. Správní poplatek se v našem případě nehradí, takže 
změna je zdarma.

Dostala jsem k vyplnění prohlášení, kde jsem musela uvést, 
jak jsem ztratila rodný list, celou dobu byla na mě matrikářka 
milá, usměvavá, snažila se mi ve všem vyhovět a řekla mi, že 
se pokusí do týdne zajistit rozhodnutí o změně jména na 
ženský tvar, který jsem uvedla do žádosti (jinak je na to 30 
dní) a že mi zavolají, abych si pro rozhodnutí přišla, čímž vše 
urychlím, než aby to posílali poštou. To jsem uvítala.

Jakmile bude rozhodnutí o změně jména v právní moci (což 
bude hned v den převzetí), posílá matrika automaticky žádost 
na Ministerstvo vnitra o přidělení nového rodného čísla - 
tentokrát už Tereze Novákové.

Dobu vyřízení žádosti o nové rodné číslo nebyla schopna 
odhadnout, protože tyto změny až tak často neprovádí. (Jak 

Červen 2015 - Úřední finále 621



jsem psala, jsem v historii města teprve třetí osoba s 
přeměnou male-to-female a poslední tu byla před 4 lety).

No a to bylo všechno :)
S matrikářkou jsem se rozloučila, byla vážně milá, v nedaleké
pekárně jsem koupila chleba a dva koláčky (jeden pro Toma, 
který si ho hned v autě, jakmile pro mě přijel, snědl) a teď už 
jen čekám, až se mi ozvou.

Pro novou občanku musím vyrazit v momentě, kdy bude 
provedena změna jména a současně i rodného čísla. Jinak 
bych tam šla dvakrát a já nechci mít občanku s chlapským 
rodným číslem, na které bude mé ženské jméno :) I když by to
byla rarita.

Vím ze zkušenosti jiných holek, že s novým rodným číslem 
Ministerstvo nijak nespěchá. Odhaduji to tak na tři týdny. A 
další tři týdny se čeká na novou občanku, takže všeho všudy 
si ještě počkám v nejlepším případě měsíc a půl, než budu v 
ruce držet ten vysněný doklad s písmenkem F.

Takže jsem moc spokojená s tím, jak jsem dnes všechno 
zařídila.
Jak se cítím já?
Hadička je otravná, ale dá se to. Pod kabát jsem si připnula 
spínací špendlík hodně vysoko skoro do podpaží, za který 
sáček pověsím a skryje se tam tak celá hadička.
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Ještě se mi dva malé úseky stále hojí, vše ostatní už je 
zhojené, ale dostat bych přes pipi facku tedy ještě nechtěla.
Tím, že dnes prší a je opravdu zima (těch deset stupňů ráno se
mi vůbec nelíbí!) jsem dnes riskla poprvé místo sukně kalhoty
a taky už to celkem šlo. I sedět už se dá mnohem lépe, než 
před týdnem, takže bez problémů jezdím autem.

A pak mám v plánu ještě něco. O Wobenzymech a podobných
doplňcích za šílené peníze (vychází to na 600-800 Kč za deset
dní) jsem četla hodně. Původně jsem si chtěla jeden po 
operaci hned pořídit, aby se vše lépe hojilo a zmírnilo to 
otoky, ale dočetla jsem se o tak rozporuplných reakcích, že 
léčba není vůbec vědecky potvrzena, že mi bylo líto peněz a 
žádný Wobenzym jsem si nekoupila.
Ale napsala mi sama od sebe jedna moooc milá lékárnice z 
jedné severomoravské lékárny, ať zkusím účinnější obdobu 
Wobenzymu s názvem Phlogenzym, který jediný má 
potvrzený účinek (to jsem se dočetla později).

Kdybych neměla žádné komplikace a byla po osmi dnech 
doma, tak by nějaké enzymy byly opravdu vyhozené peníze, 
ale teď bych ráda vyzkoušela, jestli na tom opravdu něco je. 
Dokonce si v mém případě mohu zvýšit i dávkování z 
původních 3x 2 tablety denně na 3x 4 tablety denně, ale já 
udělám kompromis a uvidíme, zda se na mně tenhle drahý 
preparát nějak projeví. Jinou šanci, jak to vyzkoušet, už asi 
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jen tak mít nebudu a opravdu chci, abych se začátkem 
července už konečně vyčůrala bez té otravné hadičky!

Jinak ale nadmíru převažují ty hezké pocity, kterých se stále 
nemůžu nabažit. Tohle je tak parádní jedinečná a velká změna,
že to nedokážu jen tak přehlédnout a říct si: "No dobrý, tak už
ho tam nemám a jde se dál." Ještě se mi líbí si to užívat.
Nejhezčí byl z dneška stejně moment, kdy jsem do žádosti o 
změnu jména vepisovala to své opravdové holčičí (už ne 
žádné neutrální) jméno, po kterém jsem tak dlouho toužila. 
Matrikářka ho pak přečetla a řekla, že to nebude problém. 
Konečně už nic není problém :).

Je docela možné, že příští víkend opět dostanu Kačenku, takže
se s ní chystám na atrakce a jsem docela zvědavá, jak budu s 
tím pytlíkem a hadičkou sedět v autíčku na autodromu a 
srážet se s ostatními autíčky. Auvajs :) Ale to je až za týden a 
každý den je ten stav lepší a lepší.

Pokud slečna z toho mého neoblíbeného televizního 
dokumentu z r. 2006 prohlásila, že měsíc a půl jí to "tak 
strašně" bolelo, že nemohla ani chodit a jen ležela, tak si 
nejsem jistá, co jí to tam dole vlastně udělali, ale jak jsem 
měla možnost poznat, je to tak hodně individuální, že to 
vlastně ani nevylučuji.

Tak a jde se pracovat, ať to všechno není na mé kolegyňce.
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Že se mi ale chce :)
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Dojímací den
24. června 2015 v 17:49 | Tereza 

Nechtěně a nečekaně přišel ke mně najednou dojímací den.
Jela jsem do lékárny a jak jsem nastoupila do auta, hráli 
starou písničku (Voyage Voyage), kterou hrávali v době, kdy 
jsem byla na základní škole a zrovna tuhle i na lyžáku, na 
kterém jsem byla se třídou.

Cestuj, cestuj
déle než jen nocí a dnem

Cestuj
v neuvěřitelném prostoru lásky

Cestuj, cestuj
posvátnou vodou indické řeky

Cestuj
a nikdy se nevracej.

Kéž by tehdy bylo mít se odkud nevracet, jako teď, kdy už 
(naštěstí) není návratu.

Z ničeho nic jsem měla slzy v očích, protože jsem si 
vzpomněla, jak jsem tehdy koncem 80. let seděla na staré 
rozvrzané a tvrdé židli ve velké tmavé místnosti lyžařské 
ubytovny s náhražky diskotékových světel, ve které tahle 
písnička hrála, mí spolužáci se na ní vlnili, včetně dívek, z 
nichž hlavně jedna měla krásné dlouhé blond vlasy, byla štíhlá

Červen 2015 - Dojímací den 626

https://www.youtube.com/watch?v=6PDmZnG8KsM


a opravdu hodně ženská. Nosila prstýnek s třpytivým 
kamínkem... Moc jsem ten prstýnek chtěla. Chtěla jsem ho 
nosit, protože jsem žádný neměla a neexistoval způsob, jak 
takový prstýnek získa. Tak jsem k ní prostě přišla a ptám se jí,
jestli by mi ten prstýnek nepůjčila.
Nepůjčila, ale byl do ní zamilovaný můj spolužák, který to 
slyšel a sprostě a drze jí ten prstýnek násilím svlékl z prstu a 
do konce lyžáku ho měl jako svou trofej. To se mi vůbec 
nelíbilo.
Já jí ten prstýnek záviděla. A záviděla jsem jí její dlouhé vlasy
i způsob, jakým tančí, její hlas a namalované oči. Ta bezmoc, 
kdy jsem tam seděla a nevěděla jsem, proč chci být na jejím 
místě, proč jsem zrovna já chlapec a proč nikdy nebudu moct 
být dívkou byla obrovská a vlastně tehdy žádným způsobem 
nepřekonatelná. Nezbývalo, než se s tím smířit. Tehdy jsem 
netušila, že se s tím smířit nedá. Stále (roky a roky) jsem 
doufala, že se to dá. A život běžel.

V lékárně byla rodinka. Krásná roztomilá holčička s bílým 
květem ve vlasech přišla ke mně (stála jsem u jiné pokladny 
pro "volný prodej") a na celou lékárnu plnou lidí zakřičela: 
"Tatínkuuuu, co je tohle?"
Prohlížela si líbivé balení vitamínů pro děti.
Tatínek ale nestíhal, protože v jedné ruce držel tašku, v druhé 
vajíčko s miminkem a čekal, až mamča nakoupí, co potřebuje.
Kdykoliv vidím malou holčičku, vidím svojí Kačenku, která 
tu v tu chvíli není...
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Na přechodu jsem pouštěla slečnu. Viděla jsem už z dálky, že 
jí nikdo nechce pustit. Mávla na mě a já se usmála. "Tak běž. 
Jsme teď na stejné straně."
Najednou jsem viděla všechny ty holky a ženy kolem mě a 
dojímalo mě, že už tam patřím taky i úředně. Říkala jsem si, s 
jakou samozřejmostí všechny ty ženy vnímají své tělo, své 
ženství a své ženské genitálie, za které já jsem tolik bojovala a
teď už je konečně mám i já. Pokud je pro ženy jejich ženství 
samozřejmostí a pro mě vzácností a darem, pak z nás dvou 
jsem v tu chvíli já z tohoto důvodu ta šťastnější, protože jsem 
právě dosáhla něčeho, co pro mě tou samozřejmostí nebylo.
Tohle je tak skvělý pocit! Připadá mi, že jsem taková celý 
život. Už od narození. Nic není špatně, nic není problém. 
Tohle je to vysvobození ve své nejvyšší úrovni.

Psala jsem kamarádce, která šla dnes na matriku zažádat o 
neutrální jméno, že to oslovování v ženském rodě už je u mě 
trochu nuda, protože je pořád stejné :) Myslela jsem to ale 
obrazně. Je mi stále velmi příjemné, když slyším to milé 
oslovení v ženském rodě.

Kamarádka mi hned říkala, jak pochodila na matrice. Stejně 
jako u mojí matrikářky před rokem se té její třásly ruce. Pro 
ně jsme asi něco jako mimozemšťani :) Obzvlášť tam, kam 
zavítá jedna z nás za sto let. A opět se potvrdilo, že matrika je 
pořád jen úřad a nelze tedy očekávat žádné zázraky.
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Jméno Vlasta podle matriky není neutrální a tak jí byla 
doporučena Nikola.
Nikola! Každá druhá jsme Nikola! (Přestávám tohle jinak 
hezké ženské jméno mít ráda. Zavání prozrazením :) Jakmile 
potkám biologickou slečnu, co se jmenuje Nikola, už jí 
automaticky podezřívám :) Nehledě na to, že celé mé dětství 
jsem měla ve vchodě souseda - kluka Nikolu. Dnes je toto 
jméno pro muže poměrně netypické. Dost zženštilo :)

Ze statistik z r. 2009 (bohužel od té doby se statistiky 
neaktualizovaly, ale to nevadí) vyplývá, že

jméno NIKOLA nosí 1008 mužů a 31935 žen.

To znamená, že 97 % z toho jsou v ČR ženy.

To je opravdu málo na to, abych toto jméno považovala za 
mužské (ačkoli je), ale to je jen plus pro holky, které si toto 
hezké ženské jméno vybírají, protože o to méně lidí jej bude 
považovat za mužské.

Podobná situace je u jména Andrea.

Jméno ANDREA nosí 93 mužů a 40096 žen.

Takže 99.77 % z toho jsou v ČR ženy.
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To je ještě parádnější výsledek ku prospěchu žen, než u 
Nikoly.

Ještě bych si dovolila přidat tu Vlastu, protože výsledek mě 
překvapil.

Jméno VLASTA nosí 68 mužů a 52940 žen.

Takže 99.87 % z toho jsou v ČR ženy.

:)

Vlasto, nevzdávej to :)

Jak může matrika určovat mně, jak já se budu jmenovat? Já si 
podávám žádost a Vlasta je jedno z těch nejneutrálnějších 
jmen, co znám. A to byla paní zrovna na školení ohledně této 
problematiky kolem TS. Aha. Pak by ale věděla, že matriky se
mají řídit podle bible všech matrik od dr. Knappové "Jak se 
bude vaše dítě jmenovat?", kam se milá matrikářka musí 
podívat a v části ženská jména najde jméno Vlasta, které 
posléze najde také v části mužská jména, čímž nebude po 
žadatelce vyžadovat, aby se jmenovala Nikola (to by měla 
matrikářka hodně jednoduché) a ani nebude chtít posudek od 
dr. Knappové, který stojí 500-1000 Kč a který musí matrika 
přijmout.
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Nehledě na to, že se může podívat do oficiálních statistik 
Ministerstva vnitra, do kterých jsem se před chvílí dívala já.

Co mě tedy ještě zaujalo bylo to, že Vlasta šla na matriku v 
jednom z největších měst ČR, ale tam byla z žádosti 
matrikářka tak překvapená, že říkala, že tu roky nikdo s 
takovou žádostí nebyl. To chápu u menších měst.

[Hrají mi úplně úžasný taneční klip s takovým rozkošným 
hlavním hrdinou, tak musím přestat psát, jelikož se v tom 
božském rytmu nedokážu nepohybovat a jdu si zatančit.
-
Aaach, to byl krásný klip. Já chci taky takového souseda!!!]

Tu matriku jsem s Vlastou prožívala, jakobych tam šla já. 
Všechno bylo před rokem tak jiné, nejisté, plné strachu a 
obav, ale současně nadšení a radosti z toho, co bude.
A najednou jsem tu.
Tak tady mě máte.
Jmenuji se Tereza :)

Ještě tedy nejsem v právní moci, ale čekám každým dnem 
telefonát z matriky, abych to šla podepsat a vzdala se práva na
odvolání. Pak už to nikdo nezmění a od té chvíle už mě budou
i úřady nazývati Terezou.
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Mrazí mě po celém těle, když na to pomyslím.

Dnes mi v poště přistál odkaz na včerejší článek týdeníku 
Respekt "Zpráva o českém trans životě".
S některými myšlenkami souhlasím (uvedu níže), ale (protože
nemusím souhlasit se vším, co je kde napsáno a mám svoji 
hlavu) nejsem si úplně jistá, co některými pasážemi chtěla 
autorka sdělit, ale připouštím, že to tak může být, nicméně já 
za sebe musím říct, že jsem za celou dobu přeměny neměla 
problém s nikým - ani s úřady, se zdravotní péčí, která by mi 
měla být odmítnuta poskytnout, s diskriminací, s problémy v 
práci, s problémy s výchovou mé dcery. Nic z toho, co se 
obvykle uvádí jako největší problémy, se kterými se 
transsexuálové potýkají. Nevím, proč to tak je, ale taková 
jsem já :)

Co se mi ale ve stručné diskusi líbilo byla poznámka:
"A možná o nich (o TS lidech) nevíš, protože si jich plno 
chybně rodově označil a nebo naopak správně :) A za mě 
myslím, že je lepší, když o nás společnost bude vědět málo, 
čím méně o nás budou vědět, tím snadněji můžeme zapadnout 
jako cisgender."

Tak jak to tedy s tou popularizací naší existence a vtěsnání do 
povědomí této společnosti vlastně je? :)
Nebylo by lepší, kdyby se o nás vůbec nemluvilo?
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Obecně je potřeba, aby se řešily problémy jako je 
diskriminace, problémy v práci, problémy v rodině. Neříkám, 
že když jsem to nezažila já, že to neexistuje. Spousta lidí má 
takové problémy. Nejen TS, ale ti jsou ještě více ohroženější.
Je dobře, že se o tom mluví, že o tom společnost ví, protože 
jinak bude mít dál zkreslené představy. Ale já to téhle 
společnosti říkat nechci, protože já jsem (jak bylo řečeno) teď 
už vlastně (z mého pohledu určitě) cisgender žena. To je oč tu 
běží. Tohle chce většina z nás. Jen málokdo vystoupí z řad, 
veřejně otevře svou minulost a stane se tak navždy 
ocejchovaným jedincem v této společnosti. Je otázkou, zda je 
to až tak moc k neprospěchu takového člověka.

Úryvek z článku:
Pro velkou část trans mužů a žen se tak stává klíčovou 
potřeba zapadnout mezi příslušníky pohlaví, ke kterému se 
hlásí, být okolím automaticky vnímáni jako cisgender muži a 
ženy. Obvykle se to popisuje anglickým termínem "passing". 
Damian Machaj vysvětluje, že mu hodně pomohlo, když jej 
lidé začali automaticky vnímat jako muže, zároveň si ale 
uvědomuje, jak velká část jeho pocitu je dána společenským 
tlakem.

"Spektrum toho, jak má pro společnost typický muž a žena 
vypadat, je bohužel hlavně v našich končinách vlastně velmi 
úzká a nudná škála," říká. Pro jiné, jako třeba Sabine, je 
passing druhotný: "I když mě někdo neosloví mladá paní, 
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ale pane, jsem spokojena, protože moje kvalita života se 
zvedla. Nejsem nucena vést dvojí život (ve dne pracující muž
a večer život užívající žena)."

Myšlenka, kterou napsala Sabine, je přesně to, co vystihuje 
tvrzení, že "není špatných přeměn".
Kvalita života se zvedla.
I o to tady jde.
Hůř než předtím už nikdy nemůže být.

A když se ještě vrátím k tomu prstýnku na začátku, já vlastně 
stále ještě čekám na ten svůj první...
Ten, co ženy dostávají od svých mužů, milenců, přátel, 
následovaný objetím a vášnivým polibkem. Nemusí být ani se
třpytivým kamínkem, i když je mám ráda. Což značí, že 
takový muž tu ještě stále po mém boku není.
Po mém boku je jen dobrý kamarád, kterého mám ráda, ale já 
bych si dovolila vybrat svého partnera na celý život sama. 
Konečně už toho posledního. To chceme ostatně všichni. :)
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Jak Tom a Terry odešli
29. června 2015 v 19:26 | Tereza 

Jméno Tom mi působí při vyprávění komukoliv trochu 
problémy, protože se plete s mým původním klučičím jménem
(jen čtenáři tohoto blogu a lidé, kteří mě znali z dřívějška ho 
znají, protože ho zásadně nikdy nikomu novému nesděluji, 
neboť má identita byla uznána zpětně od narození, jsem tedy 
Tereza od narození a tak to také chci) a se jménem mého 
kamaráda Toma. To plete úplně každého, kdo jméno z mé 
minulosti znal. Moje sestra prohlásila, že je to "strašný, když 
mamka mluví o Tomovi", než si to v té hlavě zařadí správně. 
Moje mamka mluví o Tomovi jen v souvislosti s minulostí, 
ale menší zmatky to působí. Ono je kolem 2500 mužských 
jmen a já musím potkat zrovna kluka, který se jmenuje Tom.

Jak říká název článku, odešel Tom, který byl následován 
Terrynou a už tu prostě nejsou. Je to pár hodin, co úplně 
odešli. Ani nevím kam :) Tom už odešel před patnácti měsíci a
Terryna ho šla asi hledat (i když to doufám, že ne, protože ho 
zcela jistě nenajde), ale ono je mi to vlastně jedno. Ti dva jsou
minulostí, která se už nikdy nevrátí, tak ať si jdou, kam chtějí,
mně se po nich stýskat ani trochu nebude. Takže sbohem. Byli
jste jen stupínkem k tomu, abych se dostala sem. Teď už vás 
nepotřebuji a nechci.
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Je to taková krátká a krásná pohádka, která měla ale hooodně 
dlouhý začátek a teď ta pohádka, co vůbec není pohádka (ale 
je to pohádkově kouzelné) konečně končí.

Oznámení:
Dnes v 16:12 vešla Terry na Městský úřad a už se z něho 
nevrátila. Bývala bych řekla: Chudák malá, někdo jí tam něco 
asi udělal.
Ano udělal :) Úplně jí úředně zrušil! Prostě jí vymazal z 
tohoto světa. Jupí! :)
Zato dnes poprvé v 16:20 vyšla z Městského úřadu Tereza a ta
už Terezou zůstane po celý svůj život. Tohle moc chtěla. 
Tohle jméno, tohle příjmení končící tím krásným -ová, tenhle 
život. Dostala zase jeden takový hezký papír, ve kterém už jí 
konečně i úřady oslovují "paní":
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Kromě tohoto rozhodnutí jsem nedostala ještě nic, protože 
zítra matrika posílá žádost o přidělení úplně nového ženského 
rodného čísla s tímto rozhodnutím. Jakmile Ministerstvo 
vnitra vyhoví této žádosti, dostanu nové rodné číslo a pak mi 
bude ustřihnut roh občanského průkazu, čímž bude 
znehodnocen a bude platný jen s dokladem, na kterém bude 
vyznačeno, k jakým změnám došlo. A to bude moment, kdy 
běžím pro novou občanku.

Časově to v nejhorším případě může vypadat asi takto:
1. den - podání žádosti o změnu jména a příjmení z důvodu 
ukončení léčby změny pohlaví na matrice
30. den - vydání rozhodnutí o změně jména - bude-li 
odesíláno poštou, čeká se 15 dní od převzetí na nabytí právní 
moci, takže rozhodnutí by nabylo právní moci 45. den.
Pokud se žadatel dostaví na matriku s rozhodnutím po 
doručení, může se vzdát práva na odvolání ihned a nečekat 15
dní.
Pokud rozhodnutí není odesíláno poštou (podle mě většina 
těchto "vzácných" rozhodnutí" matriky předávají osobně po 
předchozím telefonátu jako mně), tak je rozhodnutí v 
nejhorším případě předáno 30. den od zahájení správního 
řízení (podání žádosti o změnu jména).
V mém případě jsem čekala 7 dní, ne 30.
Přidělení nového rodného čísla trvá Ministerstvu vnitra 3-4 
týdny. Takže v nejhorším případě 30. dní.
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Celkem jsme tedy na 60 dnech.
Vydání nové občanky trvá 3 týdny, takže jsme na 81 dnech, 
kdy od podání žádosti o změnu jména držíme novou občanku 
s písmenkem F, ženským jménem a ženským rodným číslem.
To jsou necelé tři měsíce :)

Takhle mohou pracovat úřady. Uvedla jsem příklad s 
maximálními lhůtami. Věřím, že v mém případě to stihnu 
díky ochotě a rychlosti matriky do dvou měsíců.

A když už jsem uvedla nejdelší možnou lhůtu, měla bych i tu 
nejkratší možnou.
Pokud se matrika fakt probere, nebude muset nic dohledávat 
(obzvláště malé matriky, které s tím nemají zkušenosti) a bude
schopná rozhodnutí vydat například do druhého dne (je nutný 
podpis i vedoucí a ten se vyskytuje jako v mém případě vždy 
všude, kromě na úřadě), pak by nejkratší možná lhůta byla 44 
dní, což je něco kolem měsíce a půl.
Za normálních okolností (pokud tam nemáte známé) se totiž 
přidělení rodného čísla ministerstvem nedá urychlit (trvá 3-4 
týdny) a také se nedá urychlit vydání občanky (trvá 3 týdny).

Prostě vítejte ve světě, ve kterém nejde nic urychlit :) Typické 
pro přeměnu. I když občas jde přemluvit sestru na 
endokrinologii v Modřanech, aby nás místo za 6 měsíců 
objednala aspoň za 1-2 měsíce, pokud někdo vypadne, apod. 
Kdo se nezeptá a nezkusí to, ten čeká :)
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Jak Tom a Terry odešli?

Ani nevím. Řekla bych, že pěšky. Protože všechno se tak 
táhlo :)

Teď už se kromě nového rodného čísla a dokladů nic táhnout 
nebude. Už jste dotáhli, Tome a Terry.

Dnes v 16:20 už jsem jen Tereza a nikdo jiný.

Ten pocit je tak bezva, že jsem si ho sem musela zapsat :)

Zbývá už napsat jen málo stránek této knihy - mého čtyřletého
miminka - které už dospělo a je samostatné, takže je čas 
postupně knihu dočíst, zavřít a vzít do ruky jinou. Třeba 
někoho, kdo stejně jako já toužil uskutečnit svůj sen, který si 
chtěl původně odnést do hrobu a už předem má můj obdiv za 
jeho sílu, odvahu a přeji mu, aby ho doprovázela radost i 
stejné nadšení, jako mě.
Jsem si jistá, že bude.
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Červenec 2015

Bez hadičky přes devět semaforů
2. července 2015 v 19:41 | Tereza 

Parádní semaforová hitparáda na cestě do Prahy je šťastně za 
mnou a s ní i hadička, která mi dělala měsíc společnost a tak 
se ve mně teď střídají dva pocity: obrovská radost a euforie z 
toho, že čůrám krásně jako holčička (poprvé, podruhé, potřetí 
a počtvrté v Motole, i když stačilo dvakrát, já chtěla mít 
jistotu... teď už pošesté i doma) a obrovský strach z toho, že 
se stane něco, co způsobí, že to zase nepůjde a tenhle pocit 
nepatří zrovna mezi mé oblibené. Stačilo mi dvakrát. A tak 
bych si moc přála, aby to takhle zůstalo až do rána, kdy už by 
mělo být vyhráno.

Nemůžu si tu svobodu vychutnat. Už nemusím řešit, kam s 
hadičkou plnou moči, která nebyla ani tak problém fyzický, 
jako psychický (kdo rád veřejně ukazuje svoji moč? :). Už 
můžu konečně vytáhnout šaty, skrz které nebylo možné 
hadičku provléknout a užít si léta, které je v těchto dnech 
opravdu letní (modrá obloha, slunce, slunce a zase slunce a k 
tomu horko), což vypadá na oněch 15 dní léta, které v našich 
zeměpisných šířkách každý rok zažíváme, tak honem honem 
užít si jich!
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Na jednu stranu si dávám pozor, abych nepila moc, ale na 
druhou stranu miluju, když to tam vše funguje, jak má a to se 
mi tak líbí, že bych nejradši odbíhala na toaletu klidně 
každých deset minut. To se samozřejmě během pár dní změní 
a i čůrání bude patřit mezi standardní součást mé ženskosti, z 
níž některé části jsou teď pro mě úplně nové a musím říct, že i
tak banální věc, jako je čůrání, je teď pro mě něčím 
jedinečným.

Pokud přijde problém, můžu risknout místní nemocnici, která 
si může troufnout na zavedení cévky (ale nemusí, jak mi řekl 
pan doktor) nebo se dopravit kdykoliv do Motola. To budu ale
řešit, pokud by to nastalo. Zatím ty Niagáry vypadají na 
nezastavitelný proud a tak věřím, že teď už jsem s hadičkami 
skončila.

K docentovi jsem objednaná na konečnou kontrolu v první 
polovině září.

Psala mi Niki, co se mnou byla ke konci v Motole na pokoji 
(to je tak milé, že si vzpomněla), jak jsem dnes dopadla a 
hlavně je taky ve stejném stavu jako já s novým ženským 
jménem, ale bez ženského rodného čísla čekající na něj. Tak 
soutěžíme, která ho dostane dřív.

Musím říct, že bez hadičky končící igelitovým pytlíkem je 
život úplně jiný. Cítím se najednou zdravější a neomezovaná. 
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To omezování bylo strašné. Pokud je to na pár dní, dá se to 
vydržet, ale měsíc jsem se nemohla pořádně otočit v posteli na
levý bok, protože pytlík byl zavěšený po pravé straně postele 
a s každým prudším pohybem se hadička otírala o místa 
kolem ní a to nebylo zrovna moc příjemné. Ale zase ta 
výhoda! Mohla jsem se večer napít jak chci, klidně půllitr 
kakaa, které miluju a nemusela jsem řešit nějaké večerní nebo 
noční čůrání. :) To samo.

Nerada bych absolvovala znovu těch devět semaforů na 
opravovaných úsecích čtyřicetikilometrové silnice, která se 
nedá objet a tak se těším, že vše půjde podle plánu.

Cestou domů z Motola jsem se snažila myslet na něco jiného. 
Chvíli jsem se radovala, chvíli strachovala, to se pořád 
střídalo a tak jsem hlavu zaměstnala zajímavým statisticko-
logicko-matematickým problémem, který už není potřeba dál 
číst, ale mě zaujal:
Když jsme totiž (jela se mnou mamka, protože Tom nemohl) 
jely ráno směrem do Prahy, všech (!) devět semaforů mělo 
červenou. Jak to? Jak to, že alespoň jeden nemohl mít zelenou
zrovna ve chvíli, kdy jsme přijížděly?
Cestou zpět jsem tedy hlídala, zda se potvrdí stejná situace a 
to ta, že opět bude všech devět semaforů s červenou. Přitom 
intervaly jsou u červené i zelené úplně stejné, tak jak to, že 
nikdy není zelená? Pokud jde nastavit, abych projela trasu 
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devíti semafory s červenou, musí jít přeci nastavit, abych 
projela všech devět semaforů plynule na zelenou. Nebo ne?
I cestou zpět nás potkalo všech devět semaforů s červenou, 
takže moje teorie se ověřila, ale nepřišla jsem na to, proč 
alespoň jeden ze semaforů nemá při příjezdu k němu zelenou. 
To, že jsem na to nepřišla mě ale vůbec nepřekvapilo.

Každopádně já už jednu zelenou v životě mám - přepnula se 
mi v něm (vlastně jsem si jí tam nastavila já sama :) před pár 
měsíci (možná můžu říct i roky) a znamenala pro mě velkou 
spoustu změn. K lepšímu. Jsem tak spokojená, že jsem si 
včera udělala radost novými letními romantickými 
sandálkami (ty jsem hned dnes vytáhla do Prahy) a teď jsou v 
plánu plavky. Mamka mi dnes říkala, jak si to všechno 
užívám. Copak se dá tohoto zázraku neužívat?

Tak já si jdu dát vychlazeného melouna.
To se to bude čůrat.
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Výlet
4. července 2015 v 16:09 | Tereza 

Jsou to tři dny, co sousedé pode mnou mohou slyšet cvrkot 
jednoho proudu (tzv. čůrku) jakoby odněkud z mé koupelny, 
který tam nejméně tři roky slyšet nebyl. Tehdy jsem ten zvuk 
ale nezpůsobovala já. Je to ženská záležitost. Myslím tím 
proud, který slýchávám i já od sousedů nade mnou, když paní 
ráno vstává a jde do koupelny a nedá se (narozdíl jako v 
případě mužů) usměrnit :) Je to taková velká změna, kterou si 
stále tak užívám a mám radost z toho, že už nemůžu čůrat ve 
stoje.

Je to stejné, jako když se mě sestra u zubařky nedávno 
zeptala, jestli "mi to tam dole nebude chybět". To je zase 
otázka. :-/ Řekla jsem jí, že nebude úplně stejně, jako to 
nechybí jí. Vždyť to tam jen vadilo. To je to tak těžké 
pochopit? Nepatřím holt zrovna mezi ty ženy, které milují 
svůj penis :)

Změna nenastala ale jen ve způsobu čůrání. Nastala i v 
rychlosti okamžiku, v jakém čůrání začíná. To díky močové 
trubici, která je nyní krátká jen 4 cm místo původních 25 :)

Jsou to tři dny, co jsem nadšeně a plná očekávání vplula do 
života, který jsem si vysnila, už bez hadičky, bez pytlíků, beze
smutků i beze strachů. A hned tak naplno, že jsem si dnes ráno
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oblékla své oblíbené letní puntíkaté šaty a jela s Tomem na 
výlet. Tedy moment, na který jsem se moc těšila. S cévkou 
totiž nešlo šaty nosit, neboť nebylo kudy hadičku provléknout 
směrem k pytlíku. A pak tu byl ještě jeden hezký důvod. 
Jedny šaty jsem dřív nemohla nosit, protože jsou tak extrémně
přiléhavé, že i po poměrně úspěšném pokusu bouli skrýt byla 
bohužel i minimální část stále vidět. Teď přišel čas, kdy boule 
je to poslední, co bych řešila, protože už žádná není! Sbohem 
boule, pytlíky, vousy, chlupy a testosterone :)

Byli jsme se podívat na stavby, z nichž jednu by si chtěl Tom 
postavit na svůj pozemek. Přivítal nás takový usměvavý milý 
pán, který vypadal úplně stejně jako Jeremy Clarkson z Top 
Gearu. Měl i podobné pohyby a věnoval se nám asi hodinu, 
takže Tom si od něj zjistil spoustu informací.

Já si tenhle výlet opravdu užívala a ani v nejmenším jsem 
neřešila, zda na mě někdo civí nebo ne, protože tyhle strachy 
se objevují čím dál méně a v menší intenzitě, než kdysi, což 
bych řekla, že je přirozené u každé z nás. Až jednou úplně 
zmizí (jako třeba dnes). Věci, které mi kdysi připadaly jako 
nepřekonatelné nebo jako obrovský problém, jsou teď 
maličkostí, kterou se ani nezabývám. Vůbec už o některých 
ani nepřemýšlím. To jsou ty posuny, které právě nastávají díky
té hrozné délce celé přeměny, bez které by ale spousta 
důležitých momentů nenastala.
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Pán nám v jedné stavbě vyzdvihl její přednosti, což jsem 
okomentovala slovy, že tohle se mi líbí a on to zase 
okomentoval slovy, že žena má stejně vždycky poslední slovo 
a o všem rozhodne nakonec ona. Tedy já - "paní".

Pak se ptal, kolik máme dětí. Tom byl zase vtipný, takže řekl, 
že čtyři. To jsem hned okomentovala, že to není pravda, na 
což pán navrhl, proč si tedy nějaké neuděláme? (Nevím, na co
v tu chvíli asi myslel, ale tohle rozesmálo i Toma. Kéž by to 
šlo. Ale i kdyby ano, stejně na to už nemám věk.) Nevím, 
jestli si uvědomil ten fakt, že pán nás vidí jako pár.

Věděla jsem, že tady opravdu žádné obavy mít nemusím. Ale 
jistá jsem si byla už od začátku, protože jsem se tak prostě 
cítila a bylo mi hezky, že konečně létám po světě bez hadičky,
venku svítí sluníčko, je léto, já v šatičkách a pantoflích s bílou
kytičkou...

Sedli jsme si k pánovi do kanceláře a během hovoru mi 
najednou povídá: "Vy jste tak podobná mé neteři! Bohdana 
K.... To jste celá vy, ale fakt!"
:)
Bohdana :)

Tohle mě vážně baví.
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Když telefonoval se svým synem ohledně našeho zájmu o 
některou ze staveb, vždy o nás mluvil jako o pánovi a paní, 
což Tom zase z legrace (které jsem se nesmála) okomentoval, 
že jsme bratr a sestra. Načež pán prohlásil, že stejně 
vypadáme jako manželé :)

Při loučení mě tenhle český Jeremy Clarkson pozval na 
Moravu, že s Tomem zatím zastřelí pár divočáků v lese, na 
které si koupil kulomet (z čeho jsem kulila oči), zatímco já se 
seznámím s jeho neteří, se kterou si budu rozumět a jakobych 
jí z oka vypadla. Opět zopakoval její jméno, takže jakmile 
jsme přijeli domů, hned jsem si jí našla na internetu a ... fakt 
jsem nevěřila svým očím! To jsem celá já! :) I Tom to 
prohlásil. Mám na Moravě dvojnici :) Biologickou ženu.
Viděla jsem tedy jednu jedinou její fotku, kterou má veřejnou,
ale bylo to opravdu příjemné, protože jsem to já, kdo je 
podobný téhle slečně a musel mi to díky té podobnosti i říct.

Tom ovšem s jeho paličatostí neuznal, že pán neměl ani tušení
čehokoliv o mé minulosti a pouze prohlásil, že se se mnou 
chtěl určitě vyspat. Tak ať si to myslí. A začala zase jeho 
(naštěstí vzácná, ale na zabití a neakceptovatelná) chvilka 
rýpání, kdy velmi rád kritizuje všechno na všech a v tu chvíli 
hlavně na mně, takže jsem mu řekla, ať už si najde nějaký ten 
originál, jak on tomu teď říká a dá mi pokoj.
S názorem, že my nejsme originál jsem se setkala mockrát a 
jsem na něj zvyklá, takže si z toho hlavu nedělám. Jen 
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nemlčím a okamžitě hájím svoji pravdu, že i já jsem originál 
ze stejné tkáně a stejného vajíčka, jež poté získává svoji 
člověčí mužskou nebo ženskou podobu vlivem pohlavních 
hormonů během těhotenství, že to jsou jen hormony, tedy 
chemie a na to nemá žádný argument).
Originál. Vždyť já po něm nežádám, aby se mnou byl, když 
nejsem ten originál.

I když to možná nemá jednoduché, nikdo ho nenutí se 
překonávat, aby se mnou někam šel mezi lidi. Protože jsou 
muži, kteří něco takového neřeší a klidně mě na náměstí 
vezmou za ruku. Co za ruku - do náruče! A běží se mnou po 
dlažebních kostkách, že mám strach, že se někde vymlátíme a 
bude to na kameře městských strážníků, což se ale tehdy s 
Michalem nestalo a skončili jsme v nedaleké cukrárně, na což 
moc ráda vzpomínám dodnes. To byly tak opatrné a nejisté 
začátky. Mé první pubertální :) Nelituji ničeho, co jsem tehdy 
před rokem v létě vyváděla, přála si u toho, aby už uplynul ten
rok, co je přede mnou a dostala se tam, kde jsem právě teď.

Můj partner mě bude mít rád takovou, jaká jsem. Nebude se 
stydět dát mi pusu v autě před prací, když tam na mě čeká, 
aby mě vzal domů nebo rovnou třeba na zmrzku, nebude 
vytahovat minulost, nebude se ptát na délku mého přirození a 
ani nebude chtít vidět mé staré fotky. Tohle je opravdu něco, 
co někteří lidé nepochopí. Ale někteří naštěstí ano.
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Nepotřebuji, aby mi byla minulost neustále jakkoli 
připomínána, třebaže jakože jen z legrace. Ani o tomhle se 
nežertuje. Já jsem žena. Nic jiného. A opravdu už vůbec ne 
transka, což je můj pohled, který jsem tu už vysvětlovala 
mockrát. Chce-li si někdo transka říkat dál, je to jeho volba. 
Stejně jako ta, že já jsem (i úředně) ženou.

Pro mého partnera budu jeho ženou a on pro mě mým mužem.
Bude mě chtít objímat a bude mu dělat radost, stejně jako 
mně, že jdeme spolu někam na večeři. Řekne mi, že mi ty šaty
sluší a já si vezmu náušnice, které jsem od něj kdysi dostala. 
Udělám všechno proto, aby mu chutnalo, co navařím, upeču, 
nasmažím; aby byl v mé přítomnosti spokojený a rád, že mě 
má, jako já jeho, těšil se na mě, stejně jako já na něj. To jsou 
sice naivní představy čtrnáctileté holky, ale ve skutečnosti to 
chce stejně každá, jen to říkají jinými slovy a já vím, co je 
láska, takže vím, co hledat.

No, tohle už není tak důležité, abych to tu rozváděla. Vůbec 
jsem nechtěla psát o Tomovi, jenže na výlet jel se mnou, takže
byl jeho součástí a je tedy i součástí tohoto článku. [5.7. jsem 
některé pasáže a detaily týkající se Toma z tohoto článku 
vymazala, takže komentáře pod článkem občas nebude dávat 
smysl]

K přírodní dilataci (i tak se to dá nazvat:) ještě ani dojít 
nemohlo - neskončilo mi ani doporučované šestinedělí po 
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operaci bez sexu a ač je to den ode dne lepší a lepší, moc bych
z toho teď neměla, ale rozhodně je to něco, na co se těším. 
Jenže já se těším vždycky úplně na všechno. Stejně, jako jsem
se těšila i na obyčejné holčičí vyčůrání :) Mamka mi říkala, ať
se připravím, že teď budu mít mnohem větší spotřebu 
toaletního papíru :)

Teď už jsem se (co se čůrání týče) ale konečně uklidnila. Jen 
první noc po příjezdu z kontroly v Praze před dvěma dny jsem
byla opravdu nesvá a jakmile jsem ucítila jen maličkou 
potřebu skočit na toaletu, okamžitě jsem tam utíkala, takže 
jsem téměř nespala a jen se hlídala. Obavy jsem měla už ale 
zbytečné.

Dnešní výlet už nebyl jen "výletem do světa na druhém 
břehu". Tam už totiž výlety nepořádám, jelikož jsem se 
tam odstěhovala natrvalo :) Byl to ale první výlet, který 
jsem si konečně mohla užít celou svou ženskostí.

Ačkoli pod sukni mi nikdo nevidí, stejně je všechno 
najednou jiné.
(A hádejte jaké :).

Venku je 34 stupňů, Německo hlásí nejteplejší víkend za 
posledních 150 let, ve Švédsku se všichni chladí v kašnách, 
Španělé prohlašují, že 47 stupňů už je fakt dost i na ně a že se 
asi blíží konec světa.
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Abych se přiznala, teď nechci konec světa. Teď, když jsem 
právě začala žít. Já, Tereza Šeříková :)

Tak honem, ať stihnete taky žít! :)

Červenec 2015 - Výlet 652



Jeden milý vzkaz
6. července 2015 v 0:27 | Tereza 

Občas dorazí takový moc hezký vzkaz.
Jako třeba teď od jedné z nejvěrnějších čtenářek, která si 
nenechá ujít jediný můj článek, což mě moc těší:

Na vašem blogu http://otereze.blog.cz/ zanechal návštěvník 
ŠÁRKA tuto zprávu:
Ty pro mě žena nikdy nebudeš, a věřím, že ženou nebudeš 
nikdy ani pro mnohé jiné lidi, to ti přeji od srdce. Stačí co 
píšeš, to je vysloveně sračka všech transkových sraček. To by 
se z toho jeden poblil. Asi jsi opravdu psychicky velice 
narušená a ta amputace penisu tě úplně dodělala. Je z tebe 
úplný ujetý magor zmrzačený chlap a to doslova, jak fyzicky 
tak psychicky. Co ty si chlape o sobě vlastně myslíš že jsi?

Diskuse pod tímto článkem není a nebude moderována, je 
zcela volná, takže si některé bytosti, superženy, nadženy i 
nad-MtF-cosi, jako v tomto případě, mohou připravit zbraně, 
zapomenout na slušnost a konečně si zakřičet na blogu, který 
tak ze srdce nenávidí, že o tom všichni musí vědět, i když to 
stejně nikoho nezajímá.
Přehlídka ubohosti začíná.

(Diskusi jsem dočasně deaktivovala, protože je to pořád stejné
- někteří z lidí si hrají na ředitele Zeměkoule a snaží se 
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dokázat, že jsou "někým víc", než my prostí obyčejní lidé, 
kteří si dovolili vyslovit svůj názor. Děkuji všem za ty hezké 
komentáře a kdyby měl někdo problém s uzavřenou diskusí, 
tak mám pro něj vzkaz: To je to kouzlo vlastníka blogu. Můžu
si kdykoliv zavřít cokoliv. Můžu si dělat cokoliv. Můžu zrušit 
i tenhle blog. :) (Né, to bych neudělala. Miminko moje :).
A úplně stejné je to s mým životem. Dělám si v něm to, co 
chci já, mám svojí hlavu a když mi někdo přeje, abych nikdy 
ženou nebyla, má jednoduše smůlu - já už jí totiž jsem.)

Pa Šárko. Tohle byl poslední pokus tě sem pustit. Můžeš se 
třeba postavit na hlavu, mít problémy se spaním a trápit se 
tím, jak strašně jsem nenáviděná. Na kvalitu mého života, na 
mé štěstí a na mou radost ze života to nemá nejmenší vliv. 
Tolik úsilí, energie a času jsi mi za dobu existence tohoto 
blogu věnovala, tolik nenávisti z tebe vypadlo a já si přitom 
pořád dělám co chci. Nepostrádá tedy tak nějak to tvé 
vztekání smysl? Tenhle blog pomalu končí a tak si za pár 
týdnů ty (stejně jako všichni ostatní) nic nového už ode mě 
nepřečteš. Taky jsi z toho tak smutná? Nebudu říkat "smutný".
To bych byla jako ty, ale to já nejsem, protože mám na život, 
na přeměny, na lidi a na vesmír úplně jiný pohled, než ty.
Co takhle zajít na zmrzku, popovídat si s přáteli, zasmát se, 
užít si pravého letního večera v objetí někoho, koho máš ráda 
místo toho, abys rozsévala tyhle nejšpinavější myšlenky, jaké 
znám a nenapadá mě vůbec žádný důvod, proč zrovna já. 
Jestli takhle jednáš se všemi, kdo jde proti tvým názorům 
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(nebo nevím, proti čemu vlastně), tak ten tvůj život ale musí 
vypadat...
To už naštěstí není předmětem mých dalších myšlenek. Ty mi 
nestojíš ani za vteřinu zamyšlení, protože život mi utíká a já si
ho chci užít. Co se svým životem uděláš ty, to už je mi 
ukradené. Jistě to nejlepší, co umíš.

Abys tomu rozuměla. Ty si nezasloužíš ani to, abych o tobě 
psala článek nebo abych tě vůbec zmiňovala. To si zaslouží 
desítky jiných holek, které ty odsuzuješ a přitom jsou těmi 
největšími hrdinkami, jaké jsem kdy poznala, což zrovna o 
tobě nikdo nikdy nebude moct říct, ale znáš mě - jak mám 
něco v hlavě, musím to sem napsat a (světě div se) nekoukám 
na to, co na to řeknou ostatní. :)

Ve psaní se vyžívám. Miluji, když mi hlavou létají myšlenky, 
u kterých mi buší srdce a cítím své emoce. Potom ty emoce 
mé prsty vloží sem a píší věci, jako že přeměna je úžasná, že 
jít do ní bylo tím nejlepším rozhodnutím mého života, být 
ženou je tak kouzelným darem a vůbec že celý život na téhle 
planetě mezi lidmi, kteří píší i sem a které mám kolem sebe, 
stojí za to žít.

Jedinec jako ty nemůže můj život změnit. Nikdy.
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Otisk obrazovky ze serveru zpovednice.cz

Jaké to je, když s tebou nikdo ani tady, ani v životě nebo 
na zpovědnici stále nesdílí tvé názory?

(žužu děkuji :)

Každých tvých 60 vteřin hněvu má jeden nedostatek, který ti 
očividně nevadí - mohla ses místo nich 60 vteřin radovat.
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Dokument ČT: Román pro transky
14. července 2015 v 9:05 | Tereza 

25.6.2015 odvysílala Česká televize dokument s názvem 
Román pro transky (Jak se žije dvěma mladým lidem, kteří se 
narodili ve špatném těle). (Premiéra proběhla už 3.10.2013, 
takže pro někoho není nové, já na něj ale narazila až teď).

Ten název se mi opravdu nelíbí (slovo "transka" už si stihlo 
získat negativní zabarvení stejně, jako např. "negr", které 
kdysi bývalo neutrální, což je ale přirozený vývoj jazyka).

Dokument popisuje život jedné slečny (Vlasty Nomenů z 
Prahy) a jednoho mladého chlapce (Kristiána Horvátha z 
Ostravy).
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Kristián je jedním z mých nejoblíbenějších FtM kluků, párkrát
jsme spolu byli v kontaktu a nebojí se hlásit ke své minulosti 
takhle na veřejnosti, což oceňuji (já bych to nedokázala).

Vlastu (která si v dokumentu ještě říká Sabina) jsem viděla 
jednou na společném sezení s Hankou a obrázek si udělejte 
sami :) Některé její názory sdílím, jiné mi jsou proti srsti, ale 
tak už to bývá.

Video se spustí po kliknutí na tento náhled:
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Bohužel jsem dokument musela v půlce zastavit, takže 
dokument rozhodně okomentuji dodatečně později, protože 
mi právě volali z matriky, že si mám přijít pro nový rodný list,
jelikož dorazilo mé nové rodné číslo :) Takže běžím na 
matriku a to znamená, že se blíží konec mojí přeměny i úplně 
poslední článek na tomto blogu...

-------------------
Tak dokument nakonec komentovat nebudu. Kristián moc 
hezky mluví a není třeba (až na pár nepřesností) něco uvádět 
na pravou míru. Je to jejich pohled na přeměnu, stejně jako 
tenhle blog je pohledem mým.
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Každý konec je novým začátkem
14. července 2015 v 20:52 | Tereza 

A je tu konec.
Tuhle větu jsem si přála říct už dlouho, i když je pravda, že ke
konci mě přeměna začala i bavit. Už to totiž bylo o něčem 
jiném, než na úplném začátku. Jakmile jsem viděla cílovou 
pásku, už jsem si to spíš užívala, než abych se trápila. Ale 
stejně jsem se těšila, až to skončí. Tohle mé narození. A budu 
na světě - já Tereza.
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Nepláču. Mám velkou radost. I když kousek nostalgie ve mně 
stejně je. (Na začátku psaní tohoto článku to ještě šlo, ale na 
konci už jsem byla na měkko).

Řekla bych, že je důležité si jednou uvědomit, že konec 
nastal. Že je tady. Přišel a je na čase se posunout dál. 
Nezůstávat někde, kde už nemám co dělat a kde ani být 
nechci.

Zrovna tenhle konec je ale moc krásný, protože mi otevřel 
úplně všechny dveře, které jsem toužila mít otevřené už od 
dětství, kdy jsem ještě jako maličká nevěděla, co se to se 
mnou děje a proč dělám věci, které si neumím vysvětlit a 
které jsem si ještě dlouho vysvětlit neuměla, protože jsem o 
všem zarytě mlčela.
Nemlčte! Řekněte to někomu blízkému a on vám může 
pomoct.

Má přeměna skončila.
Začíná život přesně takový, jaký jsem si vysnila. Na druhém 
břehu, na opačné straně - jak tak často rády říkáme. Prostě 
mezi náma holkama přece!!! :)

Odcházím od cílové pásky, ke které jsem běžela tou největší 
rychlostí, jakou jsem mohla. Když tedy nepočítám 
patnáctiměsíční výpadek na přelomu roku 2012 a 2013, 
kterým jsem si vše úplně zbytečně prodloužila, ale já tehdy 
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opravdu svou ženu milovala a musela jsem dělat věci, které 
jsem tehdy dělala, abych přišla na to, že je to k ničemu a když
už jsem neměla co ztratit, přišel úplně přirozený, logický a 
spontánní moment, do kterého jsem se nemusela ani chvilku 
přemlouvat. Jakoby mi někdo řekl: "Tak, teď už jsi vyčerpala 
všechny možnosti jak na tomhle světě přežít. Už ti zbývá jen ta
jediná. Tak už to konečně udělej!"

Udělala jsem to :)

Je to chvilka, co mi bylo oficiálně Ministerstvem vnitra 
přiděleno nové ženské rodné číslo. Dostala jsem doklad o 
změně osobních údajů (ženské jméno a ženské rodné číslo), 
na základě kterého se mi už připravuje nový občanský průkaz,
ze kterého už nikdo nikdy nevyčte nic o mé minulosti. 
Jakobych se Terezou narodila. Přesně takový mám i teď pocit.
A ten mě těší i hladí na duši. Ale vždycky jsem říkala, že i 
kdybych měla žít jen jeden den jako žena, jdu do toho.

Když mi matrikářka dávala nový rodný list, nemohla jsem z 
něj spustit oči. Musela jsem se usmívat a během dneška už 
jsem si to své krásné nové rodné číslo četla asi stokrát! Je 
úplně naprosto dokonalé!!! Je to pro někoho obyčejné číslo, 
které si ani nezaslouží pozornost (protože je právě tak 
obyčejné, přirozené, logické a normální), které mají všechny 
holky od narození automaticky, ale já si ho "zasloužila" až 
teď.
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Matrikářka byla velmi milá. Popřála mi do nového života 
hodně štěstí. Ona si tu radost snad užívala se mnou, vážně to 
tak vypadalo. Až mě zamrazilo po celém těle, když jsem šla s 
nově vystavenými doklady z matriky na občanky, kde paní 
nehnula ani brvou, ale musela jsem jí slovy zopakovat, ke 
kterým změnám vlastně došlo: "Změna rodného čísla, jména, 
příjmení a pak ještě něčeho." (Nechtěla jsem říkat nahlas 
"změna pohlaví"). Na zeleném náhradním dokladu o změnách
v občanském průkazu je spousta kolonek. Jak si ale 
matrikářka všimla, chybí tam kolonka pro "změna pohlaví a 
datum této změny", tak to vepsala do kolonky "důvod" a 
připsala i datum.

Takže můj náhradní doklad obsahuje tyto změny:
Změna pohlaví - 15.6.2015 (den, kdy bylo vystaveno 
potvrzení o ukončení léčby změny pohlaví od Hanky Fifkové)
Změna jména a příjmení - 29.6.2015 (den, kdy rozhodnutí 
vydané matrikou nabylo právní moci)
Změna rodného čísla - 7.7.2015 (den, kdy mi Ministerstvo 
vnitra přiřadilo naprosto dokonalé rodné číslo)

A na rodném listě už mám písmenko F. To je takové moc 
hezké písmenko, kvůli kterému na určitém místě přelepujeme 
občanky, jakože omylem poškrábáváme či viditelně 
přepisujeme černou fixou z M na F.
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To proto je přeměna tak úžasná. Během ní totiž zažíváme tolik
důležitých životních změn k lepšímu, že nejsem schopná 
nebýt opět v té své euforii. Matrikářka na mně viděla, že mám
radost. Viděla to už přesně před 22 dny, kdy jsem tam přišla 
poprvé a tak se snažila vše maximálně urychlit. Věděla, jak je 
to pro mě důležité, za což jí moc děkuji.
Žádost jsem si podala na matrice 22.6., připravena pro mě 
byla 29.6. a dnes 14.7. jsem si šla pro nový rodný list s novým
rodným číslem. Ministerstvo vnitra mi tedy přidělilo nové 
rodné číslo za 8 dní, ale chvíli trvalo, než se to dostalo poštou 
na naší matriku a připravily se všechny potřebné dokumenty, 
takže to nakonec trvalo 15 dní.

Matrikářce jsem se zmínila, že s rozhodnutím o změně jména 
jsem si zkoušela přes kontaktní formulář změnit jméno ve své 
bance, ale neuspěla jsem (což je chyba banky, která po mně 
požadovala občanku, i když měla jméno změnit ihned, neboť 
rozhodnutí bylo v právní moci). Dozvěděla jsem se, že z 
banky z Prahy volal jistý moc milý pán a dotazoval se, zda 
dostanu ještě občanku, protože by ji ke změně stejně 
potřebovali. To ale věděli už ode mě, kdy jsem změnu jména 
(kterou mám povinnost nahlásit) odeslala e-mailem včetně 
naskenovaného rozhodnutí s informací, že jakmile obdržím 
nový občanský průkaz, doložím ho také.

Novou občanku budu mít za tři týdny, takže si pro ní půjdu 
3.8. a pak s ní oběhnu i ostatní instituce, tentokrát už všechny 
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(ne jako v případě neutrálního jména, kdy jsem jich spoustu 
záměrně vynechala a neřešila to). I když (jak jsem zjistila a 
doplňuji později), s novou občankou se špatně vysvětluje, že 
jsem opravdu tatáž osoba, jejíž jméno a rodné číslo jdu 
změnit. Dobrý den, tady Nováková. Víte já tu mám řidičák na 
pana Nováka a chtěla bych, aby na něm bylo napsáno 
Nováková :) To by mohl říct každý a po vydání nové občanky 
už nebudu mít v ruce žádný doklad, který spojuje mé staré 
rodné číslo s novým. Jediným dokladem je rozhodnutí z 
matriky, že Nováků se mění na Nováková, ale o rodném čísle 
ani zmínka. Ta je jen v dočasném dokladě potvrzující změny v
občance napsaná rukou na matrice právě pro potřebu vyrobení
nové občanky. To by se taky potom mohlo klidně stát, že po 
mně budou chtít na odboru dopravy, abych dělala znovu 
řidičák, protože nikdo s tímhle rodným číslem řidičák nemá :) 
Zatímco když se úřednice teď podívá na náhradní doklad, 
který mi po vyzvednutí nové občanky vezmou, uvidí tam 
krásně, které rodné číslo se mění na které. 

Stejně je hezké, že holky ho mají jiné než kluci :). Takhle 
mám o radost víc.

Úřednice na občankách tedy dnes ještě nebyla tou poslední 
osobou v mém životě, které jsem chtě nechtě musela prozradit
to, co už po vyřízení všech dokladů nikdy nikomu říkat muset 
nebudu.

Červenec 2015 - Každý konec je novým začátkem 665



Dostala jsem se do stanice, ve které už je potřeba vystoupit, 
protože se jí říká konečná. Ale příliš dlouho se tu neohřeju, 
protože nastoupím na další linku, ze které už ovšem nikdy 
nevystoupím.

Začíná mi život, ve kterém je vše napraveno a vše, po čem 
toužím, dovoleno. Svoboda duše, srdce i těla na nejvyšší 
úrovni, jakou jsem za celý svůj život zažila.
Nemůžu uvěřit tomu, že se to opravdu stalo. Tohle není sci-fi, 
tohle je realita. Byla to ta poslední naděje, kterou jsem ve 
svých šestnácti opustila jako něco, co se nikdy nemůže stát, 
protože to nejde a vůbec jsem netušila, že se tehdy mýlím.

Začíná mi život, ve kterém si
mohu dát sponku do vlasů, 
namalovat řasy, učesat 
dlouhý culík, nosit růžové 
nehty, sukně, sandálky na 
podpatku; ve kterém se 

mohu do divadla načesat a vybrat nějaké hezké společenské 
šaty, ve kterém mohu jít bez trémy nakupovat dámské plavky 
nebo další z miliónů párů bot, kterých mám pořád málo, 
utrhnout si v létě na louce kopretinu a dát si jí do vlasů, dívat 
se na třpytivý prstýnek na mém prstě (který ještě nemám), 
dostávat květiny, které mi obarví byt i náladu, péct buchty 
svému milému a pak poslouchat, jak jsou úžasné a jak úžasná 
jsem kuchařka. Začíná ale také život plných košů prádla na 
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vyžehlení, uklízení pohozených ponožek, které tu zanechal 
kdosi, kdo bydlí po mém boku :), vymýšlení "co k obědu" a 
asistence při koupi jeho nových kalhot, jejichž velikost si 
nikdy nepamatuje :)

Život, jehož každý den jsem chtěla žít jako Tereza mi začal. 
Skončilo bezstarostné trajdání po nočním městě nebo výpravy
za dobrodružstvím do přírody úplně sama s baťohem (i když 
jsou takové odvážné holky, mluvím o "bezstarostnosti"). 
Tohle je život, ve kterém mužův chtíč dokáže ubližovat, 
protože teď jsem já to něžné pohlaví, které je pouštěno do 
dveří nebo oslovováno v supermarketu sebevědomými muži, 
jejichž zájem může být i milý.
Teď to ale také nemusím být já, kdo může být oblíbená, 
zatímco moje vagína ano. Svět, ve kterém je spousta věcí ještě
stále postavených na dominanci muže a na podřadnosti ženy, i
když se tvrdí, že ve vyspělé společnosti něco takového snad 
neexistuje.

V noci na dnešek se mi zdál sen, ve kterém jsem pochopila, že
hezké vzpomínky nelze zničit. Že silné zážitky nelze 
zapomenout a že láska je věčná bez ohledu na všechny šrámy, 
které dostala.
Ještě tři roky zpátky jsem bojovala s nedělními večery, se 
svými slzami, se sevřeným srdcem, kdy jsem se vracela do 
prázdného bytu po odvezení Kačenky její mamince. Tehdy (a 
ještě i celkem nedávno) jsem přemýšlela, jak mohu docílit 
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toho, aby mi bez Kačenky nebylo smutno. Myslela jsem si, že
to jde (další omyl, stejný jako myslet si, že vlastní identitu 
můžeme popřít).
Nejde to.
Je naprosto přirozené plakat, když se mi stýská po mé dceři a 
jít druhý den do práce, která mě z téhle nálady aspoň trošku 
vytáhne. A taky se nesmírně radovat, když si pro ní jedu, když
nemohu nastartovat, protože mi toho chce tolik říct a vypráví 
a vypráví, princezna moje.

Přeměna mi dala 99 věcí, ale jednu mi vzala. Tohle jedno 
procento je ale tak silné, že stále vchází do mých snů, kam 
přichází Kačenka, moje žena, moje tchýně nebo jejich koťata, 
jejichž jména mi Kačenka postupně jmenuje, ale oni mě nikdy
nevidí. Mávám na ně za oknem, ale jen projdou bez 
povšimnutí. Tam za okny vidím ty růže na jejich zahradě, ke 
kterým Kačenka běží si přivonět a volá mě k nim. Stromy, 
které se mi klaní ve větru a já jim, voňavá tráva, na které 
sedím šťastná i nešťastná. A zatímco mi teď tenhle symbol 
rodinného štěstí, který mě opravdu naplňoval chybí, protože 
je přirozené, aby mi chyběl, sedím tu opět šťastná i nešťastná, 
ale přesně naopak: Tehdy jsem měla jen tu jednu jedinou věc 
(vysněnou rodinu), ale chybělo mi 99 dalších věcí (můj život 
ve správném těle a vše s tím spojené). Teď už těch 99 věcí 
mám.
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Já to ale nechci vrátit. Nefungovalo by to. Jen ráda 
vzpomínám na to, jaké to bylo. Ráda vzpomínám i na svojí 
ženu a na těch 12 let s ní, na všechny uskutečněné sny i 
překonané překážky, které jsme spolu překonaly, až na tu 
jednu. Chtěla bych prožívat totéž, ale teď prosím už jen sama 
za sebe, abych nemusela rozdělovat štěstí a smutek na 1 a 99 
důvodů, ale už mít jen hezkých celých 100 pohromadě. 100 
důvodů ke štěstí, protože k tomu úplnému už mi chybí jen 
právě jedno, které bych klidně nazvala láska.

Nicméně těch 99 důvodů ke štěstí za to stálo a věřím, že i ten 
jeden poslední jednou přijde. Z téhle strany si ho opravdu 
užiju.

Se svým ženstvím už jsem se tedy přivítala a dostatečně nad 
ním porozplývala. :)
Teď je na čase poděkování.

Když jsem začala 25.3.2012 psát celá zoufalá svůj první 
článek, potřebovala jsem to někomu říct, ale nebylo komu. 
Založila jsem si tenhle blog s tím, že vůbec netuším, jak 
skončí. Tehdy jeho konec nebyl podstatný. Potřebovala jsem 
jen psát a díky tomu přežít.

Od té doby uplynulo přesně 1206 dní (3 roky, 3 měsíce a 19 
dní).
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Během mé cesty mi do ní vstoupili úplně noví lidé, ze kterých
se stali mí přátelé. Také spousta těch z vás, se kterými jsem 
jen tu a tam prohodila pár slov se v těch nejtěžších chvílích 
dokázali postavit na mou stranu, někteří jste potřebovali 
spoustu času na strávení takové informace, ale nakonec jste 
zůstali se mnou, což posílilo naše vzájemné pouto.
Byly chvíle, kdy jsem plakala. Kdy jsem nemohla spát, 
protože jsem v hlavě řešila milión věcí a nevěděla, z čeho 
plakat dřív. Ale i v takových chvílích jsem měla komu napsat, 
že je mi smutno a vždycky mi přišla nějaká povzbuzující 
odpověď.

Začátky byly nejisté, vůbec jsem nevěděla, jak to celé 
dopadne. Věděla jsem jen, že musím věřit tomu, že to 
dopadne dobře, protože jinak bych se dál nedostala. Pravidlo 
úspěchu zní: Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávat! Cokoli si 
dokážeme představit, a čemu dokážeme věřit, toho lze 
dosáhnout.

Děkuji Vám všem, kdo jste stáli celou dobu při mně. Na 
začátku kdysi dávno jsem ani netušila, že existujete, ale tenhle
blog mi Vás do mého života přinesl, protože to tak mělo být. 
Byli jste mi oporou, inspirací, radostí a častokrát jsem hořela 
zvědavostí, kdo se vlastně skrývá za tou přezdívkou či 
jménem, které se objevuje v diskusích pod mými články nebo 
v mé poště.
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Snad proto, že jsem přicházela na stranu žen, objevily jste se 
vy, empatické a energické ženy, které bych s klidem mohla 
kolikrát nazvat anděly.
Ale objevili se i muži. Milí, galantní a já pochopila, že tenhle 
svět se naštěstí ještě úplně celý nezbláznil. Že se nenaplnily 
mé obavy, kdy jsem se na začátku domnívala, že mi budou 
pod nohy házeny klacky snad úplně všude a kýmkoliv. 
Nebylo to tak.

Chtěla bych poděkovat ale i holkám a klukům, kteří se mi 
svěřili se svým trápením, obrátili se na mě s důvěrou mnohdy 
úplně poprvé v životě a které jsem snad navedla na tu 
správnou cestu. Nebo přinejmenším vyslechla a vyslovila 
myšlenku o naději, která je tu vždycky.

Věřím, že holky, které přišly po mně, budou stejně tak šťastné
jako já (a jako mnoho holek přede mnou) a těm z vás, které 
jste se rozhodly vepsat své pocity a myšlenky z přeměny také 
do svého "deníčku" přeji, abyste se nikdy nenechaly odradit 
cizími hlasy a vždy šly jen za svým srdcem, které stačí 
poslouchat. Věřím, že i vaše blogy jednou skončí šťastně - a 
že jednou skončí.

Poděkování patří ale i někomu, bez něhož by nebyla má 
přeměna uskutečnitelná a bez něhož bych se nikam nedostala. 
Je jím moje terapeutka Hanka Fifková.
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Spousta z Vás, co mi vkročili do života během posledních 
dvou tří let, mi zůstává v srdci navěky.

Konce jsou důležité.
A já konečně odcházím tam, kam patřím.

Mezi nás holky.

Tato kniha je dopsána.
Protože příliš dlouho nevydržím nepsat, může se tu ještě
někdy objevit nějaký článek. Třeba jak jsem se vdávala v

bílých šatech a přidám svatební foto! :)
Ale nejspíš to bude jen tehdy, když někde narazím na něco

zajímavého a takový článek už nebude souviset přímo s mojí
přeměnou.

Ta tímto dnem skončila.

Tento blog jsem nenapsala já.
Napsali jste ho vy, které jsem během přeměny potkala,
pomáhali mi a stali se tak jeho součástí prostřednictvím

rozhovorů, zážitků a setkáních s vámi.
Bylo vás tolik, že by k tomu nestačily ani půlhodinové titulky

na závěr tohoto příběhu a to jsem si myslela, jak o všechno
přijdu, jak vše bude těžké a bůhví jestli to všechno zvládnu.

Já pak vše skrze mé srdce jen přepsala sem.
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Toto je poslední článek o mně, o mém životě a o mých
vlastních pocitech z mé přeměny.
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A úplně na samotný konec jsem se rozhodla dát sem ještě tři
poslední obrázky:
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JÁ

NEJSEM

MUŽ.

NEJSEM

ANI

TRANS

UŽ.

JSEM

ŽENA.

TAKOVÁ JSEM SE NARODILA.

Děkuji Vám všem, že jste došli až sem.
Se mnou. ♥
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Patálie s novým rodným číslem
17. července 2015 v 10:58 | Tereza 

Včera jsem se snažila 
na internetovém 
portálu ČEZ změnit si 

jméno a hlavně rodné číslo. Ani jedno se ale přes internetový 
portál změnit nedá (stejně tak nelze změnit rodné číslo přes 
internetový portál zdravotní pojišťovny), tak mě přešla chuť a 
řekla jsem si, že ČEZ prostě vynechám. Tak budou chodit 
elektronické složenky "na manžela" :)

Dnes ráno telefonát:
"Nováková, dobrý den."
"Dobrý den, já jsem ze společnosti ČEZ a potřebovala bych 
mluvit s panem Novákem."
"Ten tu teď není." (On už tu jaksi nebude nikdy.)
"Aha, dobře, paní Nováková. Já bych tu měla pro vašeho 
manžela jednu nabídku. Řeknu vám, o co jde, a vy to panu 
manželovi řeknete, případně se může ozvat ano?"
"Ale on je teď na delší dobu v zahraničí."
"To nevadí, já vám pošlu do sms odkaz na naší nabídku a 
uvidíte."

To bude otrava pořád říkat, že mám manžela v zahraničí, když
někdo zavolá a bude chtít pana Nováka.
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Tenhle článek bych ještě ráda na blogu měla, přestože ten 
předchozí byl poslední a logicky být poslední i měl, ale včera 
jsem řešila ještě další velkou spoustu věcí vyplývajících ze 
změny jména, ale převším rodného čísla. Takže nejde ani tak 
o mé "veselé příhody ze života" (i když je fakt, že veselé 
jsou), jako o fakta, která jednou musí řešit po ukončení 
přeměny každý. Článek mám rozepsaný ještě z doby před 
zveřejněním posledního článku a protože se některé procesy 
příliš dlouho táhnou a článek nelze zveřejnit zpětně, skočí mi 
na poslední místo trochu nelogicky tento.

Při změně jména z mužského tvaru na neutrální tvar ke změně
rodného čísla nedochází. Zůstalo mi to původní, takže stačilo 
vždy všude ukázat jen občanský průkaz s novým neutrálním 
jménem a každému došlo, že pokud je rodné číslo stále stejné,
jsem to já a mám změněné jen jméno.

Jelikož jsem byla líná, nechala jsem spoustu podřadných 
organizací a institucí stranou a změnu jména jim nenahlásila s 
tím, že ji nahlásím až za rok, kdy budu mít změnu definitivní 
a to na ženský tvar Tereza. Přeci nebudu po roce zase všechno
obíhat. Ono to opravdu zabere pár dní. Vytvořila jsem si svůj 
seznam, který je ale u každého jiný. (Ne každý má plyn apod.)

Prvotní změna na matrice se automaticky provede na 
propojených úřadech, na které není třeba změnu hlásit:
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Katastrální úřad
Živnostenský úřad (k němu se ještě vrátím, ten s Dominikou 
stále ještě řešíme)
Finanční úřad
(Změnu u ostatních institucí, které nenavštěvuji (jako např. 
Úřad práce) se mi zjistit nepodařilo.)

Změnu jsem v mém případě měla nahlásit na:

Referát občansko-správní agendy MěÚ (občanský průkaz)
Referát dopravy MěÚ (řidičský průkaz)
Poskytovatel energií (elektřina, plyn, voda...)
Bytové družstvo
Zdravotní pojišťovna
Registr vozidel (vlastním-li vůz)
Pojišťovna (domácnost, vozidlo, životní poj., atd.)
Mobilní operátor
Poskytovatel internetu v domácnosti
Zaměstnavatel

Zdravotní pojišťovna

Na mou zdravotní pojišťovnu jsem poslala naskenovaný 
doklad o změně občanského průkazu e-mailem a přiložila 
naskenovaný původní občanský průkaz.
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Do tří dnů mi přišla na e-mail odpověď, že mi v systému 
zdravotního pojištění bylo zaevidováno nové rodné číslo s 
platností od 1.8., tedy zhruba za 14 dní.
Po tomto datu bude vyrobena nová kartička zdravotní 
pojišťovny a zaslána do tří týdnů obyčejnou poštou na mou 
adresu.

To znamená, že do 31.7. musím u lékařů používat původní 
kartičku, přestože mi za pár dní poštou přijde ještě dočasná 
kartička již na nové jméno a rodné číslo, kterou se ale budu 
prokazovat v době od 1.8. do doby, než mi dorazí trvalá 
kartička (zhruba do tří týdnů).

Narazila jsem ale na takový malý problém.

Ty organizace, kde jsem změnu z Tomáše na Terry hbitě 
nahlásila před rokem a půl jsou teď (pro mě) ve výhodě, 
protože stačí předložit doklad o změně občanského průkazu, 
který mám pro jistotu i naskenovaný a na kterém je napsáno, 
že Terry se mění na Tereza (totéž je i v rozhodnutí z matriky) 
a dále že staré rodné číslo se mění na nové rodné číslo.

Tento údaj, že staré rodné číslo se mění na nové je ale pouze 
na tomto papírovém náhradním dokladu do doby, než obdržím
nový občanský průkaz. Pak mi ho vezmou.

A to je ten problém.
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Budu mít v ruce nový občanský průkaz na jméno Tereza s 
novým rodným ženským číslem a půjdu na ČEZ, kde mám 
nahlásit, že chci, aby mi přepsali nějakého Tomáše s 
mužským rodným číslem na Terezu se ženským.

Poklepou si na čelo a řeknou, že to by mohl chtít každý. 
Nehledě na to, že jsem si nemusela vzít podobné příjmení 
odvozené od toho původního mužského (tedy Nováková), ale 
klidně jsem si mohla zvolit např. Veselá. To by v tom pak byl 
krásný guláš.

"Pane vedoucíííííí! Nějaká Veselá tu tvrdí, že máme všechno 
přepsat z pana Nováka na ní, no chápete to???" :)

Postrádám dokument, ve kterém je uvedeno, že se mění 
mé původní rodné číslo na nové.

Proto se teď během tří týdnů snažím oběhat všechny instituce,
které stihnu ještě než mi ten jediný (dočasný) doklad vezmou.

Ideální by bylo, kdyby pro takové případy matrika 
vystavovala potvrzení, ve kterém by bylo uvedeno, že Tom se 
mění na Terry se stále stejným rodným číslem a poté se Terry 
mění na Terezu již s novým rodným číslem. Žádné takové 
potvrzení matrika nevydává.

Červenec 2015 - Patálie s novým rodným číslem 680



Tak jsem pátrala.

Stejnopis maturitního vysvědčení

Jelikož zrovna (úplně jako na potvoru) potřebuji doložit 
maturitní vysvědčení, ale již opravené na nové jméno, hledala 
jsem kontakt na mojí střední školu (která je odsud asi 90 km). 
Moje střední škola již na původním místě nesídlí, tak se mě 
trochu zachvátila panika, ale našla jsem si jinou školu, o které 
jsem se domnívala, že by mohla převzít archiv té mé.

Zavolala jsem na uvedené číslo a zvedla to sekretářka, která i 
přes prázdniny ve škole sedí.

Vysvětlila jsem jí, že jsem před několika lety maturovala na 
ekonomce a potřebovala bych opis maturitního vysvědčení. 
Řekla mi, že archiv skutečně převzali oni a rádi mi ho vystaví,
ať jí nadiktuji údaje.

Jenže já ve skutečnosti nechtěla opis, potřebovala jsem změnu
jména a rodného čísla, které na maturitním vysvědčení 
uvedeno je. V žádném případě nebudu nikde předkládat 
vysvědčení na nějakého Tomáše. (Kdo to je? :)

Tak jsem uvedla, že mi došlo ke změně jména a proto tu 
změnu potřebuji provést na vysvědčení.
"Ale z důvodu změny jména maturitní vysvědčení 
neměníme...", nechápala.
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"Ano, z důvodu změny jména se maturitní vysvědčení 
obvykle nemění, ale je tam jeden důvod, kdy ano."
To jsem se ale mýlila, protože z důvodu změny jména a 
příjmení lze změnit maturitní vysvědčení i z jiného důvodu, 
než je změna pohlaví.

Hovoří o tom Vyhláška 3/2015 Sb.

Dovolila bych si citovat z blogu Dominiky, protože to byla 
ona, kdo mi tu vyhlášku našel:

Dokumenty, které škola vyhotovuje a jejich kopie v právních 
předpisech se dělí buď na opis a nebo stejnopis. U opisu 
stačí, když je totožný obsah a u stejnopisu musí být všechno 
identicky stejné, a proto když žádáme o vytvoření stejnopisu 
vysvědčení, mohou někteří učitelé (většinou i ten ředitel školy 
je převážně jen tím učitelem) dojít k závěru, že nemohou 
vytvořit stejnopis se změnou identifikačních údajů. Nenechte 
se tím odbýt a nasměrujte je na §4 odst. (6) 3/2015 Sb.

§4 odst. 6) Pokud se stejnopis vydává z důvodu změny jména, 
příjmení nebo rodného čísla, uvede se na stejnopisu jméno a 
příjmení žadatele a jeho rodné číslo podle stavu ke dni vydání
stejnopisu. K žádosti o vydání stejnopisu se přiloží prvopis 
vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu a 
doklady o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna 
jména nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného 
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správního úřadu o povolení změny jména a příjmení3), 
popřípadě jeho úředně ověřeným opisem. Změna rodného 

čísla se dokládá v souladu s jiným právním předpisem 4).

(Dominika dále uvádí, že vyhláška neplatí pro vysoké školy, 
ale ve vyhlášce se citují i diplomy o absolutoriu, takže já se 
zase domnívám, že platí i pro ně. Jelikož je v tom trochu 
zmatek, tak bych to v případě žádosti na VŠ určitě alespoň 
zkusila a odvolávala se na tuto vyhlášku. Dovoluji si 
nepochybovat o tom, že každá VŠ vyjde v našem případě 
vstříc (respektive jsem ještě v ČR nezaznamenala žádný 
problém)).

Paní sekretářce, která byla jinak velmi milá, jsem řekla, že 
jsem maturovala jako Novák, ale potřebuji mít vysvědčení na 
jméno Nováková, včetně změny rodného čísla.

"Jéé, to jsme tady ještě nikdy nedělali." :)
(Překvápko no.)

Nadiktovala mi e-mail, na který jsem jí měla popsat mé 
identifikační údaje, kopii maturitního vysvědčení a zákon, 
který hovoří o vytvoření tohoto stejnopisu s jiným jménem. 
Nebyla to moje povinnost, jen mě požádala, zda bych jí ho 
poslala, aby již pro příště věděla. (Až se zase bude měnit 
pohlaví některého studenta jejich školy).
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Pro maturitní vysvědčení na mé nové jméno si budu moct 
přijet osobně příští týden nebo mi ho pošlou na dobírku.

Ale abych se vrátila k potvrzení o změně rodného čísla.

V této vyhlášce 3/2015 Sb. se pod poznámkou 4) uvádí, že 
změna rodného čísla se dokládá například doložením rodného 
listu.

Já mám už nový rodný list. Je na něm uvedeno, že jsem 
Tereza a také nové ženské rodné číslo. Ale není na něm (díky 
bohu) ani zmínka o rodném čísle starém a tak jakákoliv 
instituce může říct, že tohle číslo je sice moje, ale to staré 
nikoliv. Že se tu snažím o změnu majitele bůhvíčeho na mě!

Až si půjdu 3.8. pro občanský průkaz, zkusím je poprosit, 
zda-li by mi náhradní doklad neponechali. A nebo ještě lépe 
řeknu, že jsem ho ztratila (ale to bych musela lhát :(. Je pro 
mě totiž jednodušší mít v ruce tento doklad než žádný.

O změně rodného čísla se totiž žádné rozhodnutí nedělá. 
Viděla jsem papír z Ministerstva vnitra o jeho přidělení a byl 
to opravdu jen cár papíru A4, na kterém bylo pár strohých 
údajů jako informace pro matriku. Vypadal spíše jako výpis z 
nějakého elektronického systému a nebyl určený pro mě.
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Tam, kde jsem nahlášená již jako Terry z dřívějška, je teď 
nahlášení změny podstatně snažší.
Tam, kde jsem pořád jako Tomáš musím doložit rozhodnutí z 
matriky o změně z Tomáše na Terry a navíc ještě posílám 
náhradní doklad k občance, ve kterém je změna jména i 
rodného čísla. Je možné také přiložit navíc rozhodnutí z 
matriky o změně z Terry na Terezu.

Živnostenský list

O problému se Živnostenským úřadem už jsem psala. Ten ve 
veřejně dostupné databázi zobrazuje veškeré změny, které 
proběhly s naším jménem u jednoho IČ, takže se kdokoliv 
může dočíst, že Tomáš se změnil tehdy a tehdy na Terry a ta 
se změnila tehdy a tehdy na Terezu.
To jsem naštěstí vyřešila tím, že před návštěvou matriky se 
žádostí o změnu jména jsem šla na Živnostenský úřad živnost 
ukončit, takže změna jména se automaticky do jejich 
veřejného registru nepropsala a zůstal tam jen Tomáš a Terry.

Ombudsman Dominice doporučil, aby živnost neukončovala a
uvedl, že Živnostenský úřad postupuje v tomto případě (kdy 
zobrazí všechna tři jména) nesprávně, ale bude to nutné řešit, 
až k takové situaci dojde, což v případě Dominiky zatím není 
možné, jelikož není ještě po chirurgické změně.

Ale já ano, takže se k žádosti Dominiky připojím a budu panu 
ombudsmanovi oponovat, že pokud bych živnost neukončila, 
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už bych měla ve výpise tři jména a jsem si jistá, že by trvalo 
roky, než bych se domohla jejich vymazání a ponechání jen 
toho aktuálního.

Není možné uvádět u našich aktuálních ženských jmen ještě 
další dvě předchozí, neboť nové ženské jméno máme 
přiřazené s platností od narození a obě původní jména jsou 
tedy neplatná. Nemluvě o dalším efektu, který zažila 
Dominika na vlastní kůži a to byla situace, kdy si klient 
prověřil její IČ a narazil na změnu z mužského na neutrální, 
což si v tomto případě zřejmě vyložil správně, protože zrušil 
smlouvu.

Opravdu nechci mít ve veřejně dostupném registru informaci, 
že kdysi nějaký Tomáš je teď Tereza.

Takže tento článek budu postupně doplňovat o informace, 
které s novým rodným číslem ještě zažiju a s Živnostenským 
úřadem také.
Vše teď závisí na tom, jak dopadnu na jiném (ne v místě 
bydliště) Živnostenském úřadě, kde po 3.8. (až dostanu 
občanku) přijdu zažádat o nový živnostenský list. Pokud mě 
do systému zavedou jako novou osobu, bude vše vpořádku. 
Jak mě ale upozornila pracovnice živnostenského úřadu u nás,
nemusí to tak být, protože některé živnostenské úřady 
kontrolují provázanost v historii, kterou automaticky hlásí 
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matrika. Proč některé ano a některé ne? Prý to není jejich 
povinnost, tak jsem na to zvědavá.

To ovšem nic nemění na tom, že Živnostenský úřad postupuje 
nesprávně.

Výpis z rejstříku trestů

Příští týden musím doložit výpis z rejstříku trestů. Tam žádný 
problém nepředpokládám (maximálně tak s pracovnicí Česko 
pošty, která tápe i nad běžnými úkony při ovládání počítače, 
natož se systémem Czechpoint).
Právě proto, že mi nové rodné číslo přiřadilo Ministerstvo 
vnitra očekávám, že kdybych byla ještě jako Tomáš se starým 
rodným číslem trestaná, vyskočí tato informace i pod novým 
rodným číslem u Terezy.
Ověřit to bohužel nemohu, protože Tomáš nebyl trestaný, ale 
je to pravděpodobné.

Stejně je to ale hezké, to moje nové rodné číslo :)

Doplněno 18.7.:

Povinné ručení

Existenci bonusů pro sjednání nového povinného ručení by 
mě ani nenapadlo zjišťovat, ale shodou okolností Tom 
kupoval nové auto a tak jsem mu zjišťovala, které povinné 
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ručení je nejvýhodnější. Na jedné srovnávací stránce je 
možnost ověřit si, kolik má řidič bezeškodných měsíců a kolik
škodných událostí.

Hned jsem to samozřejmě zkusila.
Po zadání typu osoby (muž), typu vozidla (osobní), rodného 
čísla a křestního jména ihned vyskočí požadované informace.
Nejprve jsem zkusila mé úplně původní jméno, ale údaje 
nebyly nalezeny. Tak jsem zkusila úplně nové jméno (opravila
typ osoby na "žena") a zadala i nové rodné číslo. Ale údaje 
také nebyly nalezeny. Přitom bonus mít musím. Autem jezdím
a povinné ručení mám taky.

Nakonec se vše povedlo vyhledat podle mého neutrálního 
křestního jména s původním rodným číslem.

To znamená, že změna jména se časem automaticky projeví i 
v databázi České kanceláři pojistitelů, kde se bonusy 
prověřují, protože jim jsem nikdy nic nehlásila. (Taktéž jsem 
to tehdy nehlásila mé bance (AirBank) a kdysi z ničeho nic 
přeskočil v internetovém bankovnictví Tomáš na Terry).

Teď mě ale zajímá, zda se po čase "přenese" bonus také 
automaticky na nové rodné číslo a jméno Tereza. Nerada bych
přišla o své bonusy, když mám tu novou identitu :) 
Předpokládám, že se vše přenese na Terezu. Tak schválně, 
jestli bude můj předpoklad správný.
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Kdybych si šla totiž sjednat povinné ručení dnes, tak 
zaměstnanci pojišťovny vyskočí, že jsem ještě nikdy povinné 
ručení neměla a žádný bonus bych tedy nedostala. Ale já bych
vytáhla, že se mi změnilo rodné číslo, krásně se vyoutovala a 
pak by mi bonus nejspíš uznali.

Doplněno 21.7.:

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je naprostá banalita. Než je přiděleno nové 
rodné číslo, vystaví se na staré, jakmile mám nové rodné 
číslo, vystaví se na nové... jenže - jak jsem psala v tomto 
článku o postupu platnosti nového rodného čísla při 
vykazování lékařských výkonů pojišťovně, musím do 31.7. 
používat u lékařů ještě původní rodné číslo i jméno (Terry), 
zatímco od 1.8. již nové.

Kdybych počkala do 1.8., tenhle odstavec o cestovním 
pojištění bych ani nepsala, ale já si zrovna zítra usmyslela, že 
se půjdeme koupat s Kačenkou do Německa a tak nám 
sjednávám ještě pro jistotu malé připojištění za dvacku.

V dokladech jsem Tereza, ale pro lékaře ještě po staru Terry. 
Měla bych si tedy nechat vystavit cestovní pojištění ještě na 
staré číslo i jméno, protože pokud dojde k nějakému 
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lékařskému výkonu, spáruje se v mé zdravotní pojišťovně do 
31.7. správně.

Dnes je ale 21.7., což je naprosto pitomá doba na sjednávání 
cestovního pojištění, protože pokud se něco opravdu přihodí, 
budu mít doklad (občanku) na nové rodné číslo a Terezu, ale 
průkazku pojišťovny na staré číslo a Terry. Jelikož na 
průkazce zdravotní pojišťovny není fotka, mohou se 
oprávněně domnívat, že tento starý (ale do 31.7. platný) 
průkaz s úplně jiným rodným číslem a jménem nesouhlasící s 
dokladem totožnosti je někoho zcela jiného. Stejně tak 
sjednané cestovní pojištění může být považováno za sjednané 
pro někoho jiného.

Vy jste Tereza, tak jak to, že máte kartičku zdravotní 
pojišťovny a cestovní pojištění na jméno Terry?

V ČR by se to ještě vysvětlit dalo. Tahám všude s sebou 
rozhodnutí z matriky o změně jména, ale v Německu s 
českým rozhodnutím?

Cestovní pojištění do 31.7. sjednané na staré jméno i rodné 
číslo mít musím, protože při ošetření se účtuje mé pojišťovně 
ještě podle něj. Takto mě o tom informovala i má zdravotní 
pojišťovna.
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Musím tedy doufat, že žádné cestovní pojištění sjednané na 
někoho, kým už pár dní nejsem, nebudu muset využít.
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Mojí mamince
30. července 2015 v 17:23 | Tereza 

Před pár dny jsi řekla, že jsi tak 
spokojená a dosáhla už jsi v 
životě všeho, že už spokojenější 
být nemůžeš.
Je to pár dní, co jsem ti do 
nemocnice nesla ukázat můj 
nový rodný list a ty jsi z něho 
měla stejnou radost, jako já a 
těšila ses domů. Celou mou 
přeměnu jsi prožívala se mnou 
naplno, držela mi palce, stála při 
mně, objímala, když jsem ti tu 
zprávu celá skleslá na Den 

matek 2012 oznamovala a stala ses tak tím nejdůležitějším 
člověkem celé mé přeměny. Vlastně už jsi byla tím 
nejdůležitějším - mojí maminkou.
Já tu teď sedím, mám oči plné slz a cítím potřebu ti za to vše 
poděkovat. Nechci psát smutné články, nechci být smutná a 
nechci být sentimentální, ale budu taková jen chvíli, slibuji.
Ty víš, že jsem Tě milovala a taky jsem Ti to měla možnost 
konečně po všech těch dlouhých letech, kdy jsem byla 
"zaseklá" a neotevřená, říct. Jsem šťastná, že jsem Ti to mohla
říct a že jsem měla takovou maminku, jako jsi Ty.
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Během přeměny jsi mi usnadnila tolik situací a podpořila mě 
tak, že jsem se radovala jako malá.
Já, holka Tvoje, jak jsi vždycky říkala.

Ty víš, že nikdy neodejdeš z mého srdce ani z mých 
vzpomínek a tak tu jsi a budeš pořád se mnou. Jako můj 
anděl, se kterým jsem spojená už navěky tak, jako jsou 
spojené všechny maminky se svými dětmi.

Když jsem kdysi našla Tvé staré fotky, musím říci, že jsi byla 
moc krásná. A já jsem si lepší mámu nemohla přát.
Děkuji Ti za vše, mami. Moc jsi pro mě znamenala, včetně 
cest, kdy jsi mě doprovázela do míst, ve kterých jsem nechtěla
být sama a to mi moc pomáhalo.
Ty se teď na mě odněkud díváš. Cítím to. Jako jsem to cítila 
vždycky, kdy jsme si na sebe navzájem vzpomněly a tak 
slibuji, že už nebudu brečet, protože vím, že bys to nechtěla.

Přála bych všem, aby měli takovou maminku, jakou jsi byla 
Ty.

Tvoje dcera Tereza

Foto: Takhle jsme spolu začínaly.
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Pozdrav z pojišťovny
30. července 2015 v 18:01 | Tereza 

Černými dny prosvítá slunce svými nezničitelnými paprsky a 
přináší mi malé radosti, které teď potřebuji jako sůl.
Život jde dál a tak pokračuji ve své započaté cestě, která už je 
sice u konce, ale doznívají poslední tóny závěrečné hymny, 
která mi hrála v cíli.
Takže zítra si jedu do své střední školy pro nové maturitní 
vysvědčení. Byly s tím trochu starosti. Nejdřív mi školu 
zrušili, pak její archív nemohla následnická škola nalézt a 
když už se to konečně podařilo, nebyla přítomná paní, která 
tuto agendu vyřizuje. Ale zhruba po 14 dnech mi volali, že už 
je vše hotové, tak se moc těším do města, které mám opravdu 
moc ráda a zůstává pro mě navždy opředené kouzlem mládí, 
studentských snů a romantických procházek osamocená a 
šlehaná větrem, deštěm nebo vůní lipových květů v 
červnovém sluníčku, které rozpaluje dlažební kostky na 
chodníku, z něhož vyrůstá nádherný jedinečný gotický kostel, 
na jehož schodech skládala jsem si zamilovaná básničky a 
vedle kterého jdu já s maminkou právě pro mé maturitní 
vysvědčení. Červen, to je měsíc plný nadějí na krásné léto. 
Tehdy po ukončení střední školy i nadějí na nový život. Ten 
ale přišel o mnoho let později.

Před chvilkou jsem se vrátila z pošty, kde jsem si nechávala 
vystavit výpis z rejstříku trestů. A jelikož jsem si dnes ráno 
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vyzvedla svůj úplně nový občanský průkaz spolu s ostatními 
doklady, musím říct, že to byl nepopsatelně krásný pocit 
podávat poštovní úřednici občanku, kde je mé ženské jméno, 
ženské rodné číslo a písmenko F.

(Ten podpis jsem vážně odflákla a tak ho teď aspoň nemusím 
retušovat, protože takhle se nepodepisuji. Důležitá je tam 
ovšem ta čárka na konci, neboť ta zdůrazňuje, že jsem -
ovááááá a používala jsem jí v podpise, i když jsem byla ještě -
ůůůůů.) :)

Důvod, proč jsem chtěla napsat tento článek byl původně ten, 
že jsem si ve svém online výpise zdravotní pojišťovny našla 
konečně vyúčtování mé hospitalizace v Motole.
Jde o výpis za 4 nejdůležitější dny, kde jsou uvedeny i 
jednotlivé lékařské výkony včetně hodnoty v korunách.
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Celkem tedy vyšla má operace na 32.267,91 Kč. Následující 
dny už se účtovaly pouze částky v rozmezí 300 - 1000 Kč za 
jednotlivé odběry krve, které mi dělali tolikrát, až jsem z toho 
byla otrávená a které dohromady činí zhruba 6.000 Kč.
Výpis se ovšem velmi liší od výpisu, který jsem před rokem 
viděla u Dannie, která si jej nechala vytisknout pro svoji 
slovenskou zdravotní pojišťovnu a tehdy byl účet na zhruba 
116.000 Kč. Tedy téměř čtyřikrát vyšší.

Jelikož jde o údaje, které podle mě nejsou tajné, považuji za 
zajímavé je tu zveřejnit. Překvapila mě totiž tak nízká částka. 
Takové operace v USA se pohybují i kolem 700.000 - 
1.000.000 Kč. Tady je to prkotina.
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Tento výpis je včetně mé druhé revizní operace.

Doplněno 11.9.2015:
Až teď v září se ve výpise uhrazené péče objevily další 
položky z května/června během mé hospitalizace. Celkem se 
však částka stejně vyšplhala jen na 51.951 Kč.

Doplněno 1.8.2015:
Ze včerejší návštěvy mé střední školy, která už neexistuje a 
tak archiv převzala jiná jsem si přivezla nové maturitní 
vysvědčení. Není to žádný zázrak, neboť na přední straně 
logicky nemohla škola podepsat tři členy maturitní komise a 
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dát razítko školy, kterou jsem studovala, takže první strana je 
sice totožná jako původní, ale chybí na ní právě ony podpisy a
razítko. To jsem dostala na zadní stranu s poznámkou, že jde o
stejnopis, který souhlasí s originálem a razítko je školy, která 
archiv té mé převzala, což působí trošku nevěrohodně, ale 
hlavně, že je platné s mým novým jménem i rodným číslem.

Ze včerejška jsem si přivezla ale ještě něco. Tyto dvě 
fotografie. Prostě jsem musela. Za dvacet let tohle mé 
studentské město tak zkrásnělo a zmodernělo. Kdopak ho 
pozná?
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Obrázek níže jsou přesně ty chrámové schody, na kterých 
jsem sedávala s hlavou v oblacích a touze po 
neuskutečnitelných snech, které se ukázaly být uskutečnitelné.

Prokletím osamocených cestovatelů je, že si ze svých cest 
přivezou velkou spoustu krásných fotografií, ale jen na 
málokterých jsou oni samotní. Cestou zvlněnou krajinou 
Českého středohoří jsem viděla pár, který radostně skákal ve 
zlatém poli zralé pšenice. Fotil nebo točil se totiž na 
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samospoušť ve foťáku položeným na autě. Kdyby tam byl jen 
jeden z nich, nikdy bych takovou radost v poli neviděla. To je 
právě ten rozdíl mezi číslovkou jedna a dva...

Najde-li se člověk, který z osamocené cestovatelky udělá 
neosamocenou a vyfotí mě sedící zasněnou na těchto 
schodech, tu fotku sem na blog dám.

Doplněno 5.2.2019:
Dostala jsem e-mail od Johanky, která mi poslala výpis z 
pojišťovny OZP na celkovou částku 48.007,73 Kč za SRS u 
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MUDr. Vřeského v Ostravě. Částka je srovnatelná s částkou, 
kterou si účtovala FN Motol.

Johanka: "Co se týče zákroku u MUDr. Vřeského v 
Ostravě: bez komplikací, v rámci možností v pohodě. Sice 
mě to do konce roku poněkud uzemnilo, ale to nebylo žádné 
překvapení, s tím jsem musela počítat. Momentálně mám ještě
stále malé otoky - speciálně horní část pravého stydkého 
pysku - a pořád ještě musím mít gaťky i v noci, protože když 
tam není alespoň slabý protitlak, tak je to nepříjemé. Ale 
rozhodně se to sice pomalu, ale pořád lepší. Jak mi bylo 
řečeno mojí (již ne sexuální, ale jinak stále) partnerkou, je to 
jako normální ženská. Je fakt, že po těch otocích je kůže na 
stydkých pyscích poněkud vytahaná, nevím jestli se to 
zatáhne, nebo jestli se s tím bude muset ještě něco dělat. Ale 
vcelku spokojenost.

Každopádně nelituju, že jsem zvolila Ostravu. I přes to, že 
jsem šla na operaci až na druhý pokus, protože napoprvé mě 
roztržitý doktor Vřeský zapomněl nahlásit do nemocnice, což 
jsem zjistila až pět dní před datem operace. Trošku šok. :-)
Přiznám se, že když čtu, jak se v Motole dilatuje už tři-čtyři 
dny po zákroku, zvedají se mi vlasy hrůzou na hlavě, to bych 
asi bolestí lezla po stropě. Nebo by mě museli fest nadopovat, 
ty tři ibalginy denně, co jsem tou dobou dostávala v Ostravě, 
by nejspíš nestačily.
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Jo - a momentálně hloubka 11.5 cm měřeno zezadu od hráze. 
Nevím, jestli se mi podaří jít ještě hlouběji, ale tak jako tak si 
to prohloubit (což v Ostravě dělají) už asi nedám.

Teď ještě čekám, až mi MVČR přidělí nové rodné číslo, pak 
vyřídit doklady a mám hotovo... :-)"
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Srpen 2015

Úvaha o pedofilních ženách
5. srpna 2015 v 16:42 | Tereza 

Co teď jako jsem? Něco méně, než jsem byla předtím?
Narážím na možný pohled potencionálního zaměstnavatele na
mě. Ne z důvodu přeměny, ale z důvodu, že jsem žena.
Protože zatímco předtím jsem byla muž, který má být 
všestranný, fyzicky zdatný, technicky založený, ne-li 
dokonalý. Prostě chlap, co patří do týmu. Tu ženu kdyžtak 
vezmeme na nějaké ty drobné administrativní práce a dáme jí 
12 tisíc. Ona se může taková Marcelka docela hodit.
Jenže Marcelky nemají stejné platy, jako jejich kolegové 
muži.
Je to tím, co firmě přinášejí. Zatímco muž běhá od stroje ke 
stroji, seřizuje ho, mastí si ruce při nasazování retězu, bolí ho 
nohy z toho běhání a trénuje si svaly tím, že asistuje při 
zavádění nových výrobků ve výrobě, žena buď stojí u linky a 
montuje, montuje, montuje. Tenhle drátek sem, tenhle šroubek
tam. Tím zřejmě přináší méně, než mužský protějšek. 
Nedovedu si vysvětlit rozdíl mezi platem ženy a muže, který 
se často uvádí i ve statistikách.

Ne, tak všude to takhle nefunguje. Pracuji ve firmě, kde si 
troufám tvrdit, že diskriminace z důvodu pohlaví (viditelná na
výplatě) neexistuje. Alespoň v managementu, kde jsem. Jak je
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to ve výrobě, to nevím, protože jsem neměla možnost mluvit s
muži na lince, kterých je tam tak málo, že je nevídám.

Jsem teď ve fázi, kdy bych si chtěla najít novou práci. Je na 
čase opustit místo, které bude na věky spojené s Terry a nedej 
bože s Tomem. Bohužel to tak je. Ačkoli se mi dostalo toho 
nejlepšího, nejvlídnějšího a nejneočekávatelnějšího přijetí a 
mnozí se sžili s Terezou rychle tak, že Tom neexistuje, on 
existuje. V jejich hlavách i v jejich vzpomínkách a tak si 
říkám, proč ne? Proč se nepodívat jinam?

S ředitelem už jsem se dohodla. Respektive kdybych se 
nedohodla, stejně mu došla trpělivost a já mít firmu, také chci,
aby to v ní fungovalo, aby lidé, které zaměstnávám něco 
vykonávali. Já nic v tuto chvíli ještě nevykonávám, protože v 
září se bude v Motole řešit taková drobná operace, tzv. 
Otisova. To je operace rozšíření močových cest. U žen totiž 
není nic neobvyklého, že se jim tyto cesty zúží a tak jsem se 
zařadila mezi ně. Tři dny hospitalizace, čtrnáct dní 
rekonvalescence doma a potom už žádná omezení. Prý i bazén
si už budu moct v klidu dopřát. Hmm. To bych ráda, i když 
moje kolegyňka říká, že do rybníků ani bazénů nechodí. Z 
hygienických důvodů, protože má strach o svůj spodek. Tomu
rozumím.

Já už si užila pobyt na pláži v Německu a musím říct, že to 
byl kouzelný zážitek oproti tomu loňskému, kdy jsem se 
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neustále strachovala, zda-li v mých kraťáskách nebude 
nechtěně vymodelována boule. Teď už jsem kraťásky 
odhodila a vzala si normální plavky. Tyrkysové s bílýma 
puntíkama koupené v akci v Takku. :) Do vody jsem i tak 
chodila po stehna a tolik jsem toužila tam skočit celá.

"Hele, tamhle ten úchyl ti pořád kouká na zadek!", 
upozorňoval mě Tom, který se k naší výpravě za koupáním s 
dětmi a "exšvagrem" prostě musel vetřít.

Ležela jsem na dece na boku a schválně jsem Tomovi 
ukazovala hlazením svého pasu, jak se mi na mně líbí ty 
ženské křivky :) A ten úchyl za mnou pořád čuměl :)

Ne, to nemusel být a pravděpodobně ani nebyl úchyl. Takhle 
ho označil jen Tom. Byl to muž. To stačí :) A nebyl jediný, ale
já je nevnímala, natož abych někoho provokovala. Vnímal je 
jen Tomův ostříží zrak.

Otisova uretrotomie byla provedena v jedné americké studii 
na 200 ženách. 68 % dalo souhlas, aby byly po dalších 33 let 
sledovány. U 9 % případů bylo nutné zákrok provést v této 
době znovu, u 2 % případů se objevily komplikace, které 
nebyly závažné.

Fessenden Nott Otis byl takový zvídavý americký urolog a 
svou uretrotomii vymyslel v r. 1878.
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Víc bych to tu nerozbírala, ale přišlo mi zajímavé o tom 
napsat, protože ještě před pár týdny jsem neměla ani tušení, že
nějaký Otis existuje. A taky slovo epicystostomie. Navíc jsem 
se dnes vznášela v bílomodrých letních šatech právě na 
kontrolu na urologii u nás a myslím, že ještě dlouho se 
vznášet budu :) Protože léto a ženství, to je nesmírně zajímavá
kombinace :)

Sestřička mě na naší městské urologii nemohla zadat do 
počítače. Snažila se o to, protože jsem jí přinesla novou 
průkazku zdravotní pojišťovny s novým jménem a rodným 
číslem. Jméno bylo v pohodě, ale rodné číslo nešlo změnit. 
Tak se tak dívám do monitoru a říkám: Zkuste změnit nejprve 
pohlaví, máte tam M.
Pak se rodné číslo samo změnilo na číslo obsahující číslici 5 
(tedy identifikujcí ženu) a bylo to.

Vtipné bylo, když jsem volala operátorovi do T-mobile s 
dotazem, zda musím hlásit, když jsem změnila jméno a rodné 
číslo. Nedělala bych to, ale chtěla jsem si změnit tarif a jít k 
úplně jiné společnosti a líbilo by se mi mít tam nahlášenou už 
Terezu.
V hlasovém automatu především neexistuje volba pro 
nahlášení změn osobních údajů a přepojit na operátora lze 
pouze po výběru z hlavního menu, tak jsem vybrala 
"vyúčtování" a ptám se operátorky, zda to musím hlásit.
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"Ano, samozřejmě že musíte. To jsou velice důležité údaje."
Joo dobře, to vím taky.
"Tak já to tedy hlásím. Chcete naskenovaný občanský 
průkaz?"
"Budete muset bohužel na prodejnu, přeci nebudete takový 
dokument posílat e-mailem?"
Běžně tento dokument posílám e-mailem a šetří mi to čas.
"Já na prodejnu ale nechci, nemám na to čas. Chci vám to 
nahlásit takto, jako jsem to udělala i jinde."
"Je mi to moc líto, ale budete muset na prodejnu. A co že to 
máte za změny?"
"No jméno, příjmení a rodné číslo."
"Co? Rodné číslo? Vy máte změněné rodné číslo? To přeci 
nejde."
Tak já tu ještě budu operátorce vysvětlovat, že to jde? 
Nehledě na to, že se občas měnila rodná čísla i lidem 
narozeným před rokem tak nějak kolem 1950 a dále těm, 
kterým byla vystavena duplicitně, na což se přišlo později.

Na žádnou prodejnu nejdu.
Já to nahlásila a hovor byl monitorovaný, kdyby něco.

Chtěla bych moc poděkovat všem, co jste mi poslali v mailu 
kondolenci kvůli mojí mamince. To, co jste mi psali mě 
dojímalo a rozplakávalo. Ona pro spoustu z vás existovala jen 
tady na blogu a přesto jsem měla pocit, jakobyste jí důvěrně 
znali. Chybí mi tu.
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Otis nebyl ale jedinou novou informací, kterou jsem se v 
těchto týdnech dozvěděla. Člověk se pořád učí.

Tohle jsou vyloženě mé vlastní úvahy.

Tom mě neustále přiváděl na myšlenku, jak testosteron 
ovlivňuje mužské chování během dne. Jak je muž schopný 
ovládat své pudy, jak vysokou má tuto schopnost například 
narozdíl od zvířat nebo od jiných mužů. Myslela jsem si 
opravdu velmi dlouho, že testosteron má na svědomí, že muž 
myslí jen na jedno a totéž - na sex, na své uspokojení, na ženu
jako sexuální objekt a je jen otázkou ovládání tohoto pudu, 
zda se to ta žena dozví nebo ne. On je rozdíl, když muž před 
ženou řekne: Máš krásné vlasy. Nebo: Vykouříš mi ho?

Bohužel (nebo možná i bohudík za takovou zkušenost) už 
jsem zažila obojí.

Přemýšlela jsem, proč žena nikdy neřekne: "Vylížeš mi jí?" :)
(Rozhodně ne tak často a není to tak běžné, jako u muže.) Kde
je ten rozdíl? Musí to být přeci testosteron a jsem přesvědčená
i dál, že je.

Ale...
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Když jsem se snažila Tomovi zdůvodnit, proč je jeho chování 
v některých chvílí tak mužské, samčí a zvířecí, že není 
schopen tento pud ovládat, vzpomněla jsem si na větu, kterou 
jednou řekla má kamarádka Léňa své malé dceři: "Kdyby ses 
někdy ztratila, pamatuj si, že nikdy nesmíš oslovit muže. 
Vždycky jen ženu!"

Je to proto, že zatímco ženy jsou spíše opatrovnice a dítě u ní 
může najít záchranu, muž může velmi často této situace 
zneužít. Přišlo mi to jako chytré řešení a přemýšlela jsem, 
proč posíláme naše ztracené děti k ženám, zatímco k mužům 
nikoliv.

Proč jsou všichni ti pedofilové, nekrofilové, gerontofilové a 
spousta dalších -filů vždycky jen muži? Co se to v nich děje 
jiného?

Bytostně opravdu nenávidím, když někdo ubližuje dítěti 
jakýmkoliv způsobem a tak jsem zjišťovala, existují-li také 
například pedofilní ženy. Máme-li se bát.

Na wikipedii se o pedofilii dočteme spoustu informací, že 
není pedofil jako pedofil.

V rozhovoru pro časopis "Psychologie dnes" z r. 2002 vylíčila
Hana Fifková případ z její terapeutické praxe, kdy k ní byl 
poslán 14letý mladík, u kterého byla diagnostikována 
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homosexuální pedofilie. Nyní má tuto svou parafilii údajně 
zcela pod kontrolou, dokonce vede i dětské oddíly. V tomto 
rozhovoru mj. řekla: "pedofilně orientovanému člověku by se 
v práci s dětmi bránit nemělo, tím spíše, je-li se svou 
sexualitou vyrovnán."

Prof. Weiss uvádí, že typickým příkladem pedofilů byl Hans 
Christian Andersen nebo Jaroslav Foglar.

Uvádí se, že pedofilií žen se téměř žádné výzkumy 
nezabývají, mimo jiné i proto, že neorgasmické genitální 
erotické projevy jsou u žen méně zřetelné a příznačné. Citové 
a vztahové projevy vůči nejen vlastním, ale i cizím dětem jsou
od žen očekávány a jsou mnohem snáze považovány za 
přirozené a normální i v případech, kdy by obdobný kontakt 
nebo vztah ze strany muže byl již považován za podezřelý 
nebo nepatřičný. Mezinárodní klasifikace nemocí se s tímto 
faktem vypořádává opatrnou formulací: Pedofilie je zřídka 
zjištěna u žen.

Až do této chvíle jsem si myslela, že pedofilní ženy opravdu 
neexistují, ale tuto mou představu zbořila zpráva prof. Weisse
a Zimanové z r. 2008, zabývající se terapií sexuálních 
deviantů v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, že v 
České republice je dosud zaregistrovaný jeden případ 
pedofilní ženy, jakési L.B., která sexuálně zneužívala své dvě 

Srpen 2015 - Úvaha o pedofilních ženách 710

http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2008_7_362_364.pdf


malé dcery, osahávala je a další detaily tu popisovat nebudu, 
lze se je dočíst v této zprávě.

Paní L.B. úplně změnila můj pohled na muže, který nedokáže 
zvládat svou testosteronovou bouři (jak já říkám). Ve zprávě 
se uvádí, že výskyt ženské pedofilie je ojedinělý a zatímco 
americké studie dokládají až 7% zastoupení žen, v ČR je to 
jen 1 %. V americké studii byla dále zveřejněna hrůzná čísla z
výsledku anonymního průzkumu necelých dvou tisíc 
vysokoškolských studentů, kde možnost chtít mít pohlavní 
styk s dítětem do 13 let přiznalo 20 % z nich. To by 
znamenalo, že každý pátý muž touží po sexu s dítětem.

Opravdu je moudré posílat děti, pokud se ztratí, k ženám.

V naši české studii s názvem Homosexuální pedofilie u žen o 
paní L.B. jsem doufala, že najdu odpověď na svou otázku, 
proč jsou tak často pedofilní muži, nikoli ženy. A také co 
vedlo paní L.B. k tomu, aby své děti sexuálně zneužívala. 
Neměla partnera (aby to dělala pro něj) a sama přiznala, že jí 
vzrušuje představa, že se dvě takto malé děti milují, že pak 
nemohla na nic jiného myslet a pokud se měla milovat s 
dospělým mužem, vzrušit ji dokázalo jen to, když se na ní 
jedna z holčiček dívala.

L.B., jakožto žena, nemá tak vysoké hladiny testosteronu, 
které mají muži a kterým způsobují nechtěné i chtěné erekce, 
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vzrušení za jakýchkoliv okolností, situací, bez ohledu na 
denní dobu nebo rozpoložení.

Pokud jde o pedofilii u žen, jde vždy o ženy sociálně slabé, 
zanedbané, s velmi malou inteligencí či dokonce postižením, 
které se ve vztahu s dítětem cítí dobře, naplňuje je a mnohdy 
jim způsobuje dobré pocity jen to, že mají nad ním moc. 
Nejde primárně o sexuální uspokojení, ale o naplnění své 
touhy po uznání, po moci, po fungujícím vztahu, který nikdy 
neměly a ani mít nemohou. Tyto ženy byly v dětství samy 
zneužívány (mužem).

Na českém internetu se tedy dočteme pouze o jedné ženě s 
diagnózou pedofilie.

Na britském internetu ale otázku, zda existují pedofilní ženy, 
řeší také a rozhodně to není jen otázka jedné jediné jako u nás.
V diskusi u anglického článku o tomto tématu si deník vybral 
několik příspěvků do diskuse jako důkaz, že ženská pedofilie 
existuje. Někteří čtenáři popisovali, jak byli jako malí 
zneužívaní právě ženami, především vlastní matkou, což je 
jedno z nejhůře prokazatelných pedofilních chování.

Léčba takových deviantů spočívá v podávání androcuru, který
tlumí sexuální apetit mužů. Ale jak se léčí ženy? Tam není 
třeba tlumit vliv testosteronu.
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Chtěla jsem uvést úvahu o tom, co kdyby byl transsexuální 
pacient pedofilní a tím by se vlastně stal prvním ženským 
pedofilem i po přeměně a nikdo by to nepoznal? To mi přišlo 
skandální. Ale jak je vidět, pedofilie není jen výsadou mužů, i 
když ve valné většině ano.

Myslela jsem si, jak napíšu článek o tom, že pedofilové jsou 
jen muži, zatímco ženy nikoli. Že muži mohou být zkrátka 
takoví a někteří z nich své "testosteronové záchvaty" nedokáží
hlídat, zatímco my ženy jsme milující, klidné, ale mnohdy i 
vášnivé bytosti, které mají vše pod kontrolou.

Není to tak. Jsou ženy nymfomanky, jsou ženy, které mohou 
mít sex pětkrát denně a ještě u toho přiznávají, že je to tím, že 
mají zvýšenou hladinu testosteronu, zatímco na jejich vzhledu
byste to poznali marně, protože jde o krásnou roztomilou 
blonďatou "princeznu ze mlejna" (to byl jen příklad, který 
znám ale osobně).

Přiznávám to nerada, ale na testoteron nemohu svést 
všechno :)

Já vím. Příšerné téma. Ale tento článek vznikl zcela spontánně
proto, že jsem to chtěla někomu říct.
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Náušnice, prstýnek a náramek
6. srpna 2015 v 18:16 | Tereza 

Ústřední vojenská nemocnice je 
takové zvláštní zařízení. Byla jsem v
ní dnes úplně poprvé za MUDr. Ivo 
Němcem - plastickým chirurgem. 
Nemocnice jako nemocnice, říkala 
jsem si. A měla jsem s čím 
porovnávat.

Dobré je, že metro mě přivezlo až na Petřiny, což je 
předposlední nová stanice hned před Nemocnicí Motol a pak 
už jen tři stanice náhradní autobusovou dopravou za tramvaj, 
která tam do 31.10. jezdit nebude. (A já tak miluju tramvajky!
:( ) Dvě stanice měly úplně stejný název "Větrník", takže 
autobusem znělo: "Zastávka Větrník. Příští zastávka Větrník." 
Asi někomu došly nápady, když vymýšlel jména zastávek :)

Sluníčko krásně pálilo, já v bílomodrých šatičkách a 
sandálkách, ve kterých mi bylo příjemně a už jsem byla v 
areálu ÚVN, kde jsem si našla na směrovkách směr CH1. Od 
sestřičky jsem věděla, že půjde o -1. patro, ale... najít kudy se 
do toho patra dostat mi dalo trošku zabrat.

Miluju, když se pohybuji na místech, na kterých jsem ještě 
nikdy nebyla. Má to takové své zvláštní kouzlo. Kouzlo 
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jedinečnosti, protože už tam příště nikdy nikdy nikdy v životě 
poprvé nepřijdu. Poprvé je jen jednou.

Nikde nikdo, všechno nové, uvnitř zelené, světle zelené, 
tmavě zelené, tyrkysové, jarně zelené, staře zelené... fantazie 
architektovi uvnitř opravdu nechyběla :). Né, tak občas tam 
byla i červená. Na kartotéce se mě sestra zeptala, jestli jsem 
civil nebo vojanda :) Na CT zase, jestli nejsem těhotná. Což 
chápu a líbilo se mi, jak jsem to musela pořád všude 
podepisovat.

"To ty nejsi, já jsem si dával pozor" vtipkoval Tom, když jsem
mu o tom napsala do sms. :)

Než jsem došla do -1. patra, uslyšela jsem za sebou v chodbě 
kroky a ťukání tyčí. Byla to paní, taková veselá a milá, která 
šla na neurochirurgii a byla nevidomá. Pohybovala se tam 
však s naprostou jistotou, až jsem se bála, že třeba narazí do 
sloupu nebo že se netrefí do správných dveří. Představte si, že
nic nevidíte, jak asi zjistíte, že vcházíte nebo ťukáte na 
správné dveře? A tak jsem se nabídla, že jí doprovodím.

Sjely jsme do -1. patra a spíš mě vedla paní, než já jí. Ale 
zastavila se u dveří, které byly zavřené s tím, že je to divné, 
protože před chvilkou byly ještě údajně otevřené. Nad nimi 
byl nápis "neurochirurgie", kam mířila. Na dveřích zase nápis:
"Zvoňte na sestru", ale nad zvonkem byl nápis: "Prosíme 
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nezvoňte". Ouu. Trochu schíza a dost mě to i pobavilo, takže 
milá nevidomá paní usoudila, že zazvoníme :) "Tak a teď 
utečeme!", řekla. :)

Došlo jí totiž, že měla být v -2. patře. :)

Tam jsem jí dovedla, dveře tam byly otevřené, nad nimi také 
nápis "neurochirurgie", rozloučily jsme se a já už se jen 
dívala, jak s jistotou ťuká do podlahy.

Pak jsem si ve výtahu uvědomila, že mě oslovovala ženským 
rodem. Ta paní mě neviděla, jen slyšela... Jéééé.

Já jsem se vrátila hezky do -1. patra za sestřičkou na čelistní 
oddělení, která už o mně věděla. Nahlášené jsem měla tehdy v
květnu pěkně vypočítavě už jméno Tereza Nováková, ale stále
staré rodné číslo, které jsem teď chtěla změnit, abych mohla 
dostat žádanku na CT a RTG lebky kvůli plánované plastice 
brady a možná ještě něčeho.

Sestřička bojovala s počítačem a úpravou mého rodného čísla 
jako sestřička na naší urologii, ale jen chvíli. V počítači jsem 
měla za chvilku hezky nové ženské rodné číslo a na již 
vystavené žádance mi sestřička jen to staré škrtla a vedle něj 
napsala nové. Tak dobře no :)
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Běžela jsem s tím na centrální radiodiagnostiku do 0. patra. 
Žádanky jsem měla dvě, což jsem nechápala, ale nějak jsem 
se tím nezabývala, protože všude dostávám tolik papírů. Tam 
si paní za okénkem vzala žádanky, tu druhou (stejnou) dala 
paní vedle a řekla mi, ať jdu na CT za roh.

Tam jsem chvilku čekala, mezitím přijel sanitář s jedním 
starším pánem na lehátku, který stále opakoval, že se počůrá, 
což celou situaci dost zdramatizovalo. Za chvilku ale vyšel 
takový rázný doktor a říkal, že ten pán nemá pojištění, takže 
ho nemohou vzít, zatímco pacient stále opakoval, že se 
počůrá.

Pak přišla paní Müllerová. Vůbec jsem jí neznala, ale začaly 
jsme si spolu povídat o tom, jak to tady chodí a jak to tu 
neznáme. Předběhla mě, protože jí doktor volal jako první a já
šla hned po ní.

Na CT jsem byla úplně poprvé a nebylo mi to moc příjemné. 
Sice se tam jen leží (se zavřenýma očima), ale vzpomněla 
jsem si okamžitě na dětskou onkologii a naší tehdy dvouletou 
dcerku, která tímhle přístrojem (ale v Motole) prošla 
několikrát. Hned mi z toho bylo smutno, ale ten rázný 
původně nepříjemný doktor ke mně přistoupil a začal 
vtipkovat. Tak jsem se přidala :)
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Poslal mě hned zpátky na čelistní, takže jsem si nasadila 
náušnice, prstýnek a náramek a šla zase do -1. patra.

Tam mi sestřička řekla, že jsem měla jít ale i na rentgen. Ne 
jen na CT. Že ta druhá žádanka byla právě na rentgen a ať tam
hned jdu.

Aha. :)

Takže jsem šla zase na centrální radiodiagnostiku, zase si 
sundávala náušnice, prstýnek a náramek a u vedlejšího okénka
jsem řekla paní... vlastně jsem jí nic neřekla, protože hned 
věděla a řekla mi, ať si sednu, že mě budou volat.

Hned mě volali, kolem seděli samí mladí kluci, až jsem z toho
byla nesvá a paní z rentgenu mi říká: "No paní Nováková! Já 
vás tady pořád volám! Vy jste teď byla na CT? Proč chce pan 
doktor ještě rentgen? Víte co? Zrušíme to. Domluvte se s ním 
jestli to fakt potřebuje a kdyby ano, přijďte. Přece vás 
nebudeme zase ozařovat."

Tak dobře.

Nasadila jsem si náušnice, prstýnek a náramek a vrátila se do 
-1. patra, kde jsem sestřičce vše řekla.
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Ta hned volala MUDr. Němcovi, který ale potvrdil, že rentgen
potřebuje, takže tam zavolal a sestřička mi řekla, ať tam zase 
jdu :)

Takže jsem si zase sundala náušnice, prstýnek a náramek a šla
na centrální radiodiagnostiku :)

Tam jsem chvilku čekala a tentokrát už se konečně dostala na 
rentgen, kde se udělaly tři snímky z různých směrů. Paní z 
rentgenu si všimla, že náušnice už nemám, ale požádala mě, 
abych si sundala gumičku ve vlasech. (Co kdyby byla kovová,
že? Kus drátu třeba. Ale někdy mívají takové ty kovové části.)
Doslova jsem tam lízala a čuchala tu zaměřovací desku, 
kterou předtím paní doufám že dokonale vydezinfikovala, jak 
jsem měla možnost si všimnout.

Vyloženě radostí jsem z toho ozařování nejásala, ale je to jen 
jednou a teď, tak to prostě musím podstoupit, jestli chci být 
ještě krásnější :)

MUDr. Němec už čekal v ambulanci a měl téměř nekonečně 
času jen na mě. Alespoň tak jsem se cítila :) Položil si mě na 
lehátko jako u zubaře a stále porovnával snímky spolu s 
fyzickým modelem mé brady, nosu, nadočnicových oblouků a
jak je zřejmě zvyklý, už v mé tváři viděl dokonalou ženskou 
tvář. On mě tím nadšením nakazil! :) Já původně chtěla víc 
těch zákroků, ale nakonec jsem usoudila, že nejdůležitější 
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bude ta brada a zbytek oželím. Ale on tak hezky mluvil o tom,
jak to bude potom vypadat, že jsem podlehla. Ach pane 
doktore :)

Probrali jsme spolu kde co (týkající se samozřejmě tématu). 
Vyprávěla jsem mu, jak jsem viděla videa z Ameriky, kde 
holky podstupují všechny feminizační operace obličeje (FFS) 
najednou. To prý lze, ale je to rizikové, jinak je vhodnější 
dělat je v odstupu po třech měsících.

Byl milý a když jsem se zeptala, jestli ten nepatrný hrbolek na
hřbetě nosu jen ubrousí, odpověděl mi: "Nééé, nikoli! Ten nos
se musí celý rozbít, kus odstranit a znovu poskládat jako 
pyramida."

Můj nosánek mi chtějí rozbíjet. Ale pane doktore, priorita je 
brada, ano?

Urgentní to ale není. Dělám to jen pro svůj lepší pocit, jako si 
třeba biologické ženy nechávají zvětšovat poprsí. Nemusí, ale 
mohou.

Krásnější bradu bych mohla mít relativně brzy, jenže jsem 
omezená návštěvou u doc. Jarolíma začátkem září, který 
rozhodne o mé třídenní hospitalizaci v Motole kvůli té 
Otisově operaci a tak musím čekat. Papíry od MUDr. Němce 
na předoperační vyšetření jsem už dostala a v autobuse domů, 
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ve kterém mi byla zima, ačkoli venku bylo 36, jsem si je 
přečetla.

Ty papíry nebyly miliónté kopie, jako v Motole, ale hezky 
čerstvě vytištěné s velmi velmi velmi detailně popsanými 
podrobnostmi ohledně přípravy na operaci a pobytu na 
operačním sále.

Co mě ale překvapilo byl jeden úžasný nápad, až jsem si 
říkala, proč na něj ještě nikdo v žádné jiné nemocnici 
nepřišel? Všude jsem strávila dlouhé minuty vyplňováním, 
kdo všechno má souhlas nahlížet do mé dokumentace, kdo 
všechno se může dozvědět o mém zdravotním stavu, uváděla 
tam jména, adresy, telefony atd., ale Vojenská nemocnice to 
vymyslela jednoduše: "Informace o vašem zdravotním stavu 
budou sděleny komukoliv, kdo předem nahlásí speciální vámi 
zvolený kód." A je to.
Samozřejmě tam chtějí i osobu, které by volali v případě, že 
se něco stane, ale to s tím kódem se mi líbí. :)

V autobuse domů (ve kterém mi byla zima, jak jsem řekla, 
protože klimatizace byla na mě studená a protože já, když 
není 30, mrzu jako tučňáček v arktické bouři) jsem náhle 
ucítila maličký záchvěv své staré mužské touhy rozvalit se na 
sedadlo :) (Muži se mohou rozvalit kdykoliv a kdekoliv a 
nebude jim to nikdo vyčítat).
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Dát si prostě ledabyle jednu nohu na vedlejší sedadlo a tak 
jako se tam válet. Mouchy snězte si mě.
Nebo nohu na topení pod oknem a opřít si hlavu o loket.

To jsem nemohla a ani 
nechtěla. Navíc jsem byla v
šatech a tak jsem spořádaně
a slušně seděla jako ostatní 
slečny kolem mě hezky s 
nožkou přes nožku nebo u 
sebe, ale žádný problém mi 

to nedělalo, jen jsem si o tom zapřemýšlela a výsledek byl, že 
jsem hrozně moc šťastná, že tu teď vlastně sedím takhle v 
šatech a sandálkách a jedu v autobuse plném lidí z Prahy plné 
lidí (a nemocnice, kde téměř žádní lidé nebyli :).

Zde spontánně vyfocené foto z autobusu, abych Vlastě 
popsala, jaké jsem měla šaty. Krátila jsem si s ní totiž cestou 
dlouhou chvíli rozhovorem na facebooku.

Vzpomněla jsem si na článek, který jsem nedávno četla o 
jedné designérce (Rachel Feinbergové), které vadí roztažené 
rozkroky mužů v metru. Vzpomenu si na ten článek vždycky, 
když jedu metrem, protože má prostě pravdu! :)
Je tedy fakt, že mě nenapadlo si na to stěžovat. Joo tak 
postěžovat si sama sobě můžu, ale já jsem žena, tak mám 
sedět takhle a oni muži, kteří se prostě rozvalují. A zas taková 
feministka tedy nejsem.
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Rachel Feinbergová je feministka, kterou rozčiluje nerovnost 
pohlaví mimo jiné i v tom, jak sedí muži a ženy v metru. 
Zatímco všechny sedící ženy mají nohu přes nohu či těsně u 
sebe, muži svým genitáliím dopřávají prostor. Reakcí na to 
jsou její nové kabelky Pussy Pouch, které mají na povrchu 
trojrozměrné vaginy.

"Uvažte, pro srovnání, disciplínu křečovitých ženských 
postojů a drobných kroků," přemýšlí Feinbergová nad tím, jak
jsou ženy stále utlačovány, zatímco muži se uvolňují i na 
veřejnosti. A někdy až nevkusně vystavují své mužství na odiv.

Všimla si, jak jsou ženy vycepované, zatímco muži na své 
postoje, posed a chůzi vůbec nemyslí a mnohdy se uvolňují 
nad společensky únosnou míru.
Linka newyorského metra F se stala její laboratoří. "Většina 
žen stáhne nohy k sobě, nebo si je zkříží a tašku či kabelku si 
položí na klín. Muži roztáhnou nohy a tašku postaví vedle 
sebe. Proč?" táže se Feinbergová.

Protože to jsou chlapi, Rachel! :)

Ty vagínové kabelky mě moc nenadchly, takže sem nedávám 
ani obrázek, ale líbí se mi ten nápad.
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(Dobře, tak jeden obrázek sem dám. Protože i mě zajímalo, 
jak taková vagínová kabelka vypadá. Možná teď Rachel jezdí 
metrem a nastavuje spolucestujícím mužům svou vagínu 
(myšleno kabelku)).

Už jsem tenhle článek chtěla vystavit, ale ve schránce jsem po
návratu z Prahy dostala lístek o uložení zásilky z našeho 
Městského úřadu. Už byla adresa hezky na Terezu, tak si 
říkám, copak mi ještě chtějí? A letím pro zásilku na poštu.

Tam obálka s červeným pruhem, odbor přestupků, ale adresa 
je moje, jméno je moje, tak to přeberu, v autě otvírám a 
rozbušilo se mi srdce.
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"Předvolání k podání vysvětlení. Dne 16.6.2015 kolem 19 
hod. jste se měla dopustit přestupku proti majetku (krádeže) 
tím, že jste měla v bytě na adrese XY, kde jste byla na 
návštěvě, odcizit tablet Asus ku škode pana V.K."

Tyyyjo, tak já 16.6. ukradla u nás ve městě tablet a přitom 
jsem ležela v Motole, to jsem dobrá!

Potom koukám a v hlavičce je Tereza Nováková (podotýkám, 
že to není mé opravdové příjmení, takže až tak rozšířené 
není), ale jiný ročník a jiná adresa ve stejném městě, v jakém 
bydlím já.

Beeezva, tak to mám fakt radost, že mám teď ve městě 
jmenovkyni zlodějku :)

Jen co jsem na matrice dostala své krásné nové jméno, už po 
mě chňapli na přestupkovém, kde se asi domnívali, že 
konečně našli tu hledanou Terezu Novákovou, která na svém 
trvalém bydlišti na druhém konci města nepřebírá poštu. Jo, 
máme jí!
Nemáte. :)
Je mi to moc líto. Fakt.

Zítra tam zavolám a zklamu je :( Je mi z toho smutno... :(
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:)

Tak já letím do sprchy.
A sundat náušnice, prstýnek a náramek :)

Teď mně tak došlo. Že ten název článku zní, jakobych měla 
dostat třeba k zásnubám náušnice, prstýnek a náramek? To je 
tak romantický!!!
No nic. Možná příště.

A na závěr ještě jeden vtip.
Přišla jsem na to, jak vydělat 17 miliónů.
Řeknu, že jsem žádnou přeměnu nechtěla. Vy všichni jste mě 
donutili! Vy jste ale hnusní! Takový podlý čin! Bože, já jsem 
tak nešťastná.
Zažaluji kde koho o 17 miliónů, jako Diana a budu mít 
milióny i vytouženou vagínu :)

Já vím. To ode mě není hezké takhle se posmívat cizímu 
neštěstí.
Omlouvám se.
Fakt.
Moc.
No opravdu!
Mně můžete věřit.

:)

Srpen 2015 - Náušnice, prstýnek a náramek 726

http://otereze.blog.cz/1506/diana-nebo-gabriel


(Tento blog byl již oficiálně ukončen a toto jsou jen takové 
dovětky.)
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Jsme takoví, jací chceme být
14. srpna 2015 v 7:49 | Tereza |  Přeměny 

Dievčatá aj chlapci,
muži aj ženy,

slovenská zpěvačka Zuzana Smatanová
vám všem "zakletým" něco hezkého vzkazuje a plně s ní

souhlasím:

https://youtu.be/zZKgkaPfYb4

Nic není tak zlé, jaké se zdá.
Když tvoje srdce chce, všechno jde.

Pravou ruku nahoru, umíš-li naplno žít.
Vždyť jsme tu jen jednou,

tak na co ztrácet čas?

Ženy i muži:
na věku vůbec nezáleží,

ve vlastní kůži
jsme takoví, jací chceme být,
je na nás, zda se něco změní.

Ve vlastní kůži
jsme takoví, jací chceme být.

Nemá se nám co stát,
tak s tím začni.
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Nikdy na to, co chceš
není pozdě.

Tato Zuzančina hezká motivační píseň je už starší z r. 2013, 
ale do mého života vklouzla právě teď a mně se moc líbila. :)

Ta písnička se mi teď náramně hodila, protože je to asi 14 dní,
co se mi ozvala Jana z východních Čech se svým trápením.
Jana byla jedna z prvních, kdo se objevil v mém životě po 
začátku psaní tohoto blogu. To znamená v r. 2012.
Tehdy jsem byla dychtivá po tom sdílet své pocity a trápení 
také s někým, kdo prožívá totéž a tak jsem poslouchala její 
rady a bylo to fajn dopisování.

Janě je dnes 46. V momentě, kdy jsem řešila rozvod, ona měla
manželku a dvě dospívající děti, práci ve státním podniku a 
jediné, co řešila bylo, že lituje, že do toho (do přeměny) nešla 
dřív. Jinak vystupovala často jako žena na veřejnosti, její 
blízké okolí to tak nějak tolerovalo a tak jsme se vzájemně 
podporovaly v tom, že se objednáme k Hance.

Já jsem se objednala, ale Jana tam nepřišla.

Za půl roku se ozvala, že se tam musí objednat znovu, protože
to takhle dál nejde. Tak se objednala, ale protože čekací doba 
je 3-4 měsíců, když přišel její termín, nepřišla.
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Totéž se zopakovalo ještě jednou, až jsem to opravdu vzdala, 
protože komu není rady, tomu není pomoci.

Bylo mi jasné (protože tohle je typický příklad toho, kdy se 
člověk dostane do tak vyhrocené životní situace, že nakonec k
té Hance stejně dorazí), že jednou přijde ten bod zlomu.
V takový moment člověk buď páchá sebevraždu, někdo cizí 
mu pomůže nebo najde ještě zbytek sil k tomu, aby radikálně 
změnil svůj život.

Nemá smysl to odkládat. Vždycky to všechny dostihne.

"Já jsem zkoušela s tím bojovat." A pláč.

Já jsem s tím taky zkoušela bojovat, takže vím, jaké to je a 
také vím, že se tomu utéct nedá, že nemohu vyhrát nad svým 
vlastním já, které nelze popřít.

Byla otázka času (pozor, jde o měsíce a dlouhé roky, které 
jsou zbytečně promarněné! Nejde vůbec o krátké časové 
úseky, nad kterými lze potom mávnout rukou), kdy se Jana 
zase ozve.

Manželka jí vyhodila z domu, dostala vyhazov v práci, je na 
pracáku, kde je jí nabízena vyloženě mužská práce, dochází k 
místní psycholožce a psychiatričce a jediným řešením je teď 
hádejte co.

Srpen 2015 - Jsme takoví, jací chceme být 730



Ne, sebevražda to fakt není.

Konkrétně pro Janu je řešením utéct z jejího maličkého 
městečka, které (jak ona sama cítí) se proti ní spiklo. Život v 
mužském těle už vyčerpal všechny možnosti. I já jsem v téhle 
fázi kdysi byla. Nebylo už co ztratit a tak jsem si sama 
otevřela dveře, které jsem si měla otevřít už dávno, ale hold si
člověk musí na všechno přijít sám.

Jsme neponaučitelné. Neuvědomujeme si, že každým dnem 
nám utíká život, ve kterém můžeme být šťastné.

Na věku vůbec nezáleží.

I kdybych měla být ženou jen jeden den a věděla, že potom 
umřu, udělám to.

Jana je na říjen objednaná k Hance a já jsem tentokrát poprvé 
přesvědčená, že tam dorazí. Už jí totiž v životě zbyla jen tato 
možnost.

"Ale já jsem si myslela, že to půjde - že mě moje žena bude 
respektovat jako ženu. Chvíli to tak vypadalo."

Naše založené rodiny, díky kterým jsme byly šťastné, stávají 
se pro nás tím nejtěžším a ve všech případech neřešitelným 
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problémem, který jen posune bod zlomu do daleké 
budoucnosti.

Na druhou stranu proč ne. Jakmile děti dospějí, je to 
příležitost začít se sebou něco dělat.

"Když on mě žádný zaměstnavatel nechce."

Jani, prosímtě, nemůžeš tam přijít jako hromádka neštěstí. 
Takového člověka bych jako personalistka nechtěla taky. Ty 
potom tvrdíš, že tě diskriminují, že jsou na tebe oškliví a že 
takhle nemáš šanci sehnat práci, ale ten problém je v tom 
přístupu, který my zaujmeme. Když přijdu nadšená z toho, 
kým jsem a dám jasně najevo, kdo jsem, pak ještě spíš 
všechny kolem sebe tím nadšením nakazím, než abych šla s 
pláčem domů.

Je jedno, z jakého důvodu jsme trosky. Všechny trosky hledají
špatně práci.

"Aha, ty už máš po všem, Terezko. No vidíš. Kde už jsem 
mohla být."

Co na to říct?
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Moc zdravím Bohunku s Andrejkou, které jsou výjimečným 
důkazem lásky, která je věčná.

Ale každá to máme jinak, přestože to základní (v hlavě) máme
stejné.
Takže prosím, už mockrát se mi potvrdilo, každá máme 
spoléhat jen sama na sebe a na vlastní úsudek. To, že se někdo
narodil do špatného těla ještě neznamená, že spolkl všechnu 
moudrost a že my to budeme mít úplně stejně. Vše, co já tu 
povídám jsou moje pocity a myšlenky a to, co dělám já může, 
ale nemusí vyhovovat druhým v úplně stejné situaci. Stačí 
poslouchat své srdce a své tělo. To tělo, které začneme 
milovat hodně brzy :) A s ním i samy sebe.

Já už tu nechci nikoho motivovat. Od toho jsou tu teď jiné a 
napsala jsem toho v minulost až až. Jenže ona to ta Zuzka tak 
hezky nazpívala...

S tím souvisí ještě něco.
Už to moc často nedělám, ale vyloženě se mi zachtělo a 
protože jsem neměla co dělat, koukla jsem se na youtube 
videa. Vyskočil tam na mě tenhle obrázek:
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A jéje, zase nějaká biologická slečna, co si hraje na 
"přeměnu". Nebo jako jak to myslí?
Tak jsem klikla.
Už od začátku jsem si říkala, proč tahle slečna tvrdí, že se 
transformuje z kluka? Kde je ten kluk? :)

V textu pod videem byla poznámka: "Ještě úplně všude jako 
dívka nevystupuji."

:)

To je Maya z Kanady.
Za prvé má naprosto dokonalé tělesné dispozice a za druhé 
začala v 19ti.

Video, které se spustí po kliknutí na obrázek výše je její 
transformace z chlapce na dívku, pokud byste to nepochopili 
jako já. To video je bez mluveného slova prokládané hezkou 
hudbou. Jakmile jsem si pustila její další videa, kde je nově 
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blond a vtipně se na něm prezentuje, bylo mi trošku líto, že se 
svým hlasem něco neudělá. Tím to celé totiž úplně zkazila. 
Můžeme být nejkrásnější modelky na světě, ale jakmile 
promluvíme hlubokým mužským hlasem, je konec. Vím, jak 
to velkou spoustu z nás trápí a jak těžké je na tom pracovat. 
Ale také vím (a pár takových jsem osobně poznala), že 
výsledky hlasové terapie stojí zato. Já jí prostě nemůžu 
poslouchat, nejde to! Můj mozek protestuje, protože tak 
krásná žena nemůže mít takový hlas :)
Být krásná jako Maya, strávila bych hodiny, dny, měsíce 
tréninkem svého hlasu.
To není posedlost.
To je nutnost!!! :)

A být krásná jako Maya, nikdy nikomu neprozradím, že bych 
měla být někdo jiný, než žena....

Ona si to tak užívá!
Je to o tom užít si to, holky! :)

Každopádně je teď tohle video moje oblíbené.

A přeci jsem měla ještě něco na srdci.
Před pár dny dala jedna moje kamarádka Lucka (biologická 
žena) na svůj profil tuhle zprávu:
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"Děkuji za dnešní lekci, můžete být úplně blbý, hnusný a tlustý
a přeci můžete mít pěkného chlapa, jen když budete mít hodně
velké sebevědomí a já se snažím a běhám jak blbec a přitom 
je to tak jednoduché, milovat své špeky a hrdě se s nimi nosit! 
díky vesmíre za nastavení zrcadla :-)"

Lucka totiž běhá jako divá, hýbe se, aby si vylepšila postavu a
tahle její myšlenka se mi moc líbí.

Nemáme my to úplně stejně jako ona?
Honíme se za dokonalostí a zatím jsou na tomhle světě lidé, 
kteří nás milují takové, jaké jsme. Se všemi našimi 
nedokonalostmi.

Pořád nad tím přemýšlím. V souvislosti se svým strachem, 
který rozhodně při plánovaných setkáváních s muži stále mám
bez ohledu na předchozí dobré zkušenosti. Nedám a nedám si 
říct, že to může proběhnout v pohodě, protože se honím za 
dokonalostí. Říkám si: Co kdyby?
Co "co kdyby"?
Kdyby to poznal?

V prosinci jsem se sešla s klukem, který mě zval k sobě 
nahoru po dvouhodinovém povídání u kávy v restauraci. 
Přirozeně jsem tehdy ani jít nemohla.
Včera mi napsal (aniž bych s ním byla v kontaktu):
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"Měla jsi u mě přespat. Užili bysme si úžasný sex a třeba 
bychom se vídali ještě dnes :-)"

Ten si věří.
No každopádně věřil (a věří) i mně.
Že jsem žena. 

Sebevědomí je extrémě důležité. Bez něj to nejde.
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Jak se ukázat, aniž bych musela přijít 
na rande
14. srpna 2015 v 22:44 | Tereza 

Je léto, čas prázdninových lásek a potrhlých nápadů. Někdo je
v pubertě. Leckdy i ten, kdo si myslí, že už ne. A protože je 
pátek - horký letní večer - víkend před námi, vkládám sem 
dočasně do pondělního dopoledne tři videa.

Trošku jsem se zbláznila, ale může za to Maya (zmiňovaná v 
předchozím článku). A taky trochu Vašek.
Je jedno, kdo to je. Důležité je, že mě napadlo natočit mu 
krátký vzkaz o ničem jen proto, aby mě viděl a slyšel, když po
tom tak touží a já setkání přirozeně z oprávněného strachu 
pořád odmítám. Je pravda, že narodit se jako žena, už bych 
dávno měla za sebou tu jeho první slibovanou zmrzlinu.

První video je vzkaz Vaškovi, který jsem poslala jen jemu, ale
nakonec ho dávám nevím z jakých důvodů i sem. Vystříhla 
jsem z něj jen část, kde říkám, ve kterém městě a na kterém 
sídlišti právě sedím (což on stejně ví). To video tu nemá co 
dělat, ale mně se chce blbnout. :)
Druhé video je moje pětiminutové povídání, které bylo určené
pro blog a nebylo plánované, ale tím, jak jsem natočila ten 
vzkaz, tak se mi začalo chtít povídat.
Třetí video je závěr, protože druhé video mi počítač 
samovolně uťal a není slušné odejít bez rozloučení.
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Vše jsem hezky spojila do jednoho, přidala krásnou hudbu, 
titulky, ale při konverzi došlo k chybě, která se neustále 
opakovala, tak to tu je holt rozložené do tří.

Navzdory všem otravným pesimistům a škodolibým 
šťouralům se zase na chvilku ukážu.
Líbí se mi totiž, když jiné holky mluví, když se točí, když píší
nebo když se nebojí vystupovat. (Já se chci bát a jsem ráda, že
se bojím, ale nemusím být tak strnulá.)

Dlouho jsem se rozhodovala, jestli to mám vůbec zveřejnit.

A když to tu tak píšu, tak si tak říkám, že to nezveřejním :)

Nebo jo. Na pár minut, než mě popadne nutkání zase to 
nechat zmizet. Uvidím sama, kolik těch minut bude.

Článek jsem nazvala "Jak se ukázat, aniž bych musela přijít na
rande", ale to je vlastně pěkně smutné, že se dobrovolně 
vzdávám všeho, co právě rande jako jediná situace v životě 
člověka s člověkem dokáže a přesouvám to jen do této 
virtuální roviny.

A teď budu pěkně divná. Rozhodně doporučuji jít na to rande 
místo točení nějakých videovzkazů, ač to svůj účel splnilo... 
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Prostě je hloupost nejít na rande! I když tedy nejsem 
momentálně moc dobrý příklad :-/ (Ten jsem byla v prosinci.)

I. video - soukromý vzkaz (0:53) - momentálně nedostupné

"Terezko. Ted mam chut te obejmout. Opravdu. Konecne jsem
te videl."

Bože to je tak krásnýýýý!!!!

Kdyby tohle adresát četl, nelíbilo by se mu, že tu zveřejňuji 
jeho reakci ani to, že vyzrazuji něco, co je jen mezi námi, ale 
mně se to tak líbí, že to sem na tu chvililinku dám. Přirozeně 
nikoho nezajímá, koho mám ráda, s kým se líbám nebo s kým 
jdu na rande. To tu ani řešit nechci.

II. video (5:48) - momentálně nedostupné

III. video - závěr II. videa (1:00) - momentálně nedostupné

Možná to tu nechám jen přes noc.
Pro jistotu.

Asi mi přeskočilo, že tohle dělám.

Já myslím, že to nejde nemilovat chlapy. Být ženou je krásné, 
ale být ženou v objetí muže ještě krásnější. To není něžné 
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objetí ženy, to je objetí, které mě chce zmáčknout tak silně, že
by mě rozmačkal, ale tolik se snaží mi neublížit, neboť já 
jsem ta křehká. Jen pomazlit a pak vzít do náruče, aniž bych 
mohla cokoliv udělat, protože on je ten silnější a tak to má 
být. Ach....

------
Omlouvám se, že bez videí ztrácí tento článek smysl, ale 24 
hodin stačilo.
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Dvojrozměrný život
16. srpna 2015 v 19:12 | Tereza 

V pondělí 17.8.2015 od 00:00 do 23:59 si chci prožít svůj Den
bez techniky a budu tedy absolutně nedostupná.
Potřebuji na vlastní kůži vědět, že můj život není 
dvojrozměrný na monitoru, ale že existuji. A tak jen prostě 
půjdu, jako chodili naši předkové s uzlíčkem přes rameno. (Já 
tedy se svojí bílou crossbody taškou).

Celý život jsem se těšila na tohle léto, dalo mi tolik 
příležitostí, jak krásně ho prožít a já svojí neschopností trčím 
vzteklá a lítostivá doma.

Čím víc nejsem schopná překonat svůj strach, tím přibývá 
neprožitých zážitků, které jsem ale prožít měla. Je správné je 
prožít a je to dokonce žádoucí a příjemné.
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Nejpitomější na tom je, že takové neuskutečněné zážitky už 
nemůžete nikdy vrátit. Neumím cestovat časem. Vše je 
pohlceno do minulosti a beze mě. Připravuji se o vzpomínky, 
které nemohly vzniknout i o něco, co by mělo být 
(neasociálnímu) člověku naprosto přirozené a tím je 
seznamování s jinými lidmi.

Ten doma s láskou dělaný hamburgr, co byl speciálně pro mě, 
někdo sní a další už nebude takový, jako ten první. Ta 
zmrzlina po létě přeci jen chutná jinak. V únoru si jí nedám v 
letních šatech s procházkou, při které bych se neklepala 
zimou. Ten film se v kině už vysílat nebude. Ta hasičská pouť 
už skončila...
Příští rok bude taky léto?
Bude.
Ale já budu o rok starší.
Život (i ten vysněný) mi někam odplouvá a já si toho všimla 
až teď.

Jen hlupák si nevezme to, co mu život sám podává.

A i léto je takové, jaké si ho uděláme.

Důrazně protestuji proti dvojrozměrným životům, které 
dlouhodobě žijeme a které nám brání v tom, abych cítila vůni 
lesa nebo slyšela cizí či dokonce vlastní hlas. Neodsuzuji 
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komunikaci pomocí techniky, ale existenci neprožitých 
zážitků.

Pochopila bych, když jsem spoustu let před přeměnou žila 
svůj druhý život tady - v digitálním světě - a mohla si tak 
dopřávat věci, které bych nikdy ve skutečnosti nemohla.

Teď je ale můžu, tak nevím, co tu ještě dělám.

Vložila bych pár fotek ze zítřka, ale nechci používat techniku,
tak budu psát... protože kreslit neumím a budu si tak kreslit 
písmenkami tužkou na papír, což jsem nedělala ani 
nepamatuji.

------------------------------
Doplněno den poté:

Asi bych měla nějak ten svůj Den bez techniky zhodnotit. 
Ono se řekne "vypnout a nepoužívat techniku", ale člověk je 
tak zvyklý, že chvíli trvá, než si lidský mozek zvykne 
nezapnout tu televizi, nechat být ten noťas, ba i konvici jsem 
ráno nezapínala, takže to byla ideální příležitost, jak 
vyzkoušet maceraci (louhování čaje za studena), kterou 
nedávno předváděli ve Snídani s Novou a tolik se u toho 
rozplývali. Údajně se při louhování za studena ze zeleného 
čaje do vody nedostanou ty hořké třísloviny.

Srpen 2015 - Dvojrozměrný život 744



Nejvíc mě pobavilo, že čajový sáček nelze do studené vody 
jen tak ponořit. Odpor vody je příliš silný, tak jsem ho tam 
prostě nechala na pospas osudu a on pak stejně zvlhl a klesl :)

Výsledek byl uspokojující, nicméně čaj piji ráda teplý 
(ideálně 54 stupňů - to mám změřeno dětským infračerveným 
teploměrem z dob tehdejších).

Den bez techniky bych zhodnotila kladně i záporně.
Technika je dnes běžnou součástí našich životů a je nesmysl 
nevařit si čaj (který si stejně mohu uvařit v hrnci na vařiči) 
nebo elektrický kartáček na zuby. I tu pračku jsem klidně 
mohla zapnout, protože nijak neovlivňovala organizaci mého 
dne, zatímco televize, notebook a mobil ano.

Mobil byl jediný, který bych nechala ještě klidně spát. Bylo 
velmi příjemné vědět, že nemusím napínat neustále uši, jestli 
náhodou nezvonil (stejně jsem to zvonění slyšela, i když byl 
vypnutý - asi v mé hlavě) a tak můj Den bez techniky 
způsobil, že jsem si užila velmi poklidný příjemný den sama 
se sebou, se svými myšlenkami a večer pouze s knihou v ruce,
což už jsem dlouho neprožila.

S jakou knihou, to se podělím v dalším článku.
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Tečky a čárky
18. srpna 2015 v 6:53 | Tereza 

Ne, to není článek o 
morseovce. :)
Jsou čtyři hodiny ráno. 
Celou noc nehorázně 
lije a zatímco dříve 
býval déšť dokonalým 
uspávacím 

prostředkem navozujícím pocit pohody a spokojenosti, dnes 
ve mně budí spíš obavy, protože si vždycky vzpomenu na ty 
hezké chvíle, kdy jsem usínala v objetí téměř spokojená (až na
tu jednu záležitost, kterou jsem tehdy mít nemohla, ale teď 
ano).

Pokoušela jsem se ještě usnout, jenže v hlavě mi samy 
mluvily moje myšlenky, tak jsem si řekla, že vstanu a všechny
ty myšlenky hodím sem, čímž se jich z hlavy zbavím a usnu :)

Takže se můj blog stává na chvilku zase tím, čím býval dřív - 
mým deníčkem a něčím, komu se mohu svěřit.

Jenže do toho ještě skáču kolem konvice, nezbytného 
voňavého šálku ranního černého čaje a vyřizováním smsek a 
vzkazů, které mi naskákaly po zapnutí mobilu, který byl přes 
24 hodin v transu (vypnutý :). Což pro něj musel být šok. Ale 

Srpen 2015 - Tečky a čárky 746



pro mě ne. Pro mě to bylo moc příjmné, i když některé smsky 
mi už moc chyběly.

No co, byl to jen den. Jen jeden den (bez techniky). Svět se 
nezblázní.
A nezbláznil.
Jen jsem si moc hezky urovnala některé myšlenky a večer 
místo telky přečetla knihu, kterou mi půjčila Léňa z Havířova 
při jejich poslední návštěvě.

Teď po ránu jsem si pustila jemně nahlas muziku a do toho 
slyším, jak prší, což připomíná zvuk při smažení řízků (asi 
bych se mohla už i nasnídat).

Chci zůstat ve své noční košilce, chci zůstat pod dekou a chci 
nikam nespěchat. Jen tak si tu ležet a povídat si sama se sebou
s horkým Earl Grey a ještě by se mi líbilo mít tu nějaké malé 
přítulné chlupaté stvoření, které by se mi teď stočilo do 
klubíčka u nohou...

Nemohla jsem spát, protože mi hlavou kromě myšlenek na mé
neschopné pokusy o dokončení seznámení (člověk je přeci 
tvor, který komunikuje, seznamuje se, setkává se s jinými 
lidmi a já to ještě v prosinci nebo v únoru dělala) honily 
myšlenky na to, co jsem si večer přečetla v knize "Stephanie - 
z muže ženou".
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Ten název se mi opravdu nelíbí. Je trapný. V originále je to 
"Stephanie - Girl from million". Dívka z miliónu. To už je 
lepší. Ale čeští čtenáři by si to asi nekoupili, nebo nevím.

Když mi tu knížku z roku 1994 Lenka
půjčovala, nijak mě to nenadchlo 
(promiň Léňo :). Věděla jsem, o čem 
to asi bude. Všechny tyhle knížky 
jsou stejné (to je také důvod, proč já 
nikdy nevydám tu svou). Je to pořád 
dokola. Máme trápení, jsme 
uvězněné, nechceme si to přiznat, 
víme to už od dětství, chceme to 
zabít, chceme mít rodinu, tak jí 
máme, tu pak rozbíjíme a stejně 

skončíme tam, kde skončíme jednou všechny.

Jenže Stephanie mě velmi rychle chytla vyprávěním o svém 
dětství a já brzy zjistila, že celá ta kniha má podobný děj, jak 
"ta moje". Ovšem s tím rozdílem, že Stephanie byla už dál. 
Podle fotek, které do knihy vložila (což se mi líbilo) jsem 
zjistila, že byla už pět let vdaná. Jů! A tak jsem se začetla s 
tím, že bych ráda věděla, jak na to šla :)

No jak by na to Stephanie šla asi, když se psal rok 1983 a ve 
Velké Británii ještě neexistovalo žádné specializované 
středisko pro léčbu změny pohlaví (to přišlo až na řadu v r. 
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1986), takže neexistoval ani internet a jediný způsob, jak se 
seznámit, bylo asi odepsat na inzerát v časopise (pokud tedy 
nepočítám tradiční způsob seznámení tím, že někoho potkáme
v reálném životě, na což čekám já místo toho, abych tomu šla 
naproti využitím svých ženských zbraní přes internet, což 
bych nerada odsuzovala, ale pro mě je to v tuto chvíli 
nereálné a to i přesto, že tu teď se mnou (s podnájemní 
smlouvou, než dostaví dům, protože prodal byt) bydlí Tom, se
kterým jsem se právě v únoru takto sešla díky předchozí 
dvouměsíční komunikaci na facebooku, kde si mě vyhlédl a 
přiznal se, že už několik týdnů nemůže od jedné mé fotky 
odepřít zrak. (Jo, on věděl, jak na mě, ale bohužel se 
přepočítal.)

Tom by měl dostavit letos na podzim a většinu času je 
pracovně v zahraničí, takže jakoby tu nebyl.

Předně bych ráda porovnala britský systém přeměny v 80. 
letech s naším současným.
Tehdy to byly ale průkopnické časy :) Jak to asi vypadalo u 
nás? Vím toho z těchto let jen málo.

Britský systém přeměny v 80. letech

V Británii v 80. letech trvala hormonální terapie potřebná k 
operační změně pohlaví minimálně tři roky. Tak dlouho 
musela každé tři měsíce Stephanie docházet ke svému 
terapeutovi. Diagnózu tam žádný další sexuolog nepotvrzoval,
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hormony byly předepsány na základě rozhodnutí jednoho 
jediného lékaře. Ten také Stephanii určoval, kdy už by měla 
dorazit do londýnské ordinace v dámském. (My si dnes 
volíme tempo a průběh přeměny dá se říci sami.)
Stephanie ani v nejmenším nepřemýšlela, že by na operaci 
nešla. Byla to přirozená tečka za celou přeměnou.

Hned na začátku tříleté HRT začala docházet do speciální 
foniatrické ordinace, kde byl počítač schopný rozeznat ženský
a mužský hlas. Tato hlasová terapie jí byla doporučena.
Neustále měla opakovat věty, které jí počítač předčítal a 
sledoval u toho intonaci i frekvenci hlasu. Po vyřknutí dané 
věty vždy vyhodnotil, zda hovořila žena nebo muž.
Stephanii počítač její hlas vyhodnocoval dva měsíce jako 
mužský, až se právě po této době intenzivním opakováním 
určených frází dostala na ženskou frekvenci i intonaci a 
počítač její hlas vyhodnotil jako ženský, čímž tato terapie 
končila. :)

My máme dnes své výkonné alexandritové lasery, ale tehdy 
nebyly. Jenže vousů se nějak zbavit musela, takže třikrát 
týdně vždy na dvě hodiny docházela k paní, která měla 
elektrickou jehlu. Stephanie popisuje tyto zákroky jako velmi 
bolestivé. Dokonce tak, že kdyby se jí někdo zeptal, co bylo 
na celé přeměně nejhorší, označila by toto. Nicméně výsledku
dosaženo bylo.
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Žádný real life test tehdy požadován nebyl a tak Stephanie 
ještě měsíc před operací (tzn. téměř tři roky na hormonech) 
nevystupovala jako žena, což jí činilo dost velký problém, 
protože vlivem hormonů jí narostla prsa (jak by také ne za tři 
roky - což je doba, do kdy průměrně účinkují hormony a tvoří 
změny v těle) a tak popisuje, jak si musela kupovat větší saka 
a košile, aby to vše skryla (kluci FtM mohou jistě potvrdit, 
jaké to je).

V září 1983 podstoupila Stephanie operaci. Předtím všem v 
práci oznámila, že 5. ledna příštího roku už nastoupí zpět jako
Stephanie. A protože pracovala na jedné z nejvyšších pozic, 
měla dost velké zastání u rady společnosti.

Samotnou operaci Stephanie popisuje zajímavě. :) Níže 
uvádím její pohled. Měla jsem co porovnávat.
Ono je to dlouhé, jenže víc zkrátit už jsem to nechtěla:

"Operace, která měla doslova proměnit můj život, trvala asi 
devět hodin. Během nich pan Philip, chirurg, použil veškerého
svého umění k tomu, aby zahladil všechny viditelné stopy 
mého bývalého mužství. Odstranil mi ze šourku varlata a z 
penisu tkáň a svaly, ponechal pouze zkrácenou močovou 
trubici a vnější pokožku ponechal nedotčenou. Pak vytvořil 
umělou vagínu, asi 25 cm dlouhou, a vyložil ji kůží z penisu a 
pak chirurgickými rouškami, čímž zabránil tomu, aby se má 
nová vagína znovu zbortila. Použil pokožku z penisu, kde byla
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dosud přítomna nervová zakončení a tak mi umožnil, abych 
jako žena mohla prožívat při normálním pohlavním styku 
vzrušení. Nebudu mít sice klitoris jako přirozená žena, ale 
řekli mi, že budu moci prožívat orgasmus.
Pohlavní styk byla poslední věc, na kterou bych myslela, o 
muže jsem nikdy neměla sebemenší zájem a nedovedla jsem si
představit, že by se to teď mělo změnit. Chtěla jsem prostě 
nejen vypadat jako žena, ale i být ženou. Zda budu moci 
fungovat jako žena i po sexuální stránce, to pro mě bylo úplně
vedlejší.
Byla to výjimečně dlouhá, nebezpečná a mimořádně složitá 
operace.
Vůbec se mi nechtělo probouzet se ze spánku. Poté, o se 
ošetřující tým přesvědčil, že jsem vpořádku, dovolili mi znovu 
se na další dva nebo tři dny položit do hlubokého spánku pod 
sedativy.
Po několik dalších dnů mě neopouštěl pocit radosti, i když 
jsem ležela připojená k EKG a do mého těla vedla spleť 
různých trubiček, drátů a cévek. Pár dní nato mi vysadili 
sedativa a doporučili mi, abych vstala z postele a začala se 
učit užívat to úžasné neznámé nové tělo.
Šestý den mého nového života mi doktor Philip přišel vyndat 
vaginální tampón. Měla jsem pocit, že mi vytahují celý 
vnitřek.
Když mi bylo deset dní, propustili mě domů. Nebyla jsem 
ovšem v takové formě, abych mohla z Londýna do Lancashiru
sama řídit, takže jsem se musela svěřit letadlu a taxíkům a ty 
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mě v pořádku dopravily domů. Cesta to byla příšerná, protože
mé nové opuchlé genitálie zaznamenaly každý sebemenší 
hrbol i výmol na silnici. Ale bolest i nepohodlí mírnil hřejivý 
pocit pohody, spokojenosti a míru.
Po celý první měsíc jsem musela každodenně užívat plastové 
dilatátory, které mé vagíně zajišťovaly budoucí pružnost."

"Užívat dilatátory". Bože co to je za překlad? Paní Rovenská! 
Budiž vám přičteno k dobru, že jsem v celé knize našla jen 
dvě chyby. :) Plus tenhle nejasný překlad. Užíváme léky, 
používáme dilatátory. (Vy tedy ne :)

V současné době většina z nás po operaci už na žádné 
přístroje připojená není. Dokonce nás ani na dva tři dny nikdo
neuspává, pouze si říkáme o sedativa, pokud je potřebujeme 
(je to velmi individuální). Propuštění desátý den z nemocnice 
je podobné jako teď (u nás v průměru osmý den). To, že 
zvládla cestu taxíkem a letadlem je skvělé. Umím si 
představit, že to zvládnout jde, ale muselo jí to bolet, protože 
jsem se taky vezla domů autem. I když já až sedmnáctý den.
Plastové dilatátory (takové trošku retro) jsem na internetu už 
viděla. Jen mě překvapilo, že Stephanie musela dilatovat jen 
první měsíc. U nás se doporučuje minimálně půl roku 3-4x 
denně a pak je to vhodné (v případě, že nemáme partnera) i do
konce života.
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Jenže jak Stephanie popisovala další události svého života, 
dospěla jsem k názoru, že ona dilatovat nepotřebovala :) První
sex měla 5 nebo 6 měsíců po operaci a proběhl naprosto v 
pohodě a spontánně. Krásně ho popsala.

Sex bylo něco, co mě v té knize zaujalo hodně. Stephanie 
měla totiž štěstí na lidi kolem sebe. Pokud se s někým 
seznámila, dělala to tak, že se s ním jednoduše sešla, 
povečeřeli spolu a na konci té večeře řekla, že mu musí něco 
říct. Že jakmile dohovoří, tak mlčky odejde. Většinou si 
oblékla už i kabát na sebe a všechno ze sebe vyklopila.

Ve všech třech případech, které popisovala se stalo to, že ještě
týž den nebo následující za ní ten muž přišel s květinou a se 
slovy: "Miluji tě takovou, jaká jsi", apod.

Takže měla vlastně stoprocentní úspěšnost a nakonec se za 
jednoho muže i vdala a jeho děti se staly jejími nevlastními 
dcerami, což popisovala jako úžasnou věci - mít takovou 
bezvadnou rodinu a totéž popisovaly i ty dcery.

V jedné části říká: "Byla jsem rozhodnutá stát se ženou. Ne 
mužem, který se jako žena obléká."

Britský právní systém v 80. letech ale neuznával úřední 
změnu pohlaví. Taková osoba si po operaci mohla změnit 
pouze jména na svých dokladech. Pro Británii byla Stephanie 
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ale stále muž a tak si tehdy nemohla ani vzít svého budoucího 
muže Davida Bootha. S ním museli odjet na Srí Lanku, kde 
takový sňatek povolený byl. Velká Británie ho ale nicméně 
neuznávala, takže mohlo dojít k paradoxní situaci, že 
Stephanie (úředně jakožto muž) si mohla vzít ženu. Přesněji 
řečeno oženit se.

V jednu chvíli Stephanie řeší své zatčení policií. Poskytovala 
totiž sexuální služby, aby zahránila svou potápějící se firmu 
od dluhů. Pokud by byla Stephanie odsouzena k vězení, 
nastoupila by normálně do mužského i přesto, že by byla 
odsouzena za ženskou prostituci.
To mě dost šokovalo. Od té doby ale i Británie naštěstí 
pokročila ve svých zákonech a nyní už jsou osoby po 
chirurgické změně pohaví uznávány tak, jak mají.

Jelikož v té knize Stephanie popisuje své rozsáhlé sexuální 
zkušenosti po operaci, poněkud mě to namotivovalo :)

Bude to znít asi podivně, ale postupně zjišťuji, jak vlastně 
muže neznám. Ačkoli bych mohla říct, že bych měla 
(vzhledem k mé minulosti), ale u mě například nikdy 
milování nekončilo orgasmem. Chtěla jsem se vždycky mazlit
dál a myslela jsem si, že je to normální. Asi nebude vadit, 
když tu zrovna v tomto článku prozradím, že jsem měla dva 
muže a oba po "ukončení" naprosto odpadli. Trošku mě to 
překvapilo, že až takhle. Jeden dokonce usnul. Paradoxem je, 
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že oba jsem měla ještě před operací, takže má spodní část 
zůstávala pečlivě zahalená a teď se sama divím, jak je možné, 
že jsem se dostala až tak daleko? Ale bylo to tak přirozené a 
spontánní. A krásné. Moc ráda na to vzpomínám, i když bych 
tehdy dala cokoliv za to, abych už byla celá, jak mám být. 
Prostě normální ženská. Moc jsem to chtěla.

Stephanie popisuje svůj ženský orgasmus opravdu krásně 
takto:

"Úžasná zkušenost je rozdíl v kvalitě mužského a ženského 
orgasmu. Jako muž jsem znala orgasmus, který je úplně 
soustředěn do slabin. Vůbec jsem neměla potuchy o tom, že u 
ženy je to úplně jinak. Jako když oblázek, vhozený do 
rybníka, rozvlní celou hladinu a vlny se postupně šíří a 
zvětšují. A ještě jeden rozdíl mi připadal významný. Věděla 
jsem, že muž při milování soustředí veškerou svou něhu a 
projevy lásky na dobu před orgasmem - neboli jinými slovy, 
pro muže je orgasmus tečka, kdežto pro ženu je to jen čárka, 
po níž následuje pocit, z něhož se může vyvinout něco 
mnohem víc. Pro mě to byl úplně neuvěřitelný a úžasný 
zážitek."

Muži a ženy jsou prostě rozdílní, protože to tak má být.
Tečky a čárky.
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Těším se na svojí první ženskou čárku. A jsem moc ráda, že 
už nepatřím mezi tečky. Chci být a toužím být čárkou :)

Tento článek (o milování po operaci s muži) jsem chtěla 
napsat až tehdy, kdy budu vědět, o čem píšu.
V tuto chvíli to ale ještě nevím, jelikož z břicha mi čouhá 
hadička a představa, že se někde svléknu, svůdně se 
zakroutím a hadička udělá bim bam mě připravuje o jakékoliv
vzrušení, nepočítaje vzrušení mého (dosud neexistujícího) 
partnera. V tomhle mám tak trochu smůlu, ale to by se mělo 
už brzy změnit do stavu, ve kterém mé tělo být má, čemuž 
opravdu věřím, protože nejsem ani náhodou první.

Ne že bych se hrnula do toho s někým se hned vyspat. Ale 
zajímá mě to. Jsem zvědavá! :)
Jde o tak intimní záležitost, že netuším, jak jí tu popíšu tak, 
abych toho o sobě (a partnerovi) neřekla zase až moc. O 
takových věcech se na veřejnosti prostě nemluví, ačkoli 
Stephanie je docela detailně ve své knize popsala. Ale ona je 
profláklá. Byla několikrát na titulní stránce časopisů a to jí 
navždy odsoudilo zůstat "tou ženou, co bývala mužem", jak 
řekla.

I tak výsledek milování s mužem pro mě nehraje až tak 
velkou roli. Jsem schopná si to užít i bez orgasmu a už takhle 
jsem šťastná. Byl by to jen příjemný bonus, protože i já chci 
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mít normální vztah s mužem. A muži - ti žít bez sexu 
nedokážou :)

Což je na nich vlastně fajn, protože to flirtování a svádění, 
které vede k vzájemnému tělesnému sblížení, kterému se nic 
nevyrovná, když všechno do sebe perfektně zapadne, je 
samotné už moc příjemé.

Stephanie ještě jako Keith se svojí manželkou Marylin:

Stejně jsou oba tak krásní :)

Na závěr jeden detail :)
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Stephanie se narodila v květnu 1946 
jako chlapec jménem Keith.
Spočítala jsem si, že teď už jí musí být 
69 let. Vždycky jsem si říkala, jak asi 
holky po operaci vypadají v pozdějším 
věku? V důchodovém věku? Jak budu 
vypadat já? (Hrozná představa :).

Tady je multimilionářka Stephanie 
Boothová (vzala si Davida Bootha) na snímku, když jí bylo 
64:

Prostě normální (cílevědomá) ženská :)

Keith ale už když mu bylo 21 let v knize přiznával (hovoří v 
knize za sebe o tomto období v mužském rodě), že mu 
nezadržitelně začaly vypadávat vlasy.
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Pochopila jsem, že to pak Stephanie řešila parukou, ale zajímá
mě jedna věc - jak to řešila při tom vášnivém sexu, který 
popisuje?

To se asi nedozvím a psát jí nebudu.
Každopádně to opět potvrzuje skutečnost, že chybějící vlasy 
nejsou překážkou.

Stále prší. Bude sedm. Jdu si dát barvu na vlasy a těšit se z 
toho výsledku, kdy se mi lesknou vlasy. Tom kdysi prohlásil: 
"Ty jsi fakt ženská. Takovéhle vlasy mají jenom ženské." :)
Jo on uměl potěšit. Ale to už je minulost. Teď je na čase těšit 
se na budoucnost :)

Jak tak prší, je hrozná tma.
Není už podzim?
Ještě toho chci tohle léto tolik stihnout.

Tak ráda bych zrovna do tohoto článku vložila svůj vlastní 
pohled na hozený oblázek na hladinu...
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Transsexualita u dětí II. - Isabell
19. srpna 2015 v 10:16 | Tereza 

Tento článek navazuje na článek "Transsexualita u dětí aneb 
poslouchejte svoje dítě".
Dětmi, u kterých byla transsexualita potvrzena, jsem totiž 
fascinována. Za prvé jejich jasným přesvědčením, kým 
doopravdy jsou (u té poloviny, která to tedy tak úzkostlivě 
netají) a za druhé díky lékařské vědě a blokátorům 
nežádoucích hormonů ještě před pubertou, čímž se zachrání 
úplně všechno.

Nedávno jsem zhlédla americký dokument "Being Me - 
Transgender Kids (2015)". Jde o klasický dokument o dětech, 
které měly to štěstí, že se k léčbě dostaly (nebo dostanou) 
před pubertou. Vystupuje v něm také 11letá Isabell.
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Isabell (vlevo) na obrázku se svojí sestřičkou

Vůbec tu nebudu rozebírat celý dokument, jen mě v něm 
zaujala jedna věc. Napadlo mě, že je to výborný způsob, jak z 
některého dítěte, o kterém se domníváme, že s ním něco není 
vpořádku, dostat nějakou informaci. Protože předpokládám, 
že většina dětí svému chování a pocitům nerozumí, stydí se za
ně a nechce se tak svěřit ani rodičům. Natož takhle malé děti. 
Výjimkou jsou ty šťastné, které proti svému chybně 
přiřazenému pohlaví hlasitě protestují. Tam je to jasné.

Jak jsem psala v uvedeném článku, ne všechny děti 
prožívající pohlavní nekomformitu v dětství jsou potom 
transsexuální. Je jich nakonec podstatně méně. Sledují se u 
nich určitá kritéria, která jsou uvedena právě v tom článku.
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V dokumentu se ptali rodičů Isabell, jak na to vlastně přišli.
"Dívali jsme se na dokument o Jazz Jennings - americké teen-
transgender dívce, která působí také jako LGBT aktivistka a 
často vystupuje v televizi. Mluvila o tom, že se narodila jako 
chlapec, ale cítila se být dívkou. Isabell na ten dokument se 
zaujetím koukala, ale nic neřekla. Po něm upadla do hluboké 
deprese. Ptali jsme se jí, co je příčinou jejího smutku a ona 
nám odpověděla, že viděla ten dokument a uvědomila si, že 
taky není chlapcem, ale dívkou."

Jazz Jennings (vlevo) se 
narodila v roce 2000 a ke své
transsexualitě se v Americe 
otevřeně hlásí, čímž 
podporuje tyto menšiny a 
hlavně děti. Ve čtyřech letech
jí byla diagnostikována 
transsexualita. Ve výše 
uvedeném článku je obrázek, 

na kterém nakreslila, jak vidí sama sebe v jedenácti letech 
(nakreslila dívčí tvář s květinou ve vlasech).

V dokumentu zaznělo, že 76 % transsexuálních dětí si svou 
odlišnost uvědomuje už před nástupem na základní školu, ale 
obvykle jí neřeší, protože jí nerozumí. Záleží pak na rodičích 
a práci s takovým dítětem. Pamatuji si své první nejasnosti se 
svým tělem taky od čtyř let, ale absolutně jsem neměla tušení,
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co to je. Jak jsem si později sama zdůvodnila, jsem nemocná 
nebo divná a nesmí se to nikdo nikdy dozvědět, protože by to 
byla ostuda a všichni by se mi smáli. I přesto jsem občas 
protestovala viditelně, ale ne natolik dostatečně, aby se to 
řešilo. Kterého rodiče by něco takového napadlo, když o tom 
třeba ještě nikdy neslyšel?

Diagnostikovat transsexualitu u čtyřletého dítěte není vůbec 
jednoduché, musí jít o jednoznačné případy.

Jakmile bude Isabell 13 nebo 14 let, začne brát blokátory 
puberty, které zamezí tomu, aby se na jejím těle vytvořily 
mužské znaky, ale současně se ještě nezačnou tvořit ženské. 
Ty přijdou na řadu až se začátkem podávání ženských 
hormonů.

Škoda, že v ČR nemáme takového dětského představitele 
transgender komunity, který by už v šesti letech (jako Jazz) 
chodil do televize informovat diváky. Jsem si jistá, že někdo 
jako Jazz by musel svou ženskostí i nadšením nakazit i 
všechny ostatní jako zářný příklad toho, že není žádným 
monstrem, ale normální dívkou. A hlavně by si spousta i 
českých dětí mohla konečně uvědomit jednu zásadní věc: 
Když to dokázala ona, proč bych nemohl(a) já?
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Září 2015

Dvacet supersexysekretářek
3. září 2015 v 12:55 | Tereza 

Můj první pohovor. To zní 
tak hezky! A napínavě! 
Pohovor! Já mezi lidmi, 
poprvé sama za sebe.
A taky že to bylo 
napínavé! :)
Přitom jde o něco, o čem by 

jen tak někdo ani článek nepsal, protože není proč. Většina z 
nás ví, jak takový pohovor probíhá. Jenže já o něm napsat 
musím :) Z jednoho důvodu. Byl totiž můj úplně první a moc 
se mi líbil. A také mohu aspoň vyzvonit, jak to na takovém 
výběrovém řízení na místo asistentky starostky chodí :)

Jednou můj první pohovor musel přijít a já se na něj navíc 
těšila. Můj současný pan ředitel se rozhodl mi smlouvu 
neprodloužit (kdo by taky chtěl mít ve své domácí firmě přes 
tři měsíce marodící zaměstnankyni, že? Ani já, mít firmu, 
bych to takhle dlouho nevydržela.) Důležité ale je, že mi 
umožnil v jeho firmě přeměnu provést, tedy to nejtěžší ze 
všeho. Vše ostatní už je jednoduché.
Nejhorší bylo, že jsem zjistila, že mě to doma docela baví :) 
Vůbec se totiž nenudím a práce mi přestala chybět. Až jsem z 
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toho měla trochu výčitky, jestli já jsem normální, že se mi 
nechce do práce? :)
Kdo mi trošku chybí, jsou mí kolegové. Ale náhradní slečna 
za mě už se pilně zaučuje a tak to byl impuls popojít zase o 
krok dál. Pracovat někde, kde neproběhla má přeměna a kde 
tři stovky lidí nic neví, byl stejně můj cíl. I přesto, že jsem 
neopustila své rodné město a vystavila se tak "riziku", že budu
odhalena i ve svém budoucím zaměstnání. Riziko je v 
uvozovkách proto, že to jako žádné riziko nevnímám. Nemám
problém s provalením a nemám ani problém s negativními 
reakcemi, pokud nějaké vůbec budou, protože až dosud jich 
bylo minimum. Těším se vlastně na to, až se takové 
nepříjemné situaci budu moct postavit a pořádně si to s tím 
člověkem vyříkat. Žádné utíkání.
Největší strach mají o mě lidé, kterým může být má současná 
situace naprosto ukradená a radí mi, jak bych měla z města 
odjet co nejdál, že to přeci musí být strašné, když to o mně 
všichni vědí. Oni by si to tu neuměli představit. Oni ne. Já 
ano. V tom je ten rozdíl. Našemu okolí není div nevolno jen z 
té představy, kterou si spojí se slovy "změna pohlaví". To 
proto, že neví, jaké to je. My ale ano.

Není to strašné. Dokonce jsem se nedávno setkala s názorem, 
že nějaká má minulost může být někomu i naprosto ukradená. 
Je nepodstatná, protože já žiju teď a tohle jsem já. Naštěstí 
mám kolem sebe i takovéto lidi a stále mě někteří svými 
reakcemi (kdy neřeší minulost, ale berou mě jako ženu, 
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protože teď jsem žena) příjemně překvapují. Je to milé, když 
někdo minulost neřeší. Proč by taky měli? Navíc samu sebe 
teď vnímám, jakobych se takhle (jako žena) narodila. To je 
tak úžasný pocit, který jsem nečekala! Úplně spontánně 
vzpomínám na minulost, kterou prožila Tereza, ne Tom. Jak 
by to taky mohl být Tom, když já mám přece ženský pohlavní 
orgán? Můj mozek je fajn, že mi tohle říká. A není důvod mu 
nevěřit, protože já jsem se jako žena přeci narodila :) Ne že 
bych si celý tenhle blog vymyslela a hrála to tu na své okolí. 
Je to jen přirozený myšlenkový posun, který přišel z ničeho 
nic (po operaci) a opravdu si ho vychutnávám. Teď teprve do 
sebe zapadla soukolí stroje, který řídí můj život a byl moc 
dlouho porouchaný.

Jelikož jsem si chtěla pracovní místo vybírat, i když jsem 
věděla, že holky kolem mě hledají práci i přes půl roku a musí
už kvůli tomu jezdit do okolních okresů, já jsem se 
nespokojila jen tak s něčím. I když jsem v případě nouze 
schopná dělat cokoliv, zamířila jsem si to rovnou na radnici. A
rovnou na místo asistentky starostky. Říkala jsem si, že to je 
místo přímo pro mě. A opravdu bylo.
Zápisy, dopisy, opisy :) Tabulky, prezentace a zase tabulky. To
je moje. Navíc se mi líbilo být se starostkou u všech 
jednáních, vědět o všem a taky hlavně chodit slušně 
oblékaná :). Zkrátka lákalo mě to moc a neexistovalo, že bych
to aspoň nezkusila. Byla to výzva hned z několika důvodů. 
Nejen z toho pracovního.
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Poslala jsem na radnici svůj první holčičí životopis s pro mě 
krásným nadpisem Tereza Nováková a připojila motivační 
dopis, ve kterém jsem se vychválila a zdůraznila, jak ideální 
je pro mě toto místo. A také kolik toho mohu přinést naší 
radnici, našemu městu!

Do chvíle, než mi přišla pozvánka na výběrové řízení, které se
mělo konat v 8 hodin na radnici, jsem si byla vším tak jistá. :) 
Mé sebevědomí se mnou však ukončilo spolupráci v 
momentě, kdy jsem stála jako poslední na schodech před 
zasedací místností ve třetím patře a vzhlížela nahoru na dvacet
supersexysekretářek, se kterými jsem se měla utkat o místo 
vedle starostky. Dvacet supersexysekretářek a já.

Uf. Rozhlížela jsem se kolem sebe, nenápadně po slečnách a 
paních pomrkávala, hodnotila jejich kostýmky, sukně, lodičky
a účesy. Všechny mi přišly tak sebevědomé, upravené a 
krásné, tak dokonalé a jasné vítězky, že jsem začala mít 
knedlík v krku a přestala si věřit. Tady přeci nemohu uspět. V 
takové konkurenci dokonalých žen. Současně jsem ale cítila 
obrovskou radost, protože i kdybych skončila poslední, byla 
jsem to já, kdo tu stojí spolu s dvaceti holkama a usiluje o 
tohle vyloženě ženské místo. Byla jsem šťastná, že jsem to 
dotáhla tak daleko, že já, Tereza, mohu přijít v šatech na 
výběrové řízení a utkat se s ostatními ženami. Ženami! A to 
bylo opravdu moc příjemné, takže jsem si to začala pomaličku
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užívat, stres ze mě trochu spadl a mé nadšení se postupně 
začalo zvyšovat. Bylo to také poprvé, co jsem nestála jako 
jediný muž v téhle frontě uchazečů, ve které se na mě v 
minulosti vždycky všichni divně dívali, protože všechna má 
předešlá zaměstnání byla vyloženě ženská (úřednice, 
asistentka ředitele, personalistka, fakturantka, prodavačka 
peřin :) nebo dispečerka zdravotní dopravy, kde se kvůli mně 
musely přepsat interní předpisy, neboť v nich byl použit 
ženský rod a já (ač jsem po tom tehdy toužila nemít) jsem 
měla v občance napsáno, že jsem muž. Na tehdejší šéfovou 
moc ráda vzpomínám. Byla úžasná. Líbilo se jí, že tam má 
prvního "muže". Často jsem ze slov personalistů nebo 
ředitelů, kteří mě přijímali slyšela slova, že až dosud 
vykonávala tuto pozici žena, ale proč to poprvé nezkusit s 
mužem? :) Kdyby věděli.
Tehdy jsem ale nehledala zaměstnání vysloveně ženská. Bylo 
to spíše mé podvědomí, které mě automaticky směřovalo k 
nim a až později jsem si uvědomila, že můj životopis je 
vlastně vysloveně ženský, co se dosavadních zkušeností týče. 
Tím lépe :)

Jelikož na mě zbylo místo v čele zasedací místnosti, připadala
jsem si důležitě. Všechny jsme po sobě tak navzájem 
pokukovaly a čekaly, co se bude dít. Pozorovala jsem ty 
nádherné ženské tváře, líčení a krásné postavy, ale také ženy, 
co měly třeba přes sto kilo a stejně si vzaly na sebe nejkratší 
sukni ze všech - minisukni s kraječkami. Proč ne? Já tady 
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řeším každý svůj minifaldík, aby nebyl vidět, ale některé 
holky, jak je vidět, neřeší vůbec nic. Tohle je prostě výběrové 
řízení na místo asistentky starostky, tak se sluší a patří přijít 
slušně oblečená, i kdybych těch kil měla dvě stě.

Každičký okamžik tohoto dnešního dne byl pro mě nesmírně 
velkou, krásnou a důležitou zkušeností, protože jsem byla 
hozena do světa, ve kterém jsem chtěla celý život být. Hodila 
jsem se sem sama a rozhodně jsem si tu nepřipadala cizí. 
Připadala jsem si tu šťastná, spokojená a svá. Poprvé svá! S 
vyhlídkou na úžasnou budoucnost v elegantních kostýmkách a
botách na podpatku na jedné straně vedle starostky, na druhé 
vedle mezinárodních delegací, politiků nebo zajímavých 
osobností.

A v tomto nadšeném duchu se také odvíjel zbytek dne.

Původně jsem si myslela, že pozvánka k písemné části na 
osmou hodinu znamená, že bude jen nějaký test, který dnes 
státní úředníci obvykle hodinu píší a jde se domů.

Omyl. :)
Bylo to na celý den!

Joo holka, je fakt na čase si to užít!!! :)
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Ještě však stále se sebevědomím u dna jsem pozorně 
poslouchala, jaký bude první test.
Šlo o opis textu. Dostaly jsme všechny list A4 popsaný z obou
stran a měly jsme dvacet minut na jeho opis. Hodnotilo se, 
kdo toho stihne opsat nejvíc.

Výborně! To je moje nejsilnější stránka. Záhy přišel moment, 
který začal zvedat mé sebevědomí do nebeských výšin. 
Vzpomněla jsem si na Domču, která zrovna před pár dny 
popisovala, jak si zvedla sebevědomí úžasným čtyřhodinovým
rande s mužem, který neměl ani ponětí o její minulosti. Ano, 
to je naprosto dokonalý způsob, jak si zvednout sebevědomí. 
A tenhle, který jsem právě absolvovala já, je dalším z těch 
způsobů :)

Trochu mě znervózňovala slečna vedle mě, která psala 
poměrně dost rychle, zatímco já to flákala, protože jsem si 
říkala, že obě strany mám opsané raz dva a tak není nutné 
spěchat, ale při poslechu ťukání jejích prstů do klávesnice do 
pro mě naprosto nevhodného notebooku (chyběla numerická 
klávesnice, velký enter, apod.) jsem dostala strach, že ona 
bude lepší! A tak jsem se rozjela.

Paní personalistka, která vedla výběrové řízení a byla moc 
příjemná, z mého životopisu věděla, že jsem druhá nejlepší v 
ČR v rychlosti psaní na klávesnici. Nemohla jsem jí 
zklamat! :) Ale hlavně jsem nemohla zklamat sebe.
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V momentě, kdy jsem obracela list na druhou stránku jsem už 
věděla, že v opisu budu nejlepší. Byla jsem totiž první, kdo 
stránku otočil. Druhá slečna, které jsem viděla na monitor, 
měla teprve první odstavec. Já už deset.

Asi v patnácté minutě jsem v klidu dopsala celý text a místo 
abych znuděně seděla u počítače a čekala, až uplyne dvacet 
minut, jsem zašla za paní personalistkou a řekla jí, že už to 
mám, tak jestli to mám psát znovu. Tak trochu jsem chtěla 
znejistit i ostatní, aby viděly, že první už nebudou :) 
Nehodlala jsem být "hodná". Hodlala jsem to místo stůj co 
stůj dostat a využít k tomu všechny své dovednosti a znalosti.

"Aha. Vy budete asi paní Nováková, že?"

Paní personalistka nejprve nevěděla, co se mnou, ale nakonec 
rozhodla, že si zapíše čas, ve kterém jsem svou práci 
dokončila a mohla jsem už jen tak sedět a koukat se po krásné
podkrovní místnosti starobylé radnice, ve které se scházelo 
zastupitelstvo našeho města. Hmm, pěkné.

Na začátek druhé stránky opisovaného textu se dostala jen 
jedna uchazečka.

Jupí!
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Začalo mě to vyloženě bavit, protože následoval trošku 
komplikovanější test z vytvoření tabulky v excelu. Excel je 
takový můj koníček a tohle byla další výzva.

Jedna účastnice v tento moment odpadla a odešla.

Tabulku jsem měla hotovou jako první.

Začalo mě to trošku nudit.

Následoval test z Wordu, z anglického nebo německého 
jazyka (zde odpadla další účastnice), PowerPointu a 
slohového cvičení ve formě vytvoření motivačního dopisu, ve 
kterém máme přesvědčit paní starostku, že my jsme ta 
nejlepší a ta si pak pět z nás vybere k ústnímu pohovoru 
přímo s ní. Ještě v tento den!

Končilo to krátkým znalostním testem o samosprávě. Poslední
otázkou bylo, kolik zastupitelů má zastupitelstvo našeho 
města. To jsem ani náhodou nevěděla a tak jsem prostě 
spočítala křesla v této zasedací místnosti a napsala číslo.
Trefila jsem se přesně :)

Začala jsem mít už žízeň. Žádná z nás nečekala, že to bude na 
celý den. Vychutnávala jsem si pokyny paní personalistky 
typu: "Tak dámy, pokud už to některá máte, můžete si to tady 
vytisknout." Jak používala vysloveně ženský rod. :).
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Ach, jak lahodila tato slova mým uším.
No jo, Tereza už je v tom :) Říkala jsem si, jak tohle celé je 
úžasné. Bavilo mě to. Celý ten den jsem se bavila, jak jsem 
soutěžila s ostatními dokonalými superženami a vždycky jsem
vše zvládla na jedničku.

To jsem ještě netušila, že být až moc dobrá taky zase není 
ideální, obzvlášť v případě, kdy na některou pozici nejsou 
kladeny až takové nároky a stačí na ní obyčejná 
zaměstnankyně, která uděla vše, co se jí řekne a není nutné, 
aby něco uměla "nad rámec". Já jsem si zase myslela, že to 
mé "nad rámec" může právě naší radnici pomoct. Proč být jen 
tupá sekretářka? Chtěla jsem přinést nový vítr a byla jsem 
odhodlaná si tuhle pracovní pozici opravdu užívat.

Všechny tabulky, texty i výtvory jsem měla jako první. 
Všímala jsem si výtvorů ostatních dívek a měla radost, že mi 
to tak hezky jde. Ale i kdyby mi to nešlo - byla jsem mezi 
svými.

U konce výběrového řízení přestala fungovat tiskárna. Přišel 
pán, který měl na starosti techniku a snažil se jí zprovoznit. 
Nedovolila jsem si mu poradit, nejsem tu od toho a to už bych
byla fakt trapná! :) Takže paní personalistka řekla, že 
postupně všem z počítačů všechno vytisknou a vyhodnotí 
sami, až se tiskárna zprovozní. Za dvě hodiny se tu sejdeme.

Září 2015 - Dvacet supersexysekretářek 774



Odcházela jsem jako první, protože všichni jen vyplašeně 
koukali, paní personalistka mě ještě jednou upozornila, v 
kolik mám přijít na vyhodnocení, po kterém bude následovat 
ústní část s paní starostkou.
Bezva. Pokec se starostkou. Faaaajn.

Byla jsem si naprosto jistá, že postoupím mezi vybraných pět 
uchazeček. Jistota je moc hezký pocit, který jsem si vážně 
oblíbila :) Škoda jen, že ho neprožíváme tak často.

A tak jsem si rychle zajela domů udělat něco k obědu, ale 
nedojedla jsem to, protože bych nestihla dorazit včas. U 
zasedací místnosti ale nikdo nebyl. Přišla jsem o hodinu dřív. 
Nevím, čím jsem poslouchala, ale ušima asi ne. Pořád lepší, 
než abych přišla o hodinu později.

Udělala jsem si procházku prosluněným městem, zašla do 
zlatnictví pro krásný prstýnek s kamínkem, který už jsem 
měla vyhlédnutý a nikdo jiný, než já sama sobě, mi ho 
nekoupí.

Po hodině jsem se vrátila na radnici, kde bylo vysloveno pět 
jmen. Mé tam zaznělo taky a jeho ryze ženská podoba 
lahodila neskutečně mým uším, takže jsem si sedla s 
ostatníma čtyřma holkama na židličky a čekala, až na nás 
bude mít paní starostka čas.
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Musela bych být úplně blbá, abych tu ústní část pokazila, ale 
nervózní jsem byla, protože kromě starostky seděl v místnosti 
ještě místostarosta, místostarostka a sekretářka. Navíc mě 
volali jako první, takže všechny mé soupeřky krásně věděly 
mé jméno, zatímco já ostatních nikoli.

Na všechny jsem se hezky usmívala, vysvětlila jsem paní 
starostce, proč by měli přijmout zrovna mě a po pár minutách 
jsem se celá veselá rozloučila. Moc se mi totiž líbil veselý 
místostarosta :).

Následovalo pět napínavých dní. Věděla jsem, že i když jsem 
byla nejlepší, nemusí mě přijmout. V tu chvíli jsem ale 
věděla, že sama pro sebe jsem už vyhrála. Že jsem za sebou 
nechala dvacet supersexysekretářek a je mi jedno, jak to 
skončí, i když zrovna tohle místo jsem si moc přála získat 
vzhledem k té ideálnosti mých schopností.

V telefonu se ozvala moc příjemná paní, která mi vysvětlila, 
že nakonec vybrali jinou uchazečku, já skončila druhá, 
protože se domnívají, že jsem na tuto pozici překvalifikovaná 
a raději by mě viděli na místě asistentky ředitele společnosti 
pracující pro radnici, která má na starosti například webové 
stránky města.

Mohla bych klidně spekulovat, jaký byl ten pravý důvod, 
protože hned vedle byla matrika, na které jsem nedávno byla a
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tak byla tahle "senzace" o změně pohlaví zrovna příliš živá. 
Ale mě spekulace nebaví, protože mám ráda podložená fakta. 
A i kdyby to tak bylo, tak co? Nepovažovala jsem to za 
neúspěch. Byla jsem nadšená. I když jsem taky byla ještě 
chvíli smutná. Já chtěla ke starostce. Bůůů. Jako asistentka 
ředitele už zkušenosti mám (i když to byl tehdy "asistent", co 
vařil kávu a jen tajně snil o tom vzít si jednou do práce 
kostýmek, ale to nikdy nikdy nikdy nemohl... (slovo nikdy je 
stejně legrační)), tak jsem se těšila, že budu ještě výš než u 
ředitele.

Přesto jsem panu řediteli zavolala a domluvili jsme si spolu i s
jednatelem schůzku, kterou jsem absolvovala včera.

Mé foto, které jsem do tohoto článku vložila, je také ze včera. 
Je to tedy nejaktuálnější fotka, kterou mám a po nějakém čase
ji nahradím pouze ilustračním obrázkem. Jenže mám z 
dnešního dne takovou radost, že se mi chtělo se vyfotit. Tyhle 
černobílé šaty totiž miluju.

Pan jednatel i pan ředitel byli veselí, já taky a tak vše 
probíhalo ve veselém duchu. Vyříkali jsme si, co všechno 
bych dělala: "Ne abyste těm klukům tam vařila kafe! Budete 
sice asistentka, ale kafe si umí uvařit sami!" nebo "Pak nám 
tam občas chodí uklizečka, co přinese buchty!". Moje 
odpověď: "Tak to uvidíme, která z nás je peče lepší!" :).
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Pana jednatele i pana ředitele jsem znala. Pana jednatele od 
vidění, jelikož to byl bývalý známý místostarosta a pan ředitel
byl Tomův (čili kdysi můj) kolega z mého úplně prvního 
zaměstnání v r. 1996. Devatenáct let už je to! Rozzářila se mi 
očička, když jsem ho viděla, protože to byl kolega, kterého 
jsem měla moc ráda a fakt jsme si spolu rozuměli, takže by se 
mi líbilo pracovat pod ním.

Po půlhodinovém rozhovoru jsme se rozloučili a já šla s 
panem ředitelem ven. Tam mi řekl, že mě zve na kafe do 
kavárny na náměstí na pokec :). Ahá, překvápko.

Néé, tady nešlo o žádné flirtování. Tady šlo o něco úplně 
jiného, což bych nazvala výhodou i nevýhodou toho, když 
někdo zná moji minulost.

Pan ředitel si sedl naproti mě, objednali jsme si kávu a jeho 
první věta byla: "Budu mluvit narovinu. Já vím, kdo jsi. Ptal 
jsem se na tebe ve tvém současném zaměstnání. Pamatuji si tě
z firmy, kde jsme spolu pracovali a tehdy se mi s tebou 
pracovalo moc dobře. Vím, že byla pečlivá, tak bych tě moc 
rád chtěl do týmu. A budeme pokračovat v tykání, souhlasíš?"

Byla jsem trochu v šoku.

"Neboj se, já si tuhle informaci o tobě nechám jen pro sebe. 
Nemám s ní nejmenší problém, spíš naopak, ale chci se zeptat,
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jestli jsi připravená na to, že se ta informace jednou provalí i 
tady?"

Další, kdo se bál o mou existenci či budoucnost a řešil něco, 
čeho se bojí víc on sám, než já.
Nedávala jsem mu to za zlé. Byla to pro mě zajímavá 
zkušenost. V určitém smyslu je výhodou, když o mé minulosti
někdo ví. Určitě jsem ale pro (a také to tak dělám), aby to 
nikdo nevěděl. Což se v menším městě nedá dlouhodobě 
udržet. Obzvlášť když přeměna začne ve firmě, kde pracuje 
přes 300 lidí, pro které bylo oznámení začátku mé přeměny 
senzací. Což naštěstí už senzací není, protože každá senzace 
jednou přestane být zajímavá. Zajímavá je pouze pro někoho, 
pro koho je ta informace nová.

Pracovala bych jako asistentka ředitele vysloveně v mužském 
kolektivu, s čímž nemám sebemenší problém a samotnou mě 
zajímá, jak ty vztahy budou fungovat. Jak dlouho bude trvat, 
než se informace o mně dostane k nim? A co to s nimi udělá? 
Protože se mnou to těžko něco udělá. Já jsem na to 
připravená. Oni ne :)

Vysvětlila jsem panu řediteli (kterému normálně tykám a 
oslovuji křestním jménem), že jelikož jsem si určitým 
dlouhým obdobím už prošla, jsem připravená na různé reakce 
a nemám problém s lidmi, kteří nejsou schopni něco přijmout,
ale že většina z nich měla zatím pozitivní reakci. Jediné, co 
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bych na pracovišti nesnesla, by byla vysloveně dlouhodobá 
šikana z tohoto důvodu.

Na to jsem byla ujištěna, že pokud by k něčemu takovému 
došlo, mám ředitelovu nejvyšší podporu a žádnou šikanu vůči 
mně nebude na pracovišti trpět.

Já ale žádnou šikanu nepředpokládám. Alespoň jsem se s ní 
zatím nesetkala.

A tak mi mé úplně první výběrové řízení dalo tolik nových 
zkušeností, že jsem ráda, že jsem do toho šla.

Tomovi se snažím zoufale dohodit nějakou ženu, aby tak 
nelpěl na mně. Dochází tak k různým legračním situacím, kdy
běhám po polské Castoramě a snažím se odchytit prodavače, 
aby mi prozradili celé jméno prodavačky, do které se Tom 
zakoukal. Naštěstí už brzo dostaví domek, takže se můj 
podnájemník odstěhuje. Je sice fajn slyšet asi stokrát denně 
hlášky, které mi zvedají sebevědomí, ale chvílemi to dost 
přehání, což dost obtěžuje. Navíc mám ráda muže, kteří 
nesmrkají do umyvadla a po příchodu si myjí ruce. To chci po
nich ale asi moc.

No a já jdu zítra na jednu luxusní večeři. Kamarádka 
poznamenala: "on tě zve na humra jo?" :) Né, takhle snad 
luxusní nebude, i když proč ne - já chci humraaaa. :) Úspěšně 
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jsem se té večeři (a jakémukoliv živému setkání) několik 
týdnů vyhýbala, ale je třeba to rozseknout, když už ta 
komunikace mezi námi trvá nepřetržitě taky několik týdnů. 
Protože takhle mám akorát výčitky, že mu zbytečně motám 
hlavu. Místo toho, aby už dávno lovil nějakou jinou. Po osmi 
měsících to bude schůzka, kde dotyčný neví vůbec nic o mé 
minulosti a ani mu to ještě dlouho nehodlám říct. Přesto bych 
byla ráda, kdybychom šli na místo, ze kterého mohu já či on 
okamžitě utéct :)
Pro jakoukoliv jinou ženu řešení této situace, zda to je či není 
ten pravý, by řešení skončilo právě touto večeří.
Pro nás ne.
Nás čeká ještě jedno řešení, které je ještě těžší, než zjistit, zda 
to je či není ten pravý.
Ale já tedy rozhodně o zdravém duchu našich mužů 
nepochybuji! :)
Co se může stát?
Před osmi měsíci se stalo to, že jsem byla po dvouhodinové 
procházce pozvána "nahoru k němu", což jsem tehdy 
absolutně nechápala, protože jsem si velmi velmi nevěřila.
A to trvá do teď.
Přesto vyškrábu veškeré sebevědomí, co najdu a aspoň to 
zkusím. Je to člověk, se kterým si moc rozumíme - dokonce 
tak extrémně, že jsem přesvědčená o tom, že tohle je ten můj 
princ. (Ale to býváme přesvědčené mnohokrát :).
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Zajímavé je, že souběžně s tímto mým princem jsem se 
seznámila ještě s jedním mužem. Tomu jsem to ale o sobě 
řekla dost brzo. Ještě před tím, než jsme se setkali. 
Samozřejmě jsem se zdráhala jakéhokoliv fyzického setkání, 
nepřipadalo pro mě naprosto v úvahu. To proto jsem tehdy 
bědovala, že nebudu mít nikdy pro mě vyrobený domácí 
hamburger, že nebudu mít nikdy letní zmrzku v letních šatech 
s někým, s kým si tak ráda povídám, a že navěky věků 
zůstanu sama.
Jsou tu ale silnější kouzla. :) Nemůžu si pomoct.

Muž, který věděl o mé minulosti mě (příjemně) šokoval svým 
přístupem, kdy mi oznámil, že mě předtím neznal a teď jsem 
žena, což je pro něj nejdůležitější a také mě jako ženu vnímá. 
To byl přesně ten dobrý příklad muže, který zahodí mou 
minulost v momentě, kdy se o ní dozví někam hluboko do 
propasti a není pro něj důležitá. Velmi vzácný a hezký úkaz. 
Takže jsem nakonec kývla na společnou pizzu a pár výletů a 
projížděk v jeho velkém silném autě, což se mi moc líbilo, 
nicméně nebyl to můj typ, ale jako kamarád je fajn. Došlo mi 
brzo, že má se mnou úmysly mnohem větší, než pouhé 
kamarádství. Dostala jsem nabídky na romantické focení u 
rybníka na molu v rákosí (ach jak tam bylo krásně, ale k 
focení jsem se neodhodlala a asi ještě hodně dlouho 
neodhodlám) nebo v parku v barevném listí, jak jsem si to 
vždycky přála.
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Život mi toho tolik nabízí. Stačí jen chňapnout. A my stejně 
nechňapeme a jen tak sedíme, koukáme a čekáme, co se bude 
dít, kdo si nás všimne?

Takhle se ale nikam nedostaneme.

Takže: Prosím dvakrát humr. :)

(Po třech dnech: Ne, nejsem taková hrdinka, která jde 
příkladem. To jen tady jsem si dodala chybějící sebevědomí, 
ale odvahu zajít na večeři s mým princem (nejlepším 
chlapem, jakého jsem zatím potkala) jsem nakonec nenašla a 
ještě jsem ho vzteky poslala pár hodin před akcí "někam", 
protože se mnou ztrácí jen zbytečně čas, který mohl už dávno 
trávit s jinou, která mi ho vezme. On takový chleba s paštikou
pod dekou u telky je taky vlastně celkem fajn a nemusím se 
nervovat. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ze mě si rozhodně 
příklad ale prosím neberte. Chce to jen čas. Já vlastně nikdy 
žádnou odvahu neměla.)
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Změny (MUDr. Entnerová + prof. 
Weiss)
3. září 2015 v 13:20 | Tereza 

Chtěla bych ještě opravdu moc poděkovat Sofii za tohle:

A tím zvu všechny na její blog, který je úplným nováčkem, 
protože vznikl teprve před dvěma měsíci a zařazuji ho do 
levého menu zde na blogu mezi ostatní.

Sofie: ať ti vyjde maturita na jedničku! :)
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Sofie před dvěma dny zveřenila na svém blogu zprávu, že 
MUDr. Entnerová v Olomouci odchází příští rok (2016) do 
starobního důchodu, takže již nepřijímá nové transsexuální 
pacientky. Odkázala jí na sexuologickou ambulanci v Ostravě 
Porubě, která spadá pod Fakultní nemocnici, tel.: 597 373 
209. Zde je jako kontakt uváděna MUDr. Jitka Svobodová, 
Ph.D., dříve Potribná.
O této doktorce nemám vůbec žádné informace, nemám s ní 
vůbec žádné zkušenosti a neznám ani nikoho, kdo by s ní 
nějaké zkušenosti měl. Nejspíše bude asi pro TS pacienty z 
východní části naší země vhodné tyto informace začít 
získávat.
Odchod MUDr. Entnerové z Olomouci je pro mě novinkou. 
Ona byla po MUDr. Fifkové v Praze druhou nejznámnější 
sexuoložkou zabývající se transsexualitou, na kterou se 
obracela moravská část dívek a chlapců. Sexuologa v Hradci 
Králové (MUDr. Zbytovský) rozhodně nedoporučuji, stejně 
tak v Českých Budějovicích. Problém transsexuality neřeší, 
pouze oddalují řešení, nejsou ochotní a nemají s 
transsexualitou žádné zkušenosti. Ve věku nad 40 let vás v 
Hradci vyhodí s tím, že by bylo lepší si to ještě rozmyslet. 
"Vždyť se podívejte, jak vypadáte!" :-/
Sexuologa v Ústí nad Labem (MUDr. Hnídek) bych 
doporučila pouze z nouze a tomu, kdo si chce projít přeměnou
minimálně po dobu čtyř let (místo jednoho roku u Fifkové) a 
nebude mu vadit, že na něm bude používána spousta 
diagnostických metod, které se nikde jinde nepoužívají. Znám
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osobně dvě slečny, které přes něj prošly, výsledek je stejný, 
ale odnáší si s ním také spustu nepříjemných zážítků.
Zato doporučuji sexuologii v Plzni (MUDr. Beran) a také v 
Brně, o kterých jsem už něco dobrého slyšela.
(Jména všech doktorů se mi zjišťovat nechtělo :).

A k tomu bych si dovolila přidat ještě jednu změnu:
Od července 2015 se přesunul prof. Weiss z původního místa 
působiště v Apolinářské ulici č.p. 4 do nového působiště 
nedaleko odsud do ulice Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2. 
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Nový telefon na sestřičku v Sexuologickém ústavu: 224 965 
247.
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The Danish Girl
5. září 2015 v 10:49 | Tereza 

Na některé věci se vyplatí počkat.
Úmysl natočit americký film The 
Danish Girl už sleduji od úplného 
začátku před mnoha a mnoha lety.
Viděla jsem i kanadské divadelní 
představení.
Filmový projekt se několikrát 
zadrhl, přerušil, skončil a znovu 
začal a až dnes zveřejnila 
Gábinka na svém profilu 
informaci, že tento film půjde do 

kin. Konečně! Gabče moc děkuji, protože už teď se mám na 
co těšit.

Film je natočen na základě skutečné události - životního 
příběhu jedné z prvních (pro mě oficiálně první) 
transsexuálních žen, které podstoupily operaci pohlaví. Byla 
to Lily Elbe, o které jsem tu kdysi moc ráda napsala 
sáhodlouhý článek a vím o ní úplně všechno (jaké obrazy 
nakreslila, kde je kreslila, s kým je kreslila, na její hrob v 
Drážďanech chci položit kytičku, jak probíhala první operace 
pohlaví a že zemřela na nepřijetí orgánu, konkrétně vaječníků,
které se nám dnes vůbec netransplantují, ale tehdy bylo vše v 
začátcích). Do jednoho z jejích obrazů (View of Capri) 
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namalovaných na malebném italském ostrově Capri chci 
jednou vstoupit i já. Tím, že se tam vydám a vyfotím totožnou
scenérii dvou žen s psíkem a mořem s palmami na pozadí.
Dřívější článek o Lili se jmenuje I transsexualita má své 
dějiny anebo co se stalo v Praze v r. 1912.
Na tento článek o historii, který jsem si opravdu vychutnávala
navazuje ještě článek Kryštof Kolumbus, ve kterém ještě 
jednou opěvuji obraz View of Capri, který jsem si svou 
atmosférou a osudem zamilovala.

Na film už se moc těším a tady je malá čerstvá ochutnávka 
zveřejněná před pěti dny:

"The Danish Girl - najděte odvahu být sami sebou"

Lili Elbe hraje skutečný muž - oskarový herec Eddie 
Redmayne a moc mu to jako Lili sluší. Což musím ocenit, 
protože herečky, které běžně ve filmech s touto tématikou 
ztvárňují transsexuální ženy nejsou přesvědčivé (ačkoli by v 
tom neměl být rozdíl) :) Ale takhle je to hezčí.

Lili je moje srdcová záležitost a tím, že jsem několik dní 
zkoumala její život si připadám, jakoby to byla moje 
kamarádka.

Informace o filmu ze serveru refresher.cz:
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Od posledného udeľovania zlatých sošiek už uplynula nejaká 
tá doba, ako však čas letí ďalej, začínajú sa oči celého sveta 
pomaličky upierať na tie najambicióznejšie snímky, ktoré by 
mohli najbližšie zabodovať a získať žiarivé ocenenie. V prvom
rade si treba uvedomiť, že názory hodnotiacej akadémie a 
bežného jednotlivca sa často diametrálne odlišujú, a preto je 
veľmi bežné, že sme z výsledkov Oscarov sklamaní. Aj keď je 
na to ešte skoro, som však presvedčený, že by bolo obrovským 
prekvapením, keby medzi hlavnými uchádzačmi nefigurovala 
dráma s názvom The Danish Girl, ktorá sa nám dnes 
predstavuje úplne prvým trailerom. Okrem toho, že film 
vyzerá výborne, oscarový smrad je z neho cítiť na všetky 
smery. Pýtate sa prečo? Odpoveď sa skrýva v slovnom spojení
skutočný príbeh, ktorého význam pre Akadémiu už určite 
poznáte.

Snímka je totiž inšpirovaná skutočným príbehom dánskeho 
maliara Einara Wegenera a jeho ženy, ktorý sa zaoberá 
otázkou: čo robiť, keď niekto, koho milujete, chce zmenu? 
Všetko začína v momente, keď Gerda Wegener (Alicia 
Vikander - Ex Machina, The Man from U.N.C.L.E.) požiada 
svojho manžela (Eddie Redmayne - Jupiter Ascending, The 
Theory of Everything), aby sa prezliekol za ženu. Jej modelka 
sa na dokončenie obrazu totiž nemohla dostaviť a Einar ako 
milujúci partner samozrejme súhlasil. Akonáhle si však 
oblečie dámske šaty, niečo sa v ňom zlomí, uvedomí si, že je v 
skutočnosti ženou a zatúži po zmene pohlavia. Práve takto 
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začal jeden z najvášnivejších a najneobvyklejších milostných 
príbehov v období dvadsiateho storočia, kedy takýto ľudia 
často končili v ústavoch.

Režíruje Oscarom ocenený Tom Hooper (Les Misérables, The 
King's Speech - najlepší film a réžia), scenár napísala 
Lucinda Coxon (Wild Target, The Heart of Me), o hudobnú 
zložku sa postará úžasný Alexandre Desplat (The Grand 
Budapest Hotel - Oscar za najlepšiu hudbu, The Imitation 
Game - nominácia) a okrem vyššie spomínanej švédskej 
krásky a oscarového Eddieho (The Theory of Everything - 
najlepší herec v hlavnej úlohe) sa vo filme objaví aj Ben 
Whishaw, Sebastian Koch, Amber Heard či Matthias 
Schoenaerts. Premiéra v amerických kinách je naplánovaná 
na 27. novembra 2015, my si však budeme musieť nezmyselne
počkať až do 4. februára 2016. Čo si myslíte vy? Bude mať 
podľa vás The Danish Girl šancu pozbierať nejaké 
nominácie?

Oscarový Eddie Redmayne stvárni ďalšiu skutočnú postavu, 
tentoraz sa stane ženou v mužskom tele.

Já už tedy vím, co budu dělat ve čtvrtek

4. února 2016 :)
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(Proč na všechno hezké člověk čeká tak dlouho?)
Tak hlavně, že jsem se po těch letech příprav na tento film 
dočkala.
Ještě v říjnu 2014 jsem psala, že ve filmu bude hrát Nicole 
Kidman a partnerku Gwynet Paltrow, ale jsem nakonec moc 
ráda, že Lili nakonec ztvárnil právě Eddie Redmayne a vůbec 
došlo k několika zásadním změnám při natáčení.

Už teď se moc těším.
Jsem zvědavá, jestli tam zase půju sama...
Každopádně si musím vzít hodně kapesníčků.
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Proč miluji své F
9. září 2015 v 16:55 | Tereza 

Sedím na proutěné židličce ve 
venkovní předzahrádce jednoho z 
obchodů v obchodním centru 
nedaleko odsud a lížu nejlepší 
točenou zmrzlinu ve městě. 
Vlastně jí moc nelížu, protože 
něco vyprávím. Co na tom, že je 
jen 14 stupňů. Nejsem schopná 
vnímat ani roztékající se 

vanilkovočokoládový krém kapající z kornoutku rovnou na 
můj béžový podzimní kabát, natož počasí. Vnímám jen jeho 
pohledy, jeho mimiku, jeho oči, ve kterých si mohu číst jako v
otevřené knize a které dovedou říct víc, než si člověk kolikrát 
dokáže představit. Potřebuji v nich číst. Potřebuji se v nich 
dočíst, jak mě vidí.
Na tomhle prvním rande. Ten, pro něhož jsem (nebo byla?) až
dosud žena.

Teď se mi dívá na nohy, teď na prsa, teď na svojí zmrzlinu a 
pak mně do očí. Už zase kouká na nohy!

"Kape ti to!"
"Co?"
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"No kape ti ta zmrzlina," a usměje se, aby odlehčil situaci, 
protože ví, že jsem před chvílí vyslovila obavu, abych se 
neumazala.
"Když já nestíhám lízat, jak pořád mluvím." :) Odlehčuji to já 
a snažím se utřít hnědé kapky z béžového kabátu. Ještě 
netuším, že nepůjdou vyprat. Co do těch zmrzlin dávají?

Pozoruji muže sedícího proti mně, který mě po měsíčním 
oťukávání přes smsky pozval na zmrzlinu a přišel jen kvůli 
mně. Pozval mě už asi stokrát, ale já kývla až teď. Kolem nás 
proudí desítky lidí, krásně svítí sluníčko a je takový rozverný 
zářijový den. Já jsem rozverná a mám chuť provokovat. To 
proto jsem do poslední sms připsala: "Tak přijeď, ne?"
Jako kdyby to byla naprosto jednoduchá a běžná věc.
Ona je to běžná věc, neboť lidé se seznamují. Jsou to totiž 
společenští tvorové.
Hm, kdyby to bylo tak jednoduché i pro mě.

Není to sice luxusní večeře s humrem, ale milé setkání to tedy
rozhodně je, protože po půl hodině obrovského strachu, který 
jsem se snažila co nejvíc skrývat a tvrdila, že pokud jsem se 
kdy bála se sejít, tak jsem to jen hrála, začne mé sebevědomí 
stoupat.

"Pořád nechápu, čeho ses bála."
"Já se ničeho nebála. Jen jsem dělala, že se bojím." :)
"Aha. A já ti to zbaštil." :)

Září 2015 - Proč miluji své F 794



Výška

Tenhle muž měl pro mě (zatím) jediný nedostatek. Já měřím 
177 cm, ale on jen 173. S podpatky bych byla o 10 cm vyšší.
Dost jsme to řešili. Psal mi, jak běžel hned za sousedkou, 
která má 175 a poměřoval se s ní. Pak byl v jednom obchodě 
a tam byla tak vysoká slečna (asi kolem 185), že měl z toho 
zkažený celý den.
On řešil, že je menší, já zase, že jsem větší.
Po pravdě nižšího chlapa nechci.
Průměrná výška české ženy je 167 cm (jsem tedy 10 cm nad 
průměr).
Průměrná výška českého muže je 180 cm (to je pořád 
přijatelná výška pro mě, tedy mi stačí průměr).
Mimochodem čeští muži jsou třetí nejvyšší v Evropě. 
(Sláva! :).
Vyšší už jsou jen Dánové a Nizozemci (184 cm). (Měli by si 
tak říkat spíš "Vysokozemci" :)

Výšku jsme řešili hodně, já si stále neuměla představit, že 
přijdu k muži a on musí na špičky, aby mi dal pusu :D To mi 
přišlo legrační. Vím totiž, jak je to příjemné, když je muž 
vyšší a já se o něj opřu úplně celá, on se ani nezakýve a když 
mu chci dát pusu, musím lehce na špičky já. Ten pocit je 
úplně jiný, než s malým mužem. Když skočím na vysokého 
muže, chytí mě. Jak to dopadne s menším jsem zatím 
nezkoušela :)
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Ale říkala jsem si, pryč s předsudky, proč zrovna já je budu 
mít, vždyť ten muž také touží po lásce a neměl by mít o to 
méně šanci najít tu pravou. Jen proto, že je menší? Já jsem ale
sobec.

Tak dobře no. Tímhle jsem se ujistila, ale stejně jsem v 
myšlenkách vzpomínala, jaké to bylo dívat se nahoru, ne dolů.

"Když jsem tě viděl, jak jdeš, tak jsem si říkal: Ta to být 
nemůže. Ta je moc malá. Ale byla jsi to ty! Ty vůbec nejsi 
vysoká!"
"Ale já mám opravdu 177 + 3 cm podpatky." (Měla jsem 
béžové balerínky na klínku).
"Víš, že mi začínají vyšší holky připadat sexy?" :)
Tím byla z jeho strany výška vyřešená. Z mé ještě úplně ne, 
ale nebylo to tak hrozné. Bylo by to asi snesitelné. Tento 
kompromis bych byla schopná udělat, říkala jsem si.
To ještě neví, jaký kompromis bude muset jednou udělat on.

Hovory o ex

Přijde na ně řeč vždycky!
Přesouváme se z chladného venkovního prostředí dovnitř na 
kávu, na kterou jsem opět pozvaná a probíráme různá témata 
jako je práce, koníčky, ex.
Nejprve jeho ex.
Dochází mi, že se zeptá na MÉHO ex.
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Nebo se nezeptá, pokud něco tuší.
Uf, zase vysvětovat, proč já - maminka - nemám své milované
děťátko u sebe a otec si ho nebere jen občas na víkendy, jak to
tak bývá.
Zeptal se.
Místo "můj bývalý manžel" říkám "partner". I žena je 
"partner".
Okamžitě se přirozeně zeptá na další věci a použije "tvůj 
bývalý manžel".
Toto slovní spojení použité na mě mi dává první velkou 
jistotu, že pro něj jsem žena - co měla svého muže.

Musím změnit téma, jinak se do toho zamotám a maminka, 
která nemá své děťátko u sebe je buď feťačka, kriminálnice, 
nemocná nebo divná.
Vyslovím výčitku, že ho tu zdržuji, protože přijel jen na pár 
minut kvůli mně a musí za chvilku do práce na odpolední 
směnu.
"Počkej, zavolám jim, že přijdu o hodinu později. Já můžu."
Má vysoké postavení v jedné velké české továrně 40 km 
odsud.

Z původně naplánovaných patnácti minut byla nakonec 
hodina a půl. Ani nevím, že ten čas tak utekl.
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Ty jsi tak podobná jedné kamarádce mojí ex

Přestala jsem se bát. (A já se tak bála.)
Řekl mi: "Ty jsi tak podobná jedné kamarádce mojí ex! Ta má
přesně takovéhle vlasy i hlas."
Zbystřila jsem a pomyslela si: I hlas? :) Tyyyyjooo. Nene. :)
Nemělo by to už být něco naprosto normálního? Neměla bych
přestat být vykulená z toho, že nejenže sama pro sebe jsem 
žena, ale jsem jí také pro své okolí? Dokonce i pro to, které o 
mé minulosti nic neví? Čemu se tu vlastně divím? Vždyť já 
jsem žena a on mě jako ženu vnímá, tak co řeším?

Řeším svoji radost, svoji euforii a štěstí. Štěstí z toho, že se mi
to povedlo. Přeměna. Potřebovala jsem takové setkání.
Ach, tohle je tak dokonalý způsob zvedání sebevědomí. 
Nicméně mě k něčemu zavazuje. Mám odpovědnost za toho 
muže. Není jen prostředkem ke zvyšování sebevědomí. Je to 
člověk, co má duši a srdce. Nemůžu a nechci mu říct: 
"Sebevědomí jsi mi už zvedl, tak čau."

Byli jsme domluveni, že během našeho setkání může kdokoliv
z nás dvou okamžitě bez důvodu odejít. Trvala jsem na této 
možnosti a on souhlasil. Bála jsem se, že se se mnou nebude 
chtít ani bavit. Že to na mně pozná. Ale teď, když vypadám 
jako kamarádka jeho ex, se můj strach rozplynul jako maličký
obláček z ranní mlhy, který roztrhají první sluneční paprsky a 
já si uvědomila, že tohle sluníčko trhající můj strach na cucky 
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už bude zřejmě svítit v mém životě napořád. To jen já ho 
nevidím a myslím si, jak jsem ošklivá.

Naposledy jsem se sešla s mužem, který to o mně nevěděl, 
před devíti měsíci v prosinci. Od té doby jsem na to neměla 
odvahu a pokud jsem se s někým sešla, tak to věděl (a neřešil 
to, což mě přivedlo na myšlenku, zda není jednodušší to říct 
ještě před setkáním. Ta úleva je totiž značná, protože tím 
odpadá situace, kdy mu to stejně jednou říct budu muset. 
Jelikož si myslím, že partner je jediný člověk, který by to měl 
vědět. Jenže ta úleva je na mé straně. Na té druhé to klidně 
může být značná přítěž a boj sám se sebou, s okolím, s 
předsudky a výsledek takového boje není nikdy jistý).

Nevím.
Záleží na situaci, okolnostech, na tom muži a na mojí náladě, 
zda to říct před, v průběhu nebo až dlouho po prvním setkání. 
Je to prostě různé a není možné to paušalizovat, jako většina 
věcí v životě, nejen u člověka po přeměně a akorát to 
způsobuje nekonečné dohady.

Moje nálada teď vůbec skáče jako gumový míček nahoru 
dolů.

Hezky jsme se rozloučili, já byla nadšená a běžela jsem celá 
vysmátá k mému domu, u kterého jsem měla domluvené další 
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"rande" - s dopravními policisty. Někdo mi totiž naboural 
zaparkované auto. (Tato dějová linie pokračuje až dál níže).

Soused Kelišová

To jsem ale netušila, že když jsem seděla se zmrzlinou v ruce, 
viděl nás můj soused ze vchodu. To, co udělal, mě vážně 
rozesmálo. Jak se ti lidé pořád starají o to, o co nemají! Jsem 
tím opravdu fascinována.

Ten soused zná mě i Toma a tak za ním hned běžel, že mě 
viděl, jak sedím s nějakým mužem ve vojenském (on přijel 
zrovna ze střelnice) a lížu zmrzlinu!
Keliška by koukala.
Kdyby to byla ženská, tak to pochopím, ale chlap? Oni jsou 
kolikrát horší, než my :) Co z toho ten soused měl?

Když mi to Tom večer vyprávěl, kroutila jsem jen nevěřícně 
hlavou.
"Víš jak jsem se cítil trapně? Marně jsem mu vysvětloval, že 
jsem tu u tebe jen podnájemník."

Lidé chtějí slyšet jen to, co chtějí. Pravda je nezajímá. Já jsem
byla ten večer nejspíš tématem k sousedovic večeři jako "ta, 
co se schází s jinýma, zatímo má doma chlapa".

To je marný.
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Jenže...

Jakmile se Tom (ten podnájemník) dozvěděl, že jsem měla 
rande, strašně se naštval a odjel vzteky do lesa na houby.
Žárlil, večer se mnou nemluvil a když už, tak říkal slova jako 
"děvka".
Mrzelo mě to a přitom nemělo proč. Byl na mě ošklivý, ale já 
ho spícího přikryla dekou, protože usnul u telky a byla zima, 
ale on se vzteky odkopal a šel si dělat kafe.
Přiběhla jsem k němu do kuchyně a vesele v domnění, že ho 
ještě rozveselím, jsem ho začala šťouchat a pak ho objala s 
tím, že mu to kafe udělám já. Ode mě mu totiž chutná víc, jak 
mi vždycky říkal.

Bránil se a brání se doteď.
Je smutný, trucuje a z trucu si pustil seznamku, kde okamžitě 
začal kontaktovat slečny z okolí.

Já, když jsem se vracela z neúspěšné obchůzky po sídlišti, na 
kterém jsem hledala bílé auto s promáčklými dveřmi, jejichž 
lak se otřel o mé auto a pan řidič nebo řidička se ani 
neobtěžovala dát mi za stěrač kontakt, aby mohla být škoda 
proplacena z jeho povinného ručení, jsem si uvědomila, že se 
těším domů. U plotu stálo totiž zaparkované Tomovo auto. Že 
se těším na Toma.

Jo přesně.
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Nevím, co chci.
Nebo spíš koho chci.
Já, která jsem ani netušila, že mě vůbec někdo bude chtít.

K obchůzce za patráním po bílém poškrábaném autě se ke 
mně připojil kamarád, co bydlí nedaleko odsud a tak jsem 
měla alespoň příjemné rozptýlení, ale (i pro mě) bylo pak 
těžké se rozloučit a jít domů, i když jsem byla přemlouvána, 
ať jdu k němu, že si ugrilujeme australský steak z mladého 
býčka potřený hezky bylinkovým máslíčkem... Načež jsem 
pak provokativně dostala na facebook fotku toho steaku i s 
tím máslíčkem.

Přesto jsem se rozloučila a šla si domů namazat opečený 
toastový chléb s nutellou, kterou jsem si cestou z obchůzky s 
chutí koupila.
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Myslela jsem si, že trucující Tom přijde domů bůhví kdy a 
nebude tam, tak jsem se s nějakou větší večeří ani 
neobtěžovala vymýšlet.

Překvapilo mě, že byl doma.

Pohled na smutného chlapa je příšerný.
Zato miluju pohled na veselého chlapa. To bylo ještě 
předevčírem, kdy mi nadšeně ukazoval tričko, jaké si koupil a
já hned chtěla, aby se mi v něm předvedl. Moc mu to v něm 
slušelo. Vážně moc. To tričko mělo zvláštní kovové knoflíčky 
v italských barvách a tytéž knoflíčky měl i kamarád, co se 
mnou byl před chvílí na procházce. Když jsem je na něm 
viděla uvědomila jsem si, že nemůžu jít grilovat mladého 
australského býčka, ale jít za jiným "býčkem", jehož jsem tak 
tvrdošíjně stále odmítala.
Najednou mi to jeho dorážení začalo chybět.
Už to nebylo žádné "ty budeš tak dobrá žena, když umíš 
takhle vařit! Tohle je taková dobrota! Dávám ti 1AAAAAA!" 
nebo "Dej mi pusu.", "Miluješ mě?", "Obejmi mě.", "Můžu si 
k tobě lehnout?", "Vyspíme se spolu?"...
To jeho hodnocení jídla mně dělávalo obzvlášť dobře.
Ale proč každý muž musí vždycky na konci vystřelit tu větu 
"Vyspíme se spolu?", kterou to celé zkazí?
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Před dvěma dny
jsem se s Tomem
svezla do Prahy.
Měl tam
pohovor a ještě
nějaké
zařizování a tak
mě vyhodil v
Motole, kde
jsem si hezky
počkala v té temné chodbě před ambulancí doc. Jarolíma (je 
to -2C - totéž co lůžkové, ale jiné dveře! - to si 
poznamenávám jen pro sebe, až to zase budu hledat, protože 
jsem měla na místě výpadek a nemohla ty dveře najít. 
Nemohla, protože na velkých dveřích je napsáno jméno 
Babjuk. A tam to je! Pozná se to podle toho, že tam sedí 
spousta dědečků. A na konci může sedět třeba Laura a za 
chvíli dorazit Vicky, takže jsem si navíc ještě hezky 
popovídala s holkama).
Tom mě doprovází už od komise úplně všude. Vlastně ani 
nevím proč. (Jasně, že vím, ale neřešila jsem to.)
V neděli ale řezal kovou trubku, nevzal si brýle (taky jsem mu
to pěkně vyčetla) a kovová špona se mu zapíchla rovnou 
doprostřed oka.
"To vypadne, já to znám," uklidňoval mě.
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"To teda nevypadne. Až si v Praze zařídíš, co potřebuješ, 
mazej za mnou do Motola. Já ti tam na očním už budu držet 
místo."
Na oko už skoro neviděl, chudák.
Měla jsem v plánu, že až bude přicházet, že na něj skočím. 
Dostala jsem totiž najednou zvláštní chuť na něj skočit a 
přivítat ho pusou, jako svého kluka.
Ale neudělala jsem to. Stála jsem totiž sama u dveří tak 
dlouho, až mě začaly bolet nohy (byly to dvě hodiny, takže 
jsem na to měla právo!) a musela jsem si už sednout mezi lidi,
kde jsem na nikoho skákat nechtěla.
Když konečně dorazil, vyprávěl mi, kde všude co zařizoval a 
dal mi pusu.
Dala jsem mu taky pusu.
Bylo to příjemné, hezké, roztomilé, přirozené, očekávatelné a 
já nevím ještě jaké.
Když mu paní doktorka kopíčkem (takhle to bylo nazvané ve 
zprávě) vyndala šponu z oka a zafačovala mu ho, vzal mě za 
ruku a šli jsme k autu.
"Já to odřídím, jestli chceš."
"Néé, to zvládnu, prosímtě!"
Na první křižovatce (té největší Na Vypichu!) už nemohl řídit 
a poprosil mě, jestli bychom se mohli vyměnit.
Doporučuji někdy provést výměnu řidiče na křižovatce s 
velkým provozem, je to zážitek i pro kolem projíždějící auta, 
která nečekají, že někdo vylézá z auta. Ale tak abych z toho 
nedělala kovbojku, nakonec se to povedlo.
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Tak hezky hřál, když mě držel.
Nevěděla jsem, co mám dělat. Věděla jsem jen, že je mi to 
příjemné, jak se ke mně ten den choval.

Jsem teď ve stavu, kdy pátrám sama v sobě, koho vlastně 
chci.
Ještě před půl rokem jsem ani netušila, že tohle budu řešit tak 
brzo. Běžné věci spojené s láskou a řešit svá holčičí trápení s 
těmi, komu nechci ublížit.

Proč miluji své F

Po příjemném dopoledním rande jsem se postavila ke svému 
odřenému autu a vyhlížela dopravní policii. Paní policistka mi
už totiž volala, že po třech hodinách od nahlášení jedou ke 
mně.
Já tušila, že ta policistka bude milá, protože se usmívala už do
telefonu. Slyšela jsem to na jejím hlase. Nebyla ovšem jediná,
kdo byl vysmátý a tak jsme se mile přivítaly, pozdravily, já si 
všimla jejích krásných náušnic s modrým kamínkem, který se 
v zářijovém sluníčku třpytil na všechny strany a předala jí 
požadovanou občanku, techničák a zelenou kartu.
To F je mé! Nikomu ho nedám :)
V tu chvíli (a už napořád) jsem byla Tereza jako účastník 
dopravní nehody, jejíž viník ujel. Byla jsem to já, Tereza, jejíž
údaje nechyběly na protokolu a vše tak perfektně sedělo a 
souhlasilo.
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Vyšel její kolega, nasadil si sluneční brýle, začal jezdit po 
silnici s takovým tím jejich kolečkem a povídá: "Nooo to jsem
rád, že jsme se našli. Jak jsme tady kroužili a hledali Ford, už 
jsem si říkal, kde ta baba je?"
Moc hezky jsme si popovídali.
Opět se mi potvrdil ten zásadní rozdíl mezi mužem a ženou.
Muž vylezl bez výrazu a začal konat.
Žena se hned od začátku usmívala. Úsměv je kouzlo, úsměv 
otevírá dveře, srdce a odhazuje zábrany. Ale hlavně - úsměv je
tou nejvíce okouzující ozdobou ženy. Když se žena usmívá, 
neuvědomuje si to. Je to její podvědomí, které jí říká, že 
úsměv k ní zkrátka patří a to jí činí hned krásnější.

Ale mám moc ráda, když se usmívá i muž. Totéž platí i pro 
ně, jenže oni se jako ženy běžně neusmívají. (To je možná 
škoda).

Pokud se viník, který neuměl parkovat a musel si tak div ne 
roztrhnout své dveře a bok svého auta o můj přední roh auta, 
které mi totálně zdemoloval včetně blatníku, nikdy nenajde a 
jelikož (jak jsem byla paní policistkou upozorněna) nemám 
havarijní pojištění, nebude mi škoda proplacena. Viník se 
zcela jistě nenajde. No tak jsme si aspoň hezky popovídali. A 
já teď budu jezdit s autem, které vypadá jako auto někoho, 
kdo neumí řídit. Člověk se tu o to auto stará, opatruje ho a pak
přijede nějaký blb a nikdo mi tu škodu ani neproplatí.
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Zajímavé bylo, že jsem si nikdy nevšimla, jak je opravdu 
každé druhé auto odřené! Zjistili jsme to při obchůzce po 
sídlišti. Lidé si dnes ničeho neváží.

Druhý den mi Česká pošta doručovala šaty. Pošťák chtěl vidět
občanku. Kontroloval jméno Tereza Nováková.

Na podzim si půjdu ještě na tři dny lehnout do Motola a tak si 
neumím představit, že bych měla nad postelí velkou ceduli se 
jménem Tomáš Novák nebo ještě Terry Nováků. Jakkoli se 
může zdát nedůležité nebo zbytečné měnit si jméno během 
přeměny alespoň na neutrální, já jsem to tehdy udělala hned, 
jakmile jsem mohla.

Opravdu své F miluji, ač je to jen písmenko v občance, na 
které nikdo nekouká. Jsem ale díky němu teď konečně -ová a 
mám krásné ženské rodné číslo, kterému už se nebudou divit 
ani na finančáku ani na živnosťáku. Ale to nejdůležitější, co 
mi mé F přineslo je to, kým teď jsem fyzicky.

Přeji všem, kteří o F nestojí a tvrdí, že jsou ženami, pevné 
nervy při dokládání dokladů policistům, při registraci na 
příjmu v nemocnici, při návštěvě úřadů nebo ucházení se o 
práci. Dovolila bych si vyslovit svůj názor, že F je důležité. F 
mají totiž v dokladech ženy. A s tímhle jediným písmenkem 
pak souvisí všechno.
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Ráno jsem zapnula počítač a do e-mailu mi vlétla pozvánka 
na nový dotazník, který občas takhle vyplním za peníze.

Byl to vůbec první dotazník, který mě opravdu bavil! Navíc 
byl totiž velmi genderový.
Každý dotazník začíná otázkou, zda jsem muž nebo žena.

1. otázka:
Jste muž nebo žena?
Žena

2. otázka:
Zamyslete se nad tím, co v současnosti znamená "být 
opravdovým chlapem"?
Tak to je fakt skvělá otázka pro mě jako pro ženu. Ale já přeci
vím (stejně jako ostatní ženy), jak má podle nich ten 
opravdový chlap vypadat.

3. otázka:
S jakým chapem byste chtěla strávit zbytek života? Které z 
následujících vlastností musí jako SPRÁVNÝ chlap mít?
Následovalo asi 30 vlastností, z nichž většina byla typicky 
mužských, ale zaškrtla jsem i takové, kterými disponuje 
opravdu málo mužů - např. empatie. Myslím si, že tyto 
vlastnosti zasněně zaškrtla většina žen jako své nikdy 
nesplněné přání :)
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4. otázka:
Představte si nyní, že si vybíráte ideálního chlapa - životního 
partnera. Kterou z těchto dvou osobností si vyberete?
(spolehlivý / rozhodný)
Vzhledem k tomu, že si zrovna vybírám ideálního chlapa 
bych to měla vědět. Ale spolehlivost byla vždy u mě na 
předních místech.

5. Jakých vlastností mají podle vás dnešní chlapi 
nedostatek?
Musím říct, že dnešní muži mi připadají stále docela mužní, 
rozhodní, odvážní, chránící a vážící si ženy. I na to se mě 
ptali.
Dotazník byl totiž zaměřen na vnímání mužů z pohledu žen (a
žen z pohledu mužů) v současnosti a před dvaceti lety, 
sledoval změny a současné postavení ženy, její roli v rodině a 
také roli muže. Byly tu i otázky typu: "Jaké činnosti 
označujete za vyloženě mužské a jaké za ženské?" 
Feministkám by vstávaly vlasy na hlavě.

Žijeme ve světě, který je rozdělen na muže a ženy. Tak proč 
nebýt v té správné polovině, když nás kdysi někdo špatně 
zařadil? Proč si pořád vymýšlíme překážky, které neexistují 
jen proto, že se bojíme?
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Jasně, že je důležité vědět, kým doopravdy jsme bez ohledu 
na to, zda to tak vnímá i okolí. Ale já tedy rozhodně své okolí 
miluji. Těžko mě těžko někdo přesvědčí, že F není potřeba.

Miluji své F.
Není to jen písmenko.

To jsem totiž já.
Spokojená.

(Mé skutečné F)
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Časová osa efektů HRT
11. září 2015 v 17:32 | Tereza 

I já bych chtěla jednou mamince mojí dcery říct: "Hm, to je 
mi líto, že tě skolila chřipka. Je dobře, že nechceš nakazit 
Kačenku, takže si jí tento víkend nevezmeš, i když vím, jak 
moc ti bude chybět, ale nepočítej s tím, že bychom si s ní 
vyměnily víkend, takže jí měsíc neuvidíš."
Proč bych měla někomu vycházet vstříc? A proč rodičovi mé 
dcery?

S těžkým srdcem a plným nosem vstala jsem dnes ráno z 
postele a bylo mi do breku, protože jsem stála před 
rozhodnutím, zda si vzít Kačenku na víkend s tím, že jí zcela 
jistě nakazím (což jsem prostě nechtěla), ale užiju si jí nebo 
zda se tohoto víkendu vzdám ve prospěch zdraví Kačenky s 
tím, že jí uvidím až za dalších 14 dní, protože mi její 
maminka nevyšla vstříc s výměnou víkendu. Snažila jsem se 
vymyslet něco, abych si s ní aspoň mohla popovídat. Aby mi 
o prvním září ve škole nevyprávěla až v říjnu :( Nedovedla 
jsem si představit nevidět jí měsíc. A tak jsem (nehledíc na 
mojí horečku) vymyslela, že se spolu půjdeme aspoň projít. 
Venku tak nehrozí, že bych jí nakazila a budu se snažit na ní 
neprskat.

Napsala jsem svůj plán ex, která mi odepsala, že zrovna 
odpoledne pojedou ke mně do města na nákup a tak se můžu s
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Kačenou projít, zatímco oni budou nakupovat. To byl bezva 
plán. Doma jsem s ní být nemohla, protože tam jsou všude 
bacily. Ale taky spousta jídla, mlsot a plánů na víkend, které 
musím přesunout.

Bylo mi do breku a měla jsem vztek. Minutu před odchodem 
z domu začal slejvák. Byla mi zima. Vzala jsem sobě i 
Kačence deštník s tím, že budeme chodit v dešti. Mojí hodinu 
s Kačenkou mi nevezme nikdo. Ani déšť, sníh či mráz. 
Kačence déšť nevadí. Když má deštníček, je stejně šťastná a 
procházky miluje.

Vyběhla z auta celá veselá a já byla šťastná, že jí zase vidím. 
Jakoby mě nebesa vyslyšela, za chvilku pršet přestalo. Jen 
jako naschvál stihl pokropit celé hřiště, na které Kačenka s 
radostí běžela. Už i to počasí se spiklo proti mně, říkala jsem 
si. Ale to už jsem byla v kouzelném dětském světě a přála si, 
aby tahle hodina, do které jsem chtěla smrsknout celý víkend, 
nikdy neskončila.

Já, rodič svého dítěte, miluji své dítě úplně stejně jako druhý 
rodič. Chybí mi úplně stejně, záleží mi na jeho zdraví, udělala
bych pro něj cokoliv. A kdyby má ex požádala někdy o něco 
mě v souvislosti s Kačenkou, pochopila bych jí. Snažila bych 
se jí vyhovět, protože vím, jak těžko se zvládá několik dní 
nevidět své dítě.
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Jsem šťastná, že mám Kačenku. Vesele pobíhala vedle mě, 
vymýšlela různé vylomeniny, probíraly jsme spolu, jak se jí 
líbí ve druhé třídě a když mi potom mávala z auta stůj co stůj 
v zatáčkách, jen aby mě ještě zahlédla, v hlavě mi pořád 
dokola znělo, jak se na víkend těšila.

Jak jsem kdysi měsíc, rok, dva roky i tři roky po rozvodu 
řekla: chybí mi pořád stejně hrozně moc.
Celý můj život je teď tak úžasný a skvělý a má jen tuhle jednu
jedinou trhlinu.

Teď jsem si lehla s horkým čajem pod deku a potřebovala 
jsem se z toho vypsat, protože jediné na co myslím, je moje 
dcera. Musím přijít na jiné myšlenky a tak si jdu zaměstnat 
hlavu.

Dnes ráno jsem narazila na pěkný graf účinků hormonální 
terapie u MtF, kde je krásně na časové ose zobrazeno, kdy 
který efekt může nastat.

Jde zřejmě o graf, který je všeobecně známý, ale na tomhle 
blogu prostě nesmí chybět.
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(Kliknutím se graf otevře větší v novém okně.)

Jelikož jsem 19 měsíců na HRT, lze z grafu vyčíst, že se mi 
má již blížit konec redukce svalů a snížení libida.
Jde o graf orientační, kdy některý z efektů u některých dívek 
nemusí vůbec nastat nebo nastane v poněkud jinou dobu.

Díky mým 19 měsícům na HRT mohu porovnat moji 
skutečnost s tímto grafem.

Snížení libida a erekce (i té otravné nechtěné) nastalo 
opravdu velmi brzy tak, jak ukazuje graf. U mě došlo k 
absolutnímu utlumení (až na jednu výjimku a tou bylo fyzické
přitisknutí k muži, který mě přitahoval, což už teď po operaci 
opravdu problém není).

U biologických žen snížení libida souvisí s úbytkem 
testosteronu v jejich těle. (I biologické ženy mají určitou 
malou hodnotu tohoto mužského hormonu).
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Léčba (pokud se chtějí léčit) takových žen spočívá vždy v 
nasazení určitého množství testoteronu, který ženské libido 
zvedne.
Je docela zajímavé, že s ženským libidem souvisí zrovna 
mužský hormon. Znamená to tedy, že čím víc to žena chce, 
tím víc má v sobě testosteronu?

Asi bych jen spekulovala, ale nemusím, protože jsem kdysi po
rozvodu měla možnost poznat krásnou dívku (vysloveně 
ženského vzhledu), která byla ovšem extrémně náruživá. 
Opravdu extrémně. Říkala mi, že o tom ví a také ví o tom, 
proč to tak je. Má ve svém těle vyšší obsah testosteronu. Ten 
způsoboval mnohdy vysloveně mužskou neodbytnou chuť na 
sex.
Pak si ale říkám, jak to, že se její testosteron nepodepsal na 
jejím vzhledu? Byla to hotová princezna ze mlejna! :)
Tak v tomhle jasno nemám. Nebo jsou hladiny testosteronu 
přesto tak nízké, že nehrozí, aby pustošily ženskou krásu?

Jelikož vím, jak s mužským tělem dovede cloumat 
testosteron, je to teď proti tomu procházka růžovým sadem. 
Pohoda, klid, rozjímání. Přesto ale musím říct, že se občas 
(zatím v menší míře) projevuje určitá chuť na milování se. A 
na sex. Není ale tak neovladatelná, jako v mužském těle a 
velmi souvisí s chutí na mazlení.

Tolik k libidu.
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Na loňském semináři pořádaném Hankou z úst 
endokrinoložky zaznělo, že účinky hormonů trvají maximálně
do tří let od začátku HRT. Změny, které nenastanou do tří let, 
už později nenastanou.

Graf ale počítá s délkou pěti let.

Takže zprůměrujeme-li závěry těchto dvou studií, můžeme 
počítat s účinky od tří do pěti let, v průměru kolem čtyř :)

Což je poměrně dlouhá doba.

Na vánočním večírku jsem zaslechla jednu slečnu dlouho po 
operaci, jak někomu říká, že ještě rok a půl jí rostly hustě 
chlupy třeba na hrudi, ale v ten moment se to celé obrátilo a 
razantně jich začalo ubývat.

Všímám si, že někteří kluci jsou úplně hladcí, jiní chlupatí jak
opice. Jde tedy opět o dispozice, které k takovým věcem 
máme. Každopádně (i podle grafu) je zrovna tělesné 
ochlupení nejdéle odolávajícím problémem ze všech.

Dokonce tento graf uvádí, že fáze dokončení redukce růstu 
tělesného ochlupení začíná až po třech letech.
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Pozitivní na tom ale je, že jednou to zřídnutí a zjemnění (do 
ženské podoby chlupů) stejně přijde, ne-li dokonce úplné 
zastavení.

Zajímavé jsou v tomhle vousy.

Slečně po operaci, které se v těle již nevytváří přirozená 
hladina mužského testosteronu a dále má tuto tvorbu 
redukovánu androcurem může přesto (když nechodí na laser) 
na tváři rašit ta odporná pichlavá zkáza.
Jak to?

K redukci svalů bohužel nemohu moc říci, protože jsem 
nikdy žádné svaly (naštěstí) neměla a ani si je na mých rukách
(ani nikde jinde) nedovedu představit. Ale splasknou! Viz mé 
oblíbené video Jesslyn, zveřejněné na blogu jako druhé, které 
stále dávám ráda za příklad právě kvůli efektu úbitku svalové 
hmoty:
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http://www.dailymotion.com/video/xxje8c_jesslyn-
transformation-en-1-an_news

Efekt zjemnění pokožky u mě nastal zhruba za tři týdny a 
trvá dodnes. Jsem fascinována jemností mého těla na dotek! 
Tak ráda ho hýčkám sprchovými gely a krémy. Miluju, když 
mi nějaký dojde a já si jdu koupit nový. Jsem si jistá, že tu 
jemnost vnímá i kdokoliv jiný, kdo se mého těla dotkne. 
Ačkoli jde o efekt, který je u biologických žen naprosto běžný
a očekávatelný :)

Růst poprsí je dost diskutovaný efekt. Na semináři zaznělo, 
že prsa rostou v průměru o 1 cm za rok. Jejich výsledná 
velikost je závislá geneticky a tak platí, že jaká prsa má naše 
matka, případně babička nebo sestra, takových, ale o jedno až 
dvě čísla menší, můžeme dosáhnout i my.
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Z vlastní zkušenosti musím ovšem říct, že jsem viděla vážně 
pěkná velká prsa narostlá vlivem HRT, ale také téměř vůbec 
žádná i po třech letech na HRT a po operaci. Tam nastoupila 
na pomoc plastická chirurgie.

Já měla opět štěstí. Menší prsa mi narostla už v klučičí 
pubertě, moc jsem se za ně styděla, ale současně je milovala a
vlivem HRT začala růst. Bylo na čem stavět.

Zmenšení (atrofie) varlat nastalo pozvolna do velmi 
nenápadné, až neviditelné formy zhruba podle časové osy v 
grafu.

A tím bych měla okomentovaný tento krásný graf. Doufám, že
nejsem sama, komu se líbí :)

No a k tomuto tématu se docela hodí vložit mojí fotku na 19 
měsících HRT. (Nejlepší by bylo vložit fotku ve spodním 
prádle, ale to opravdu neudělám - až tak vědecky založená 
nejsem, abych v zájmu vědy odhalovala své intimní partie. To 
bych tu mohla rovnou nafotit ten svůj zázrak z Motola a 
ačkoli věřím, že to spoustu lidí zajímá (i mě zajímalo, jak 
vypadá takový výsledek a měla jsem možnost dva vidět na 
vlastní oči), ponechám tuto dokumentaci na jiné blogerce :).
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(Zveřejnění mého fota je časově omezeno do doby, než
dostanu chuť ho stáhnout. :)

Místo toho, abych se potila v posteli, skáču zase před
zrcadlem.

A místo toho, abych se fotila opřená o strom ve zlatém
spadaném listí, dělám tahle příšerná selfíčka.

(Já vím. Listí ještě nepadá :).

Já to tady na tom světě prostě miluju a miluju a miluju a
malujuuuuuuuuu!!!
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Thajsko vs Motol (0. díl)
12. září 2015 v 13:07 | Tereza 

Našla jsem náhodou v jednom e-shopu
naprosto dokonalý krásný černo-modrý
romantický ženský okouzlující a
neodolatelný svetřík Desigual. Z ceny jsem
se sesunula ze židle. 1849 Kč. "Tomeee?
Nemáš náhodou volné dvě tisícovky?" :-)
"Když se se mnou vyspíš, bude svetr."
Takhle to asi nepůjde. :-)

Nejhorší je, že jak si počítač pamatuje, co jsem kdy v historii 
hledala, tak mi to teď pořád podbízí ve všech reklamách a tak 
ten svetřík vidím na každé druhé stránce, provokuje mě a říká:
Ty mě chceš, viď? Kup si mě! Kup! Honem! :-) Do 13.9. je 
20% sleva a doprava zdarma! :-)

Proč jen nejsem osamělý lovec uprostřed Aljašky, kterému 
stačí jedno tričko a jeden kožich? :)
(Nikdyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!)
(Nosí se na Aljašce trička?)

Nevím, proč o tom vlastně píšu. :-) Měla jsem v plánu úplně 
jiný začátek. Tenhle:
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Mám připravenou 
naprostou pecku! :-)
Před rokem jsem tu dala 
prostor Dannie ze 
Slovenska, která psala 
téměř online reportáž své 
operace v Motole.
V červnu jsem si tady 
podobnou reportáž napsala 
sama a zažila tak vše na 

vlastní kůži (i duši) :).
Do konce roku ale přidám ještě jednu reportáž! Z Thajska!

Shodou okolností se totiž přihodilo, že téměř ve stejný týden 
odlétají v listopadu dvě mé milé kamarádky (Andrejka a Péťa)
na operaci do Thajska.

Neznám osobně žádnou Češku, která by absolvovala něco 
takového tak daleko od domova a tak jsem s oběma 
domluvená, že pokud to půjde, budu dostávat čerstvé 
informace z druhé poloviny zeměkoule a hlavně po jejich 
příjezdu se sejdeme a porovnáme detailně Motol versus 
Thajsko. Provedu s nimi detailní interview. A jelikož jsem si 
prošla motolským zařízením, budu se mít na co ptát i co 
porovnávat. Už se na to moc těším a holkám držím palce!
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Aniž by to holky původně věděly (já jim to ale oběma řekla), 
budou obě na stejné klinice a poté ubytovány ve stejném 
hotelu, takže je velmi pravděpodobné, že se tam sejdou a 
hlavně téměř jisté, že v tu dobu tam budou jediné Češky. Péťa 
si bere jako doprovod svojí maminku, Andrejka bude cestovat
sama.

Do Bangkoku se nevozí vlastní pokovený dilatátor podle 
předpisů od doc. Jarolíma, ale pacientka tam dostane 
průhledný dilatátor ve čtyřech velikostech. Což mi přijde 
super, protože sama bych uvítala ještě jeden užší a jeden 
tlustší, abych si to mohla vyzkoušet. I když tenhle náš český 
předepsaný bych řekla, že je takový dostačující průměr.

Po operaci spí na pokoji s pacientkou thajská sestřička (pro 
jistotu).

A jak je to s thajským fortransem právě zjišťuji :) Taky se 
"něco" pije a také to prý není nic moc, ale množství zatím 
nevím.
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Centrum plastické chirurgie v Bangkoku - vstup
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Nemocniční pokoj pro pooperační péči - Bangkok

Zatímco se většina z nás českých a slovenských žadatelek o 
chirurgickou změnu pohlaví rozhoduje mezi Prahou, Brnem 
nebo Ostravou, některé (je jich velmi málo) se rozhodnou pro 
Thajsko. (Ještě bych ráda našla slečnu, které prošla 
vyhlášenou nemocnicí v Srbsku :-).

Můj názor na výběr místa provedení chirurgické změny 
pohlaví je ten, že výsledek je všude stejný. A o výsledek přeci 
jde. Řečeno laicky. Protože pokud přijde muž a uvidí 
svlečenou slečnu rok po operaci v Praze, Ostravě, Bělehradu 
nebo Bangkoku, řekne, že je to žena. Všechny budou mít 
vagínu, klitoris a ostatní části vnějšího ženského pohlavního 
ústrojí.
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Pokud nepočítám málo rozšířenou a rizikovější 
rektosigmoidální vaginoplastiku, kdy se neovagína tvoří z 
části stěny tlustého střeva, což přináší původně méně 
vybaveným slečnám větší hloubku a dále vytvoření neovagíny
z části kůže stehna, o čemž jsem zaslechla jen z doslechu a 
kterou by měl údajně po konzultaci provádět MUDr. Vřeský v
Ostravě, existují dvě techniky: penilní inverze a non-penilní 
(skrotální, tedy šourková) inverze.

Porovnávat obě dvě z hlediska výhod a nevýhod tu nechci, 
protože si myslím, že je to ve výsledku totéž a každý ať si 
přijde na tu svojí techniku sobě blízkou, ale co vím, tak v ČR 
(jako ve většině evropských zemí) se používá technika penilní
inverze (tedy neovagína vytvořená z kůže penisu, kdy stydké 
pysky jsou potom tvořeny z kůže šourku).

V Thajsku je ale možné si vybrat a Andrejka podstoupí právě 
tuto non-penilní inverzi.

Non-penilní inverze je technika, kdy neovagínu tvoří kůže ze 
šourku a z kůže penisu se tvoří ostatní vnější části celého 
ústrojí.

O této technice se toho ale moc na českém internetu 
nedozvíme. (Tak trošku ji sama považuji za zbytečnou, ale 
proč nemít na výběr? Lidé mají různé požadavky a rozhodně 
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ani tuto techniku neodsuzuji.) Měla jsem možnost na fotce 
porovnat penilní a non-penilní inverzi a nepoznala jsem rozdíl
(jak bych taky mohla? Vždy je cílem vytvořit co 
nejvěrohodnější ženský orgán).

Před operací jsem taky opravdu hodně řešila, kde se nechat 
operovat. Thajsko (světovou špičku v oboru) jsem zavrhla z 
finančních důvodů a Brno s Ostravou z důvodu 
neporovnatelně menšího počtu odoperovaných, takže mi 
zůstala Motol jako nejzkušenější pracoviště, na které se navíc 
obrací i slečny z okolních zemí, kde se tyto operace neprovádí
(Slovensko, Bělorusko). Tím opět nechci znevažovat práci 
ostatních pracovišť. Každý nechť se rozhodne dle svého 
uvážení.
Dnes ale musím říct, že jsem přišla na to, že je vlastně úplně 
jedno, kde se nechám operovat (pokud je to alespoň trochu 
vyhlášené zařízení). Právě proto, že výsledek je všude stejný. 
Jde nám o to mít ženský pohlavní orgán a ten dostaneme 
všude :) Navíc u nás v ČR zadarmo. Zatímco na Thajsko je 
nutné ušetřit několik set tisíc.

Proč se tedy rozhodnout pro Thajsko a nejít na operaci tady, 
když je to tu zadarmo?

Péťa i Andrejka k tomu měly své důvody a jejich příběhy mi 
přišly tak zajímavé, že jsem se rozhodla je tu se zachováním 
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anonymity ve zkratce popsat (jsem zvědavá, jestli to dokážu 
"ve zkratce" :).

Péťa

Představte si, že berete 13 let hormony, vypadáte už jako 
žena, narostla vám prsa, zformovaly se tělesné křivky a také 
okolí vás oslovuje jako ženu. Máte manželku, děti a žijete 
život, který vyhovuje celé rodině - jako dvě ženy. Nikdo s tím 
nemá problém. Máte dobré zaměstnání jako velmi vysoko 
postavený zaměstnanec jedné velké firmy za českými 
hranicemi v Německu a to je také důvod, proč Péťa nikdy 
nesplní podmínku 1 roku RLT v ženské roli. Prostě do toho 
"nepraští" a neřekne si: Tak teď jdu do toho a je konec "M" v 
občance. Takhle jednoduše to u ní nejde.
Druhým důvodem je starší dcera, u které hrozí šikana.
A tak se Péťa rozhodla pro zajímavou věc.
Podstoupí operaci pohlaví v Thajsku, ale nadále úředně 
zůstane mužem. V praxi to znamená, že to bude muž s 
vagínou :) V občance bude mít mužské rodné číslo a M, ale 
tělesně to bude žena se vším všudy.
Jenže teď přijde ta pointa. :)

Aplikační předpis MVČR:
K zániku manželství nebo registrovaného partnerství v 
případě změny pohlaví osoby, která je v platném manželství 
nebo registrovaném partnerství, tedy dojde ex lege v ten den, 
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který je vyznačen poskytovatelem zdravotních služeb v 
potvrzení jako den změny pohlaví a tento den by měl být 
promítnut i do knihy manželství, resp. knihy registrovaného 
partnerství.
Poskytovatel zdravotních služeb ke změně pohlaví ženatých 
nebo vdaných transsexuálních osob nepřistoupí, dokud 
jejich manželství není rozvedeno a poměr k případným dětem 
uspořádán. Nový občanský zákoník (NOZ) pak v ustanovení § 
29 reflektuje situace, kdy změna pohlaví určité osoby nebude 
provedena v České republice, ale v zahraničí, kde mohlo dojít 
je změně pohlaví ženatého (vdané). Podle vyvratitelné právní 
domněnky v ustanovení § 29 odst. 1 NOZ se za den změny 
pohlaví považuje den uvedený v potvrzení vydaném 
poskytovatelem zdravotních služeb.

I thajští lékaři požadují určité dokumenty potřebné k 
provedení operace. Vydává je náš sexuolog. Není požadován 
jeden rok v RLT a není požadováno potvrzení o ukončení 
manželství.

Po provedení operace v Thajsku je pacientce vydáno 
potvrzení o ukončení reprodukčních schopností a chirurgické 
změně pohlaví, které je platné i v ČR a na základě kterého 
může na matrice požádat o změnu rodného čísla na ženské a 
také o ženskou podobu svého jména.
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Pokud matrika zjistí, že dotyčná je v manželství, to bude 
automaticky ukončeno.

Jenže Péťa na žádnou matriku nepůjde! :) Bude tedy žít jako 
žena s vagínou, ale v dokladech bude mít, že je muž. A chtěla 
bych moc vidět české úřady, až se Péťa za deset let konečně 
rozhodne zažádat o ženské rodné číslo a jméno, jak deset let 
zpátky ruší manželství.

Potom mě ale napadá, že manželství je vlastně formalita, když
mohlo deset let existovat, vše fungovat a najednou je jen tak 
zrušeno, jakoby nebylo. Jaký je tedy rozdíl v tom být a nebýt 
v manželství, pokud je jedné (nebo oběma) osobám v 
takovém manželství provedena chirurgická změna pohlaví?

Péťa (a ani Andrejka) v žádném případě o rozvod požádat 
nechtějí.

Andrejka

Andrejka má milující partnerku, která s ní zůstala i po 
rozhodnutí jít do přeměny a také mají spolu malého a moc 
roztomilého kloučka. Když jsem u nich byla, oběma říkal 
maminko.
"Dones to ukázat mamince," řekla jsem mu, když jsem mu 
přinesla hračku na uvítanou.
Donesl to první, která byla po ruce.
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Jednou té, podruhé té druhé :)
Vím, že existují odpůrci takových vztahů. Já jsem ale zásadně
pro takové rodiny a také je budu podporovat.

Andrejka ani její partnerka se za nic na světě nechtějí rozdělit.
Přijde jim (stejně jako mně) nesmyslné "žádat" o rozvod, když
o žádný rozvod žádat nechtějí. Do žádosti o rozvod se píší 
důvody, které ovšem v tomto případě nelze použít (jako např. 
že osoby spolu již nějakou dobu nežijí, že trvá nesoulad atd.)

A tak (narozdíl od Péti) Andrejka po operaci v Thajsku poběží
na matriku, zažádá o ženské rodné číslo se jménem a bude mít
čisté svědomí, že ona o rozvod nepožádala. Udělala maximum
pro zachování jejich manželství, které bych nejradši, kdyby 
trvalo, protože jde o dvě milující osoby s dítětem bez ohledu 
na to, co má která z nich mezi nohama.

Matrika zahájí správní řízení o ukončení manželství, vydá 
rozhodnutí, proti kterému se může Andrejka odvolat. Pokud to
udělá, ministerstvo dá ale matrice za pravdu, potvrdí zrušení 
manželství a uvede nový občanský zákoník, takže by se 
musela obrátit už pouze na Evropský soud, který už párkrát 
tyto záležitosti v jiných zemích řešil a individuálně rozhodl, 
že manželství bylo buď zachováno nebo bylo 
překvalifikováno alespoň automaticky v registrované 
partnerství.
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Andrejka je takový trošku průbojník a ničeho se nebojí. Jde 
proti úřadům, protože žádný zákon ani stát jí nebude určovat, 
s kým se má ona rozvést.

Kdysi řešila i změnu příjmení. Ptala se mě na to nedávno 
kamarádka. "Můžu změnit jméno, když jsem ještě v 
manželství?"
Pokud dvě osoby uzavřely při svatbě i dohodu o společném 
užívání příjmení (což dělá většina), pak není možné změnit 
příjmení bez toho, aniž by se buď rozvedli nebo si jej změnil i
zbytek rodiny.
Pokud jsem tedy v manželství a jmenuji se Novák, mohu 
požádat o neutrální příjmení Nováků. Má žena se ale potom 
nesmí jmenovat Nováková, stejně tak děti, ale Nováků.
Křestní jméno je možné měnit i v manželství.
V ČR však komise před operací stejně vyžaduje rozhodnutí ze
soudu o ukončení manželství, jinak žádost o operaci zamítne.

Oběma holkám moc fandím, protože dělají jen to, co cítí jako 
správné.

A tak se těším s holkama na to, co je čeká, že už jsem musela 
teď v září napsat tento nultý díl, i když tu mnoho informací 
ještě není.

Mám ráda kontroverzní témata. Ráda taky provokuju a ráda 
nechávám úředníky plácat se v jejich vlastní nevědomosti, za 
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kterou nemohou, ale za kterou mohou jejich nadřízení a 
nadřízení jejich nadřízených, takže vlastně ministerstva. 
Všichni víme, že v zákonech se orientovat nedá, ale kdo jiný 
je má znát lépe, než oni? Je to jejich práce.
Když jsem pracovala na Úřadě práce, často se stávalo, že 
vyšla nějaká vyhláška, která vyšla v platnost dříve, než-li jí 
ministerstvo doručilo k nám.
Nebo když se ministerstvo rozhodlo pozměnit žádosti o 
evidenci, takže se od 1.1. nesměly používat staré žádosti, ale 
ty nové jaksi ještě nebyly k dispozici. A spousta dalších 
absurdních situací vytváří úřední šiml. :)

Co takhle kojení?

S Andreou je spojeno ještě jedno veeeelmi kontroverzní téma,
kterým jsem já sama tedy fascinována :)
Jelikož jsme ženy, některé z nás (stejně jako některé 
biologické ženy) toužíme po vlastním dítěti. Ta touha je někdy
obrovská, ale bohužel zatím není možné mít vlastní dítě 
klasickou cestou.
Údajně do dvou let bude možné, aby měly dvě osoby stejného
pohlaví (tedy i dva muži) své dítě. Podle Univerzity v 
Cambridge bylo totiž z kožních buněk vypěstováno úspěšně 
ženské vajíčko a mužská spermie. Povedlo se to jak z 
kmenových buněk embrií, tak z kožních buněk dospělých 
osob. Tak jsem zvědavá, kdy tento způsob bude realitou...
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Andrea si nechala zmrazit sperma a s partnerkou plánují druhé
dítě. Sice nemůže toto dítě porodit, i když by moc chtěla, ale 
rozhodla se, že se ho pokusí kojit!

Díky estrogenům totiž vznikají i mléčné žlázy. To ovšem 
samo o sobě nestačí. Ke spuštění laktace je nutný také hormon
progesteron. Ten se nám v ČR běžně nepředepisuje (v 
Rakousku se ale předepisuje, že Niki?), takže si ho shání v 
zahraničí. Zvýšení laktace má také na svědomí účinná látka 
domperidone (lék s názvem Vomistop Motililum). Jde o lék 
primárně na potlačení zvracení, ale zvyšuje laktaci. V 
Austrálii je dokonce předepisován ženám, které mají problém 
s kojením.
Pokud chce některá z MtF žen kojit, je nutné na pár měsíců 
zvýšit estrogen i progesteron, který poté rychle přestane brát, 
čímž se nasimuluje těhotenství a spustí se laktace.

My si nehrajeme na ženy.
Nejsme muži. Už to konečně pochopte!
Naše kůže, vlasy, orgány a celé tělo je vlivem ženských 
hormonů stejně jako u ostatních biologických žen ženské. Náš
mozek je ženský, chemické procesy, metabolismus a celá 
biologie i biochemie.
Nejde o žádné náhražky, jen aby to vypadalo JAKO ženské.
Ani naše (přirozeně vyrostlá) prsa nejsou náhražkami. Roste v
nich vlivem hormonů tkáň i mléčné žlázy. Vše se vyvíjí, jako 
v běžné holčičí pubertě.
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Tak se prosím nedivte, že můžeme i kojit...
To je překvapení, co?

:-)

Mě osobně už kojení neláká, ale ani u MtF žen ho neodsuzuji. 
Vždyť jsme ženy.
Někdy mám vážně pocit, že někteří lidé tenhle fakt jen těžko 
chápou. To, že jsme ženy.
Naštěstí jsou tu tací, kteří to chápou bez problémů.

Ty víš, že jsi muž, viď?
Ano.
Tak úplně stejně já vím, že jsem žena.

Nevidím na tom nic složitého.
Puso.

:-)
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Defeminizující fóbie
12. září 2015 v 16:22 | Tereza 

Už zase.
Už zase se mi to stalo! :-/
Před oči se mi dostane fotka někoho, koho neznám a říkám si: 
A to je kdo? Že jí ještě neznám. Jak dlouho je na hormonech?
A začnu pátrat, protože mě to zajímá. Taky jsem zvědavá na 
další fotky a reakce lidí na ty fotky.

Ne. Tahle herečka není na hormonech, protože její tělo si je 
od narození vyrábí samo. Jde o biologickou ženu - americkou 
herečku s českými kořeny Mayim Bialik. Je vdaná a má dva 
syny.
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Nekoukám bohužel na Teorii velkého třesku, abych jí znala.

Stává se mi to pořád.
Nechci hledat v ženách muže.

(Po pravdě, až takový problém to není :) Horší to má Tom, 
který trpí toutéž "defeminizující fóbií" a dost často si klepu na
čelo, když mi říká, ať se na někoho honem podívám. Podle něj
jsou "přeoperované" téměř všechny :) Včetně některých 
luxusních moderátorek v televizi. Jasně, Tome, ty to musíš 
vědět z nás všech nejlíp! :)

Ale tady už jí to sluší:
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Takhle hozené vlasy na stranu, to se mi moc líbí :)

Je vidět, že není fotka jako fotka. Každý máme ty dobré a 
špatné a na všech jsme to my. Ve skutečnosti jde ale (podle 
fanoušků) i v prvním případě o úžasnou fotku. A za úžasnou jí
požadovala i Mayim, protože si jí na svůj profil dala :)

Já jí špatně identifikovala jen proto, že trpím touhle fóbií a 
tomu pomohlo také to, že tu fotku sdílel můj FtM kamarád. 
Teorie velkého třesku je zřejmě jeho oblíbený seriál :)

Problém je tedy ve mně, protože u té první fotky s 
rozevlátými vlasy je přes 71.000 lajků a 3.641 komentářů. Pár
z nich jsem jich pročetla, ale ani zmínka o MtF či 
transsexualitě :) Nikoho to totiž ani nenapadne, protože je to 
přeci hollywoodská herečka! Pokud by ho to napadlo, 
nenapíše jí to tam, protože jí nechce urazit.

Tu první fotku snad ale radši ani nebudu ukazovat Tomovi, 
nebo se zase pohádáme, protože se ho budu snažit přesvědčit, 
že je to biologická žena.

A jaké ponaučení z toho pro mě plyne?

Okolí některé z nás vnímá jako ženu i kdyby existoval nějaký 
prohřešek vůči ženskosti do té doby, než někdo vysloví 
myšlenku, že jsme se jako ženy nemusely narodit. (Je to 
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vůbec důležité, co jsme měly při narození mezi nohama? 
Koho to zajímá a proč ho to zajímá? Mám se za to snad 
stydět? Stydí se snad on za to, co tam při narození měl? A 
co je na tom, že jsem si to změnila? Je to totéž, jakobych si 
nechala uříznout třetí ruku, která by mi omylem vyrůstala z 
břicha.)
Něco takového je vždy v myšlenkách lidí až na tom úplně 
posledním místě, pokud to tam vůbec existuje a je co si 
připustit, ale jakmile se to dostane na svět, je o čem 
diskutovat. (Lze narazit ovšem i na takové extrémy, co s 
transsexualitou vůbec nikdy v životě nepřišli do styku a tak 
mi nevěří, že jsem se narodila do jiného těla - jako třeba 
Martina, která ležela vedle mě v Motole a přesvědčovala mě, 
že já nikdy mužské tělo neměla, protože mám přeci ženské 
ruce, ženskou postavu, ženské nohy, ženský hlas :) To bylo 
tehdy moc hezké a ráda na ní vzpomínám. Řekla jsem jí to 
nakonec těsně před jejím odchodem domů, protože se neustále
dokola ptala na mé křestní jméno Terry, které se jí líbilo a 
přišlo exotické :). Neuvěřitelně jsme se tam za ty dny jejího 
pobytu nasmály :)

Občas mě situace donutí zeptat se muže, proč se mu líbím. 
Stává se mi (ač je to proti mému chápání), že o mě muž 
opravdu intenzivně usiluje. Což se mi opravdu moc líbí. Už 
dvakrát se mi dostalo odpovědi, že mám prý něco, co ostatní 
ženy nemají.
"Ale jsi hetero, že?"

Září 2015 - Defeminizující fóbie 840



"No jasně!"
Tak vám kluci pěkně děkuju :)
Mít něco, co ostatní ženy nemají opravdu není mým cílem :D 
Ač je to myšleno jako poklona. Ještě pořád bych byla raději 
obyčejná šedá myška zapadlá v davu žen, než někdo z davu 
vyčnívající. Nebo může být má minulost dokonce výhodou? 
(Zajímavá myšlenka.)

Toto jinak převážně automatické přistupování běžné 
společnosti k ženám jako k ženám a k mužům jako k mužům 
je moc fajn. (Za podmínek, že jim dáme jasnou možnost 
identifikace!)
Bohužel v každé takové společnosti se najde minimálně jeden,
který je postižený stejnou fóbií hledat v ženách muže jako já.
Jenže to nejvtipnější na tom je, že toho muže hledá A NAJDE 
i v biologických ženách :)

V tom případě jsme na tom my "nebiologické" ženy stejně, 
jako ty biologické :)

To jsem ráda, že jsem na to přišla. :)

My se prý navzájem poznáme.
Až na pár výjimek, kdy je slečna tak extrémně dokonalá, že 
by mě ani ve snu nenapadlo, že tohle drobné, něžné a ženské 
stvoření mělo kdysi v těle devastující testosteron, ale jde o 
dokonalost v rámci nás všech žen (tedy i biologických), 
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protože stejně tak biologické ženy mohou být dokonale či 
nedokonale ženské.

Nedávno do mě ťukla sestra při nákupu: "Hele, tamhle u 
pokladny je jedna jako ty."
"Já jsem si jí všimla, ale myslela jsem si, že je to muž."
"Ne, to není. Koukej, jak je oblečená."
Pokusila jsem se jí nakreslit:

Muž nebo žena?
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Obrázek je takhle divný proto, že jsem potřebovala přesně 
vystihnout základní rysy, které tato asi 45letá žena měla.
Kratší rovné hnědé vlasy do čela, velké brýle, dlouhý červený 
svetr s knoflíky, černé legíny a k nim černé sandály s bílými 
ponožkami.

Já jí neidentifikovala jako ženu, moje sestra ano.
Nechci nikdy nikomu ublížit a podporuji rozhodně všechny 
slečny a ženy, ať už jsou v jakémkoli bodu přeměny, ale okolí 
prostě potřebuje jasnou idenfitikaci. Na tohle jsem přišla už 
dávno.

Když jsme pak čekaly se sestrou u východu, tak jsem 
spoléhala na to, že "my se poznáme".
Všimla si mě, ale "nepoznala" mě. Neidentifikovala mě jako 
jednu z nás.

Pak je to tedy biologická žena?

Takhle by se muž rozhodně neoblékl.
Ale oblékla by se takto žena?
Jsem-li žena, proč bych měla nosit černé sandále s bílýma 
ponožkama? Jsem-li žena po přeměně, proč bych měla nosit 
téměř krátké vlasy, když dlouhé symbolizují ženskost a dělají 
ženu ženou? Proč nevyužít té ženskosti, kterou už si nyní 
mohu vychutnávat plnými doušky?
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Jsem dodnes v rozpacích.

Ovšem okolí, to je věc jedna.

Nikdy jsem se necítila lépe, protože vím, že mé tělo je ženské.
Veškerá chemie, pocity, myšlenky, nálady v mém těle jsou 
ženské a neliší se tak od biologického ženského těla. Kvalita 
mého života se tedy zlepšila bez ohledu na okolí.

Častokrát si říkám, jak je mi krásně, že se snad až vznáším jen
proto, že jsem žena. :)
To není možné, že tenhle sen se splnil!
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Tralala Nutella
13. září 2015 v 17:54 | Tereza 

(Jelikož jsem nikdy žádný již vydaný článek nehodila zpátky 
do země zapomnění, neudělám to ani s tímto, ačkoli je tu bez 
toho videa, které už se mi přestalo chtít mít tady, naprosto 
plonkový :)

Nutella - kdo z vás jí miluje? Já tedy rozhodně ano, ale ta 
cena. :(
Našla jsem však výrobek se stejným složením jako Nutella, 
jenže třikrát levnější! S chutí do něj! :D

Pozn.: Toto video nemá s tématikou tohoto blogu nic 
společného. Kromě toho, že jsem na něm já :)
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Zakleté princezny 1. - Slečna s 
obrázky
16. září 2015 v 16:06 | Tereza |  Zakleté princezny 

To jsem si zas něco 
vymyslela. :)
Ale přemýšlím o tom už dlouho,
tak teď to přišlo.

Každou chvíli najdu ve své 
poště příběh od někoho úplně 
cizího, který je plný zoufalství, 
trápení a nesplněných snů. 
Někdy bývá plný naděje, jindy 
promarněných šancí, pláče a 

nenávisti v okolí. Je ale vždy napsaný podle stejného scénáře. 
Protože ho však pokaždé píše někdo jiný, tak je ten scénář 
posazen do jiného prostředí, mezi jiné lidi, ale ve výsledku jde
vždy o totéž.
O zakleté princezny. Ty nejzakletější ze všech.

I já byla kdysi zakletá, smutná a zoufalá a potřebovala jsem to
někomu napsat. Ale mé nářky nebyly vyslyšeny (když jsem v 
r. 2012 začínala tento blog, nebyl nikdo, na koho bych se 
mohla prostřednictvím internetu ani nijak jinak obrátit). Ty 
dva existující blogy byly již mrtvé. To proto, že jejich 
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pisatelky začaly nový život a tak bylo přirozené je dopsat a 
pustit minulost z hlavy, což považuji za rozumné.

Tak jsem si sedla a začala si svá trápení psát sem do svého 
deníčku. Zjistila jsem, že mi to pomáhá a když se mnou začal 
někdo třeba jen v komentářích sdílet trápení, hned bylo menší.
Začala jsem dostávat i první e-maily od ostatních zakletých 
princezen, které se potřebovaly také jen vynaříkat. Alespoň 
něco.

Teď už zakletá nejsem. Jsem šťastná a můj život se dostal 
někam, kam jsem celý život myslela, že se nikdy nedostane. 
Stále mě mile překvapuje, že to šlo. Stále jsou dny, kdy chci 
někomu poděkovat, skákat radostí, dělat vylomeniny jak 
čtrnáctiletá jen proto, že mám prostě radost.

Zůstává tu ale stále velká spousta princezen zakletých, které 
po nocích pláčou a nemají to komu říct.

Proto jsem se rozhodla vytvořit teď - po třech letech 
fungování blogu - úplně novou rubriku.

Každý článek v této rubrice bude příběhem nebo výpovědí 
jedné z vás, která mi dá svolení svůj příběh zveřejnit a díky 
tomu si ho nepřečtu jen já, ale i jiné zakleté i vysvobozené 
princezny nebo běžní lidé, zoufalé trápení učiní menší, pokud 
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ho byť jen jeden člověk bude sdílet s vámi a kdo ví, jestli se 
nenajde někdo, kdo i vám podá pomocnou ruku?

Pamatuji si, jak jsem vždycky se zatajeným dechem četla 
příběhy těch druhých. Ať už jejich krátké výpovědi v knize 
Transsexualita od Weisse a Fifkové nebo na internetu.

Nejednou se mnou takový příběh zacloumal a jsem si jistá, že 
nebudu sama, pro koho může být přinejmenším zajímavý.

Výzva:

Tímto vyzývám holky, které se chtějí podělit o svůj příběh
a stále stojí na začátku - na tom špatném břehu a 
potřebují to jen někomu říct a nepíší si svůj blog, ať mi 
klidně napíší (e-mail se nachází dole v levém menu tohoto 
blogu nad polem "Zpráva autorovi") a něco s tím 
uděláme. Klidně mohou přiložit i pár fotek (i když 
soukromí respektuji). Tedy - já nejsem terapeut a ani ho 
nebudu zastupovat, ale každý občas potřebujeme vrbu, 
když není po ruce dobrá kamarádka. Zajímají mě vaše 
důvody a vaše trápení s tím, proč jste na ten druhý břeh 
ještě nepřešly. Není nic jednoduššího, než se vypovídat. 
Moc ráda vám ten prostor dám. A může to být klidně 
dlouhé, protože vím, že tohle stručné být nemůže. Navíc 
můžete kdykoliv požádat o smazání a vaše zpověď bude z 
blogu hned pryč.

Nebojte se to říct. Nezveřejním nic, co nechcete.
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UVIDÍTE, ŽE V TOM NEJSTE SAMY.
Ale dáte také příležitost ostatním vidět, že v tom nejsou

sami ani oni.

A já taky na všechno sama nestačím :)

Příběh 1. - Slečna s obrázky

(Text byl upraven pouze tam, kde by mohlo dojít k 
idenfitikaci, jinak je vše autentické.)

Ahoj, chtěla bych se možná na něco zeptat, či si jen 
popovídat. Jediné co jsem před třičtvrtě rokem zvládla díky 
svým depresím a kamarádovi, který po vyslechnutí mého 
života prohlásil: A proč do toho nejdeš, když po tom tak 
toužíš? Na tuto otázku jsem neměla odpověď a hned co jsem 
dorazila domů, tak jsem si vyhledala prakticky už v panice z 
toho, že se jednou zabiju, díky tomu první doktorku, co 
vyhovovala jedné jediné věci a to že měla zaměření (krom 
klasické sexuologie a psychologie) tak i na transsexualitu. 
Netuším jestli ti to jméno něco říká nebo o něm slyšíš od mne
poprvé ale je to celkem jedno. Po vyčkání 3 měsíčního 
období kdy měla volný prostor jsem odvážila a šla za školu, 
odjela 150 km od školy a domova. A doma se vymluvila na to
že jsem byla venku s kamarády... No které v okolí svého 
bydliště žádné nemám.

První dojem od ní byl velice chladný, nehledě na to, že když 
o tom člověk čte a vyhledává informace, mnohdy ví každou 
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píď. Jakmile začala mluvit o tom co mne čeká, tak jsem ji v 
půlce zastavila a dořekla prakticky zbytek za ní. Na RLT jsme
se dohodly, že začne začátkem školního roku na vysoké 
škole, který mi začína 21.9. Hormonů se v lepším případě 
dočkám okolo listopadu. To záleží na endokrinologii a 
denzytometrii.

Má mysl je neutuchající houbou po informacích a tok 
myšlenek je tak rychlý, že jsem psala maturitní slohovou 
práci na dvakrát protože jedná úvaha obsahovala místo určito 
tématu asi 30 okolních, tak další jen 4 navíc, které byly úzce 
spjaté spolu, touha po nesmrtelnosti, připletla se k tomu 
úvaha o sebevraždách, depresích o životě a smrti. Další věcí, 
z které mám strach, když dojde k větší vnímavosti emocí, 
bude to se mnou už hodně těžké vydržet, když již dnes jsem 
strašně náladová.

Dalším bude úbytek svalů, nad tímto přemýšlím trošku jinak, 
jelikož spíše vypadám jako anorektička ve vrchní části těla 
(spodní část žeber, ruce jdou nádherně vidět stavba kostí), 
jediné kde aspoň něco zakrývá mou kostnatou postavu, je 
oblast, kde by mělo být poprsí. Je zde nesformovaná tkáň 
(nejedná se o svalstvo) a ve spodní části těla mám uložený 
"tuk", no moc tuku nemám, ale asi tak jednou týdně mne 
zastaví člověk s otázkou, jestli jsem kluk nebo holka. Takže 
RLT by mělo být celkem jednoduché. Celkem, mám šíleného 
kamaráda (crossdresser - to co chci udělat já by nikdy 
neudělal a odmítá to) ale prostě dostal nápad, půčil mi něco 
na sebe a vytáhl mne ven. Celkem zvláštní, že se nikdo 
nedíval se skepsí v obličeji. Ale o to více mi hlavě běžela 
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otázka: Doufám, že se mi nikdo nebude vysmívat. Což bylo 
nejtěžší v mém útlem věku, kdy mne spoluvrstevníci 
specifikovali jako teplouše, buzeranta, a to již od první třídy a
vleklo se to se mnou až do dnes.

Pracuji brigádně. Tak dnes po mém měste koluje to, že na 
mém pracovišti pracuje gay... díky této ráně pod pás jsem se 
otočila skoro o 180° a přišla jsem o své pěstěné nehty (nebyly
dlouhé, ale takové prostě takové pěnkné decentní, přestala 
jsem pár dní vytahovat intonanci hlasu a začala mluvit tak jak
bych asi měla v případě, že bych byla "normální", no 
nevědomě jsem ji opět zvedala spíše podvědomě, ale kdykoli 
jsem promluvila hlubším hlasem, nikdo mi nerozuměl, a když
přišel jeden člověk a a zeptal se asi po 4té, tak jsem mu v 
klidu řekla, že takto by to bylo, kdybych byl normální? A na 
to odvěděl odpovědí: A ty snad nejsi gay? Všichni v okolí o 
tobě mluví.

Takže jsem utekla opět do Brna mezi kamarády, ze střední na 
učňák díky pokažené matuře a z učňáku na vysokou. Rok, 
který jsem zde prožila byl peklo. V našem městě jsem gay, ve
vedlejším jsem feťačka. Co lepšího si přát? Jedinou drogu co 
požívám pravidelně je nikotin (cigarety) a nepravidelně zase 
ethanol (alkohol) a to ještě tak zřídka, že jednou či dvakrát za
rok.

Z počátku to doma vypadalo jako idylka,, kterou by si každá 
z nás přála mamka to vzala asi nejlépe ze všech, ale o pár 
měsíců se to otočilo a se slovy, že se mám na to vysrat, jsem 
ji odpověděla, že radši zemřu, než žít jen o pár minut navíc 
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které nemusím takto. Od té doby neřekla ani slovo.

Podepisuji se prakticky všude jenom mou přezdívkou (již 5 
let). Tohle jméno má zásadní výhodu v tom, že se lidé nediví,
proč ti tak kdo říká, prostě si to vemou jako přezdívku. V 
Česku se zdá být neutrální, v jiné zemi by bylo ryze ženské, a
jsem háklivá na sloňování - ve všech pádech to má stejný 
tvar.

No to není podstatné spíše u toho jména je podstatné že se 
jedná především o pseudonym.

Brno jsem si vybrala z důvodu již naplánované budoucnosti. 
Chtěla jsem jít na vysokou do Brna, ne do Prahy. S tím také 
spočíval i výběr doktorky. Ano pokud bych šla do Prahy, byla
by to Fifková, mno ale asi je vidět jiné názory mezi Brnem a 
Prahou.

Je těžké něco napsat s mou hlavou, přepisuji to stále dokola 
aby to mělo souvislost. A pokáždé to smažu protože je to 
slátanina náhodných myšlenek. Chvilku jsem psala o umění, 
chvilku o psychologii, opět o svém životě a to jsem narovnala
všechno na 20 řádků a dalších pár témat. Nedokáži napsat 
nic, aby to mělo hlavu a patu a drželo se jednoho tématu.
Mám docela zajímavé hlášky, aniž bych nad nimi přemýšlela,
prostě mi vypadnou z pusy, jako třeba "Jsem karikatura 
vlastního života". Stále přemýšlím, jak to bylo myšleno.

Nebudu rozebírat stránky světa o kterých nikdo slyšet nechce,
žijeme ve světě techniky.
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No opět sedím v práci na noční, jdu vytřít a snad mne po 
třech hodinách pokusu o dopsání se uklidní mysl a snad se 
budu držet jedné koleje (když pracuji na PC, tak ani tam 
neudržím krok s jednou věcí, programovala jsem, mezi tím 
kompozitovala hudbu, a ještě dělala modely do maturitní 
práce). To je jak teorie chaosu.

...o pár chvilek déle.

Mám obavy z toho že mne lidi nevezmou, je zvlátní že když 
se holka chová více jako kluk, tak to lidi berou, ale když se 
kluk chová jako holka, je odsuzován. Osm let jsem se 
zaměřovala na tvorbu PC her jen kvůli tomu abych si 
dokázala vytvořit svět jaký chci a dle svých pravidel. V první 
hře měla pěkné ohlasy, ale byl v ní zásadní problém, chyběla 
tam jakákoli mužská postava. (Zahrálo si to jenom pár lidí na 
internátě a škole). Opět utíkám od tématu. Jdu na 
technologickou školu, počet holek v semestru se dá spočítat 
na jedné ruce (možná na dvou v lepším případě). Proto mám 
obavy, mé portfólio abych šla na uměleckou umřelo s 3mi 
harddisky. A to co je na deviantartu je nic. O humanitárních 
oborech nevím nic, o medicínských vím více, ale nechci se 
učit hromady latinských názvů. Proto technika.

Strach už nemám z ničeho, vzpomínám si na hádku co byla 
doma, když mi bylo 13let (možná 12) že si chci nechat narůst
dlouhé vlasy. Tehdejší nevlastní otec byl zásadně proti, 
mamka byla na vážkách. Ale nakonec mi je dovolili. Jsou 
zvláštní v létě zrzavé, v zimě světle blonďaté až skoro bílé. 
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Nakonec mamčin manžel odešel a začalo období mamčiny 
nekonečné práce, měla na krku extrémně vysokou hypotéku, 
sice pracovala z 80 % doma, k tomu stálé zaměstnání. Když 
někomu řeknu že mamka tehdy vydělávala hodně 
nadstandardně, tak říká, že jsme se měli pěkně, ale ja ho 
vyvedu z omylu, jelikož platila všechno, manžel odešel, 
nechal firmu zhroutit. A nepovolil snížení splátek. Měli jsme 
obrovský pozemek. Bylo to nádherné, ale byla to zlatá klec. 
Mamka neměla čas a doma to začalo fungovat jinak. Našla si 
přítele, co jí pomáhal shánět dřevo a podobné blbosti, aby 
bylo na zimu a zastal chlapské práce, zároveň měl perfektní 
tři pomocníky, mé dva mladší bratry a jeho vlastního syna. 
Který si myslel, do doby než jsem promluvila, že jsem holka. 
(Trvalo to 2 týdny než jsem na něj promluvila). A doma jsem 
byla já. Obrovská kuchyň udělaná vysoká, jelikož mamka má
185 cm, takže u klasické kuchyně se zybtečně ohýbala moc. 
Tak jsem začala vařit a uklízet, cokoli, abych se vyhnula 
tomu, že půjdu ven a budu jim muset pomáhat. Nakonec po 
hádce s jeho synem a středním bratrem, protože se jim 
nelíbilo že nechci jít ven a pomoct se dřevem, to skončilo 
skokem z okna a přišlo období, kde mám rok života? 8. třídu 
si prakticky nepamatuju. Doktor mi napsal nejsilnější 
antidepresiva, jen abych nemusela na psychiarickou léčebnu, 
jeho verdik zněl, že jsem prostě chtěla jenom zmizet. Svým 
způsobem měl pravdu. Tak jsem začala po škole sedět na 
gauči zírat nad televizi do bílé stěny a nemyslet. Přestoupila 
jsem ze specializované třídy na normální školu.

Díky čemuž jsem poznala kamarádku, no dělali si spolužáci 
srandu z toho že jsme dvojčata, obě vysoké hubené vlnité 
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vlasy podobné rysy v obličeji a obě v té době strašně plaché, 
jen ona byla histerická trošku moc.

Ups plácám plácám, no RLT je zvláštní, že bych měla, je to 
vlastně na mně, jak se se mnou budou lidé bavit a jak se jim 
představím. Mno prostě a jednoduše z mého výberů pěti riflí 
jsou dnes dvoje (tři mají díru na prdeli, mamka se diví proč 
všechny na stejném místě, když mne se špatně sedí, tak radši 
klečím ((nemám kostrč))). 5 triček. kdy jen jedno je červené 
zbytek černých, a ještě takových, že díky nim člověk nepozná
mou postavu, za což jsem na té normální škole byla ráda, s 
ženstějšími rysy to bylo horší, naštěstí jsem nesměla, cvičit 
takže jsem si užívala volno. A odhadem 4 mikiny, všechny 
stejného střihu, všechny černé, ale každé jiné (jedna mamky, 
ale tu už nechce zpátky). No to je prakticky vše co mám. 
Nejradši bych se vrátila o 6 let zpět, kdy díky mé postavě už 
mamka v nervech šla do dámského a nakupovala oblečení pro
mne tam. Sama má na sebe problém něco najít, se mnou to 
bylo horší, co jsem si oblékla bylo velké nebo jsem 
nepřetáhla přes prdel. Dnes, když bych něco potřebovala, tak 
řekne, že si to mám jít najít a vybrat sama, projdu okolo 
oblečení, očkem kouknu sem, očkem tam a odpovím, že nic 
nechci. A pak jdu zdrcená domu, že tam a tamto se mi líbilo, 
no nemůžeš, nejsi holka. Takto to bylo před tím než to 
zjistila, no jistila to hloupou cestou, ale byla jsem připravena 
rovnou odejít, v 5 ráno jsem napsala dopis, v 6 mamka 
skončila v práci a já byla na cestě do školy. Při návratu jsem 
byla v klidu a začala jsem přemýšlet, že doufám, že to 
nepřečetla atd. No opak byl realitou. Vzala to pěkně, ale dnes 
je to naopak.
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Takže přichází vysoká, mělo by začít RLT, mamka je na 
dovolené v Itálii, takže v pátek jedu do Brna a další pátek se 
vracím, první pátek mám imatrikulaci, ve středu jdu na 
skupinu a v pátek jdu za sexuoložkou. Nejhorší na tom je, že 
mám 400 korun odhadem (něco málo navíc) a s tímto musím 
přežít týden. No nebylo by to hrozné, kdyby cesta nestála 350
korun tam i zpět. No jíst tolik nepotřebuji, takže tak jak na 
intru, když nic nebylo a neměla jsem zaplacené "obědy" 
(snídaně a večeře). Vlastně se není čemu divit, že jsem 
hubená, ale není to tím, rok jsem mimo maturitní obor a jím 
pravidelně a hodně a naopak jsem ještě zhubla na hmotnost 
běžné štíhlé dívky s výškou nad 190 cm...

No hlavní problém je v tom, že nemám kde bydlet.. tak a je to
venku, tolik okecávání a chtěla jsem říct, že jsem 
vysokoškolačka a bezdomovkyně v jednom. Bezva. Takže 
mám úžasnej start RLT, nemám ani vlastní počítač, který 
budu potřebovat kvůli VŠ. Tak co tam budu dělat? Netuším.

Do bytu mezi spolubydlící nepůjdu, nechci. A na vlastní byt 
nemám prostředky, takže to dopadlo jak to dopadnout mělo 
když jsem před rokem se bavila s kamarádem, že na vysokou 
půjdu a udělám jí, i kdybych neměla kde bydlet. A zatím vše 
co jsem řekla, tak jsem udělala.

Mám pocit, že tě spíše tímto otravuji, než abych se tě zeptala 
na rady. Ale Třeba najdeš nějákou připomínku něčeho v tom, 
co jsem psala.
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Proč nemám kde bydlet? No protože o tom, že jsem přijata 
jsem zjistila v srpnu a o dva týdy déle jsem musela na zápis, 
bohužel před dvěma týdny mi řekli, že tam s nimi být 
nemohu. Proto nemám kde bydlet, mamka si myslí, že mám a
neví o tom a budu radši, když se to nedozví. Nějak si to 
vyřeším, ale asi nejdříve tak za měsíc. Jelikož nejsou finance. 
A nebo mohu dojíždět, což vyjde na 8 tisíc a ještě přijedu 
domu v 10 večer a ve 4 vstávat. To vyjde mnohem dráž, než 
možnost bydlet v Brně.

Přeji krásný den a lepší vizi budoucnosti, než jsem popsala 
zde já.

(Lucka mělo být původně mé jméno, protože takto bych se 
měla jmenovat, když jsem se narodila a přála jsem to i jako 
odměnu mamce za to, že to vzala, dnes bych se nejraději 
představila jako Viktorie, což bylo jméno vybrané už 4 roky 
zpět, ale zatím zůstaneme u té mé přezdívky, stejně mne z 
kamarádů 95 % nezná reálným jménem :) )

A najde se toho více o čem bych chtěla povídat, ale zatím to 
ukončím. Jinak jsem ráda že jsi tento blog kdysi začala, 
protože jsem si mohla pročíst dalších spousty řádků.
(C) Slečna s obrázky
(ani přezdívku téhle slečny nemohu zveřejnit, ale v překladu 
je moc krásná)

Ráda píše muziku a kreslí krásné obrázky na počítači.
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Držím ti palce, aby byl tvůj vstup jako slečna na vysokou 
školu plnou kluků bez problémů a užila sis to. Věřím, že to 
tak bude. A taky, že se brzy vše spraví, takže ti tvůj život zase 
začne dávat smysl. Jsi nadaná hudebně i graficky a taky 
mladá. Celý svůj život máš před sebou. To je výhoda, která 
nám některým chybí. I když ničeho nelituji (vždycky říkám, 
že byť jeden den ve správném těle stojí zato prožít), ty máš 
díky tomu obrovskou výhodu, protože těch dní budeš mít o 
mnoho víc. Tak s chutí do toho! Já jsem rozhodně při tobě, 
slečno s obrázky.
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Stopy vysvobozených princezen
17. září 2015 v 12:44 | Tereza |  Přeměny 

Dostala jsem po snídani chuť kouknout si na nějaká nová 
videa (nejen MtF) na youtube. Ne, že bych zrovna já 
potřebovala motivaci, to už mám naštěstí za sebou, ale 
vždycky se ráda kouknu na nějaké povedené přeměny.
Pár videí jsem zhlédla a pak mi youtube nabídlo takovou tu 
kompilaci těch nejpovedenějších přeměn a nejkrásnějších MtF
žen světa. Tahle byla pár měsíců stará a byla plná fotek před a 
po, tak jsem si řekla: Bezva, hodím to sem, udělám z toho 
takový obrázek a bude to krásná motivace pro ostatní. Je na 
co se dívat. A z legrace tam mezi ty desítky povedených 
přeměn hodím ještě mojí fotku před a po, kterou jsem ještě 
nikde, kromě mých už několik měsíců nepřístupných videí, 
nezveřejňovala. Jako takový vtípek. A schválně, jestli mě tam 
někdo najde :)

Z mého plánu ale sešlo.

Ke konci jsem musela video zastavit a dala si čas na to 
přijmout informaci z mozku, který mi říkal něco, co jsem 
nečekala a vidět nechtěla.
Na obrazovce jsem se dívala sama na sebe. Vlevo Tom a 
vpravo Tereza. A ještě mi tam k fotkám dali ta jména! Navíc 
těch několik set tisíc shlédnutí! Já se picnu.
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Jako já mezi těma kráskama? Mezi těma slečnama, které pro 
mě byly vzorem už před několika lety a považuji je za své 
Miss MtF? To snad ne. Asi nějaký vtip. Totální nesmysl.

Tak teď aspoň vidím, jaká stará Tomova fotka je považována 
za tu "ošklivou klučičí" a která za "hezkou holčičí", protože 
obě fotky byly "slepeny" k sobě, aniž bych to já takto kdy 
udělala. Hm hezký, ale já už mám dávno hezčí fotky! :)

Měla jsem si rozmyslet, kdy a kde se objevím. Někomu tedy 
tohle vůbec nevadí, ale mně už teď ano. Zmocnila se mě 
hrozná bezmoc. Jak je vidět, mé stopy jsou už nesmazatelné, 
ačkoli jsem se k letošnímu Novému roku postarala o to, aby 
veškerý můj obrazový materiál zmizel i ze serverů na celém 
světě, které ho převzaly a osobně jsem (mnohdy týdny) 
vyjednávala vymazání. Vždy mi ale nakonec vyhověli, ať to 
bylo v Praze, v Amsterodamu nebo v Los Angeles.

Jaký je to pocit najít svou fotku v cizím americkém videu 
nejhezčích světových přeměn?

Nejspíš už tam autor neměl co vložit, tak tam z nouze plácnul 
mě. Nechápu.
Rozhodně si nemyslím, že bych byla vhodná k vložení do 
videa s takovým názvem a byla srovnávána s nejkrásnějšími 
MtF ženami na světě. Až tak si nefandím. Ale pořád lepší, než
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být ve videu s názvem The Worst Male to Female Transitions 
(Ty nejhorší přeměny).

Jen teď přemýšlím, zda se v tom motivačním obrázku, který 
jsem sem chtěla původně vložit, mám objevit taky. A rozhodla
jsem se (už zase :), že ne, takže tenhle jeden obrázek z tohoto 
videa vynechávám, protože si myslím, že sem nepatří. Pevně 
věřím, že to video nikdo nenajde. (To není výzva, ale seriózní 
zoufalé přání.) Tomova fotka (2012) je příšerná, nemůžu se na
ní dívat (nikdo na téhle planetě by neměl vědět, že jsem to 
byla já a zakázala bych takové obrázky uchovávat do své 
paměti). Nehledě na to, že je na ní v pozadí kus mého města, 
kopec, který vidím z balkónu... A ta moje druhá fotka je stará 
asi rok a půl, takže taky za nic moc nestojí, i když tehdy jsem 
byla šťastná, že jsem vůbec takovou fotku o Vánocích 2013 
udělala. Kdyby si o nějakou řekli, poslala bych jim tam jinou 
(ale nejspíš bych jim neposlala žádnou). Ale nějaký chytrák 
zřejmě usoudil, že zrovna tahle je dobrá.

Nedávno jsem objevila v počítači svou velkou koláž 
srovnávající téměř po měsíci přechod z Toma k Tereze. Moc 
se mi ta koláž líbí, ale to je asi tak všechno. Na chlubení 
nechť tu jsou jiné.

Tak tady jsou, holky:
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Ony to udělaly.

A co vy?

Nezáleží na věku, barvě pleti, tělesné konstrukci, hmotnosti, 
kráse, bydlišti nebo povolání.
Všechna "ale" jsou jen umělou překážkou vytvořenou v něčí 
hlavě.
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Zakleté princezny 2. - Monique
17. září 2015 v 18:02 | Tereza |  Zakleté princezny 

Někdy se prostě během dne samo vyskytne něco, co způsobí, 
že za den zveřejním články dva. V čemž ale rozhodně nevidím
problém :)

Včera odpoledne jsem si tu vymyslela novou rubriku 
Zakletých princezen a už mi přišel takový hezký "příběh". 
Monice se ale nechtělo psát, tak mi poslala časovou fotolinii 
své přeměny. Hned jsem zajásala, protože se mi líbí a hlavně 
ten hmotnostní úbytek jako důkaz, že to jde, ten je úžasný. 
Prostě proč by to nešlo? :)

Tady je nadšená, šťastná a dovolím si poznamenat, že i krásná
Monique na 3 měsících HRT:
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Monique je z Česka, ale protože mi potvora poslala zprávu 
přes kontaktní formulář bez svého e-mailu, nemám jí jak 
pozdravit a poděkovat.

Tak ahoj a děkuji, Monique! :) Že jsi nečekala, že tu budeš tak
rychle? ;)
A klidně napiš něco o sobě, když budeš chtít. Třeba své 
drahocenné rady ostatním holkám, co bojují s nadváhou.
Ale už to, že se všichni můžeme podívat jak rozkvétáš, je od 
tebe moc hezké :)
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Ačkoli jsem proti extravagantním barvám vlasů, musím snad 
poprvé uznat, že ta fialová ti sluší!

31.10.2015 aktualizuji článek tímto nejaktuálnějším 
Moničiným obrázkem - mimochodem velmi půvabným:
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Zakleté princezny 3. - Jana
20. září 2015 v 13:39 | Tereza |  Zakleté princezny 

Tak nevím, jestli 
zrovna tohle je článek
k nedělní kávičce.

Janu z Vysočiny znám
už dlouho. Byla jedna
z prvních, kdo začal 
e-mailem reagovat na 

můj tehdy začínající blog. Byla jsem to já, kdo od ní dostával 
rady a podporu, ale bohužel uplynula už hodně dlouhá doba, 
kdy se to celé obrátilo. Několikrát jsem se jí pokoušela dostat 
k Hance, ale nikdy k ní nedorazila. Je to přesně ten případ 
těch z nás, co máme milión důvodů neudělat to a pak se jen 
trápíme, soužíme, pláčeme, přičemž roky plynou... Zatímco 
na začátku jsme na tom byly obě stejně, já jsem na druhém 
břehu. Ona neušla ale ani jeden jediný krok.

Zdá se, že ztratila už všechno - své zaměstnání, svou 
partnerku, která jí dělá ze života peklo a občas mi přijde, že i 
samu sebe, svojí hrdost, radost ze života. Má teď ale díky 
tomu příležitost odrazit se konečně ode dna a být sama sebou. 
I když je jí přes 40. Protože jak říkám, i kdybych měla být ve 
správném těle jen jeden jediný den svého života, stojí to zato. 
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Je mi jedno, jestli někdo říká, že s přibývajícím věkem to zato
nestojí. Mám na to jiný názor.

Janin příběh je tady. Měla obrovský strach, aby jí z její 
zpovědi někdo nepoznal, tak jsem změnila místa a jména 
(kromě jejího). Jana má vůbec strach úplně ze všeho. Možná i 
z toho se druhý den ráno probudit. Ale vzhledem k tomu 
několikaletému psychu, které prožívala, se vlastně ani 
nedivím.

Nelíbí se mi, jak se k ní zachovala rodina, rodiče, 
zaměstnavatel, jak se proti ní všichni doslova spikli, využili a 
zmanipulovali.

Z Janiných e-mailů jsem měla často splín i já. Brala jsem si to
moc k srdci, vžívala jsem se do její situace a chtělo se mi u ní 
doma proplesknout pár zabedněných jedinců. Ale tohle si 
musí každý z nás vyřešit sám. Každopádně má Jana mojí 
podporu a držím palce, aby se její život posunul tam, kam už 
dlouhá léta má. Zaslouží si to.

Tam, kde už nedokážeme sami vstát, musíme chtě nechtě 
přijmout pomocnou ruku. Někdo nám jí ale musí podat.
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Příběh 3. - Jana

Na jednu stranu já taky nechápu i tu moji mamku, proč už od 
mého dětství byla tak umanutě zaujatá proti tomu, abych já 
nepodědila po babičce a dědovi ten domeček. Mamka 
vždycky jen hulákala, že ona je ta první, co to má dostat, 
dědovi vyčítala, že si to do hrobu nevezme a to byl chlap 
ještě naživu a už mlela takový kecy. Já jsem z toho byla 
vyplašená, protože jsem byla jen děcko, později puberťačka.

Drezůra byla u nás v rodině na denním pořádku, druhý otec 
vzteklý alkoholik, nic mu taky nebylo a není všechno 
pochuti. Věčně tam byly generační problémy o majetek mezi 
dědou, babičkou a mou mamkou a druhým otcem. Vyčítali si 
pravidelně do detailu všechno. Já jsem tam byla mezi nima 
vystrašená, vadilo mi, proč se tak melou zbytečně o ten 
majetek a proč mě jako děcko do toho zatahují.

Chodila jsem na základní školu, k tomu do Lidové školy 
umění na hudební nástroje. Hudbou jsem žila víc, než 
kdokoliv jiný, pro mě to bylo je a bude vždycky to nej. 
Nikam jsem nechodila po zábavách, nic jsem nevyváděla, jen
mě to táhlo za odpočinkem si posedět k vodě, na ryby. Do 
hospody jsem nešla, s klukama fotbal atd. jsem nehrála. Ráda
jsem se projela na kole, měla jsem malého pejska ,tak jsem si 
ho dala do batůžku na záda a jeli jsme spolu na kole. 
Pejsánkovi čouhala jen hlava a přední pacičky a byl rád, že se
veze. Věčně mě podezdřívali skoro ze všeho špatného, 
mamka mě sledovala, co nosím na sobě a jak se mi víc líbili 
ty dívčí šaty, tak bylo kvůli tomu zle, to řádili i prarodiče.
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Ostříhaná jsem byla vždycky nutně dost, delší vlasy jsem 
nesměla mít, to hned řádili. Já jsem nevěděla proč se mi to 
děje, proč se mi líběj víc ty holčičí věci. I mně se to zdálo na 
mě divný, že to na kluka moc nepasuje. Mamky jsem se na to
chtěla stokrát zeptat, jenže když jsem viděla, jak řáděj, tak 
jsem se bála o tom promluvit. To bych dostala mazec a přidali
by mi práce. Honili mě po domácích povinnostech jak to šlo, 
úklidy pomáhat s ledasčím. Do toho ty dvě školy, takže jsem 
nestíhala to, co jiný děti, že běhaly po venku, mohly si hrát 
sportovat atd.

Sestře jsem dělala chůvu, ráda jsem pomohla i na té zahrádce 
dědovi a babi, taky to tam mají okolo domku do zámeckýho 
stylu. Pěstovala jsem kytky, jehličnany na prodej, abych si 
přivydělala při škole. Chodila jsem aranžovat, zdobit kostely 
na svatby, velikonoce, vánoce a pohřby. Mamce jsem 
pomáhala ve školce s úklidem mytí oken, pastování podlahy 
atd. Děti od známých jsem hlídala, když někam potřebovali 
jet. Bála jsem se jich tam jako čert kříže, protože všechno co 
jsem udělala, nebylo zrovna podle jejich gusta.

Nic jsem extra neměla, jeden magič, kolo, lyže a akordeon. 
Kamarádi se mi věčně tlemili, protože jsem byla malá 
drobná, spíše holčičí typ. Takže ti silnější si dovolovali. 
Sousedi na mě žalovali kde jakou blbost, furt jak pod 
drobnohledem. Mě to tam tak mrzelo a byla jsem ráda, že 
jsem ve dvaceti tam odtud mohla odejít. Se strachem jsem 
tam k nim jezdila i jako dospělá, protože na mě i doteď, a to 
mi je nad 40 let, mají psychologicky způsob, jak mě zdeptat. 
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Takže ujet 260 km a druhý den jet radši zpátky, se taková 
návštěva u rodičů moc nevyplatí.

Pak jsem se zamilovala do Lídy. Chodili jsme spolu jen přes 
dopisy, na tu vzdálenost se to ani nedalo jinak. Přišlo mi to 
asi normální a v tý době jsem nic nevěděla pro nedostatek 
informací, proč se mi to děje, proč mě to furt táhne být jako 
Lída, vypadat tak, nosit i ty věci na sobě.

Příšerně jsem se za to styděla, že jsem asi nějaká divná, tak 
jsem o tom nikomu radši neřekla, abych neměla z toho zle. 
Nechtěla jsem ztratit ani ty svý rodiče, prarodiče i tu Lídu a 
všechny co jsem měla ráda, i když se ke mně chovali taky 
blbě, napadali mě za kde co, věčně se mi tlemili za to, jak 
vypadám. Rodiče Lídy si na mě taky docela dost smlsli, 
tchánovi jsem byla věčně za blázna, mamka Lídy mě 
sekýrovala, jako kdybych byla Lídy sestra.

Snažila jsem se jim vyhovět jako jejich dcera v tom, co 
potřebovali, když se Lídě stavěl dům. Dřela jsem jim tu na 
tom jako chlap, rvala jsem se dopředu, že když mi koupěj to 
nářadí, že se to naučím a vylepším jim to tady. Na začátku 
toho všeho to tu vypadalo jako v džungli, oni tady tak žili 
spokojeně, jen si dělali se známými pravidelné alkoholické 
párty a na ostatní dlabali, že je všude binec. Lída v tom byla 
takhle vychovaná a když jsem k nim přišla, začala jsem jim 
to tady rovnat, uklízet. Zahrádku dělat do zámeckýho stylu, o 
baráček jsem se jim starala, i když nebyl můj. Všímala jsem 
si nedostatků na všem, abych to doháněla a vylepšovala. Lídě
jsem pomáhala se vším - úklidy, prádlo, žehlení, nádobí, jen 
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do toho vaření, pečení jsem se jí nemotala.

Narodila se nám dcerka, tak jsem o ni musela bojovat s 
tchýní, protože to vypadalo, že na ní nemám nárok. Lídu mi 
tchýně odtahovala ode mě, takový kecy, jako že s ní bejt 
nemusím, se sexem to tady vůbec nešlo, protože věčně tchýni
za zadkem. S Lídou nebylo pořádně čas si o něčem promluvit
a domluvit, protože věčně seděla u tchýně. S barákem mě 
hnedka tady její rodiče cvičili, že ale pozor nemám na to 
nárok, že je jen Lídy atd. Měli strach, abych jim ho 
neukradla. Tak jsem jim sama říkala, že nemusí mít strach, že
já jim na tom pomáhat budu, ale že ho nechci, ať jsou v klidu,
nemusejí mít strach. Snažila jsem se jim tady všemožně 
zavděčit. Přitáhla jsem sekačku na trávu abych si usnadnila 
práci, tak mi za to vynadali, že oni na tohle nejsou zvyklí, aby
se tráva takhle u nich sekala

Přitáhla jsem si různé nářadí, aby se ušetřilo za řemeslníky, 
učila jsem se dělat věci, opravy, údržby, výroba, časově už 
jsem to všechno nestíhala, ale jela jsem jak stroj. Umyla jsem
si auto, vysmáli se mi, vysála jsem si auto, vysmáli se mi, 
uklidila jsem si doma, divili se mi a vysmáli. Myla jsem 
okna, vysmáli se mi, dělala jsem, tvořila jsem, nelíbilo se to, 
vysmáli se mi.

Začala jsem cítit, že tu je problém a byla jsem s toho 
nešťastná, v duchu jsem si říkala, bože, proč mě tak trápěj 
furt s tím výsměchem a deptáním za to, že já dělám užitečný 
věci? Jezírko jsem chtěla, tak z toho bylo zle, že jim to vytopí
barák, přitom jezírko je v zemi a barák na zemi a ještě vejš 
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než jezírko. Jehličnany jsem sázela, bylo zle, že to prej 
nedává ovoce. Trávu jsem sekala, tak bylo zle, že z toho je 
špenát. Za Lídou jsem běhala, bylo zle, o první dítě jsem se 
rvala, bylo zle. Do práce jsem chodila, k tomu jsem si vzala 
tu hudbu, nakoupila se aparatura, abych mohla s tím 
přivydělávat, bylo zle, protože jsem potřebovala tu hudbu 
připravovat, učit se, naučit se to i programovat.

S kapelama jsem začala hrát, bylo zle, že se tam prej tahám s 
fanynkama a zpěvačkama. I mí rodiče mě za to deptali, sestra
atd. Já jsem peníze z toho nosila domů, starostí jsem s tím 
měla až nad hlavu, když jsem to organizovala, zařizovala. 
Když jsem viděla že se i Lída čertí, že hraju, tak jsem ji 
prosila, ať chodí se mnou jako zpěvačka, že jí to naučím, aby 
byl klid, aby mě měla pod kontrolou. Nakonec mi Lída na tu 
hudbu začala žárlit, začaly lítat výčitky, že hudbu mám radši 
než jí.

Pejska jsem si přitáhla, bylo zle, pomalu jsem s ním běžela 
zpátky. Po čase se do mě navezla, že mám ráda i psy a 
opečovávání těch aut, že ráda si jdu posedět k tý vodě, a že 
ona na to není. Lída nemá žádný zájmy, záliby, prostě nic, 
přijde z práce, je schopná jen sedět a žvanit s tchýní o drbech.

Mě to mrzelo, protože jsem cítila, že mezi ně nějak nepatřím. 
Líbilo se jim, že jsem pracoavala, starala se, měli zajištěný 
servis skoro ve všem. Lídě jsem to o sobě řekla, že nevím 
proč se mi to děje, ale že mám strašnou touhu být jako 
ona, prostě žena.
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Ze začátku z toho chytla šok, pak se jí to rozleželo v hlavě, 
tak jak si to předtavuji, tak jí říkám, že musím o tom zjistit 
nějaké informace, ale kde????? Internet jsme neměli, koho se 
kde zeptat???? Proč já se cítím víc jako baba, co s tím??????
Žilo se dál ....Lída zjistila, že se pídím, že to chci o sobě 
vědět, zjistit, něco s tím dělat. Že chodím po knihovně, na 
internetu a hledám o transexualitě informace.

Tak jsem měla z toho příšerně zle, zakázala se mi v tom 
hrabat. Začala mi to vyčítat, deptala mě za to, že jestli tohle 
vyleze na povrch, tak z toho budu mít zle.

Pak se nám narodil kluk, toho jsem si strašně zamilovala, jen 
jsem se bála, aby moje děti netrpěly transsexualitou. Sama 
jsem o tom hledala tajně dál informace. Žilo se dál, dvě 
práce, doma starostí až nad hlavu, na relax nebyl čas. Lída už 
byla o to víc ve střehu, tak mě hlídala, abych si na sebe 
náhodou nevzala něco jejího.

Zle jsem z toho měla, nešťastná jsem z toho byla, protože už 
to ve mě gradovalo. Cítíla jsem o to víc, že jsem ženská, že 
chci být ženská. Lída se na mě za to strašně zlobila, tak jsem 
se jí bála, navíc bydlím u ní, tak musím být poslušná. Děti s 
ní mám.

Nakonec mi dovolovala být trošku v tý posteli ženská, viděla 
jsem, že... nebo myslela jsem si, že je asi bisexuálka, že by 
jsme to nějak přežili. Já jsem se kvůli ní tu ženu v sobě 
pokoušela zabít, zničit i kvůli těm dětem. Vydržet se to 
nedalo postupem času to gradovalo ve mně čím dál tím víc.
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Už jsem tak chtěla vypadat, chodit, jmenovat se. Se strachem,
že z toho budu mít zle, jsem se brzdila. Oni byli všichni v 
pohodě, já jsem z toho byla nešťastná, do toho ty děti... jak 
jim to mám postupně říct, že taťka je ženská. Lída se na mě 
zlobila čím dál tím víc, o to víc výčitek na mě, za všechno už 
jsem mohla jen já. Já už v těch 36 letech hledala řešení, jak to
vše zvládnout, i na moji psychiku už toho bylo moc, už jsem 
se začala bránit, že v práci jí to nevadí a jinak že jsem pro ní 
jen ta nenormální. Už se nade mnou i povyšovala, že ona je ta
normální, už mi začala nadávat, že jsem jí do toho zatáhla. 
Najednou jsem Lídě ve všem vadila, moje zájmy, záliby, 
všechno špatně. Já jsem začala kvůli ní
od toho upouštět, o to víc jsem pracovala, to už nepomáhalo. 
Lída dělala s chlapama, začala se v nich vidět, já už jsem 
postupem času byla pro ní nikdo.

Já miluji svoje děti, tak jsem to snášela, abych je neztratila, 
protože byli malí, roztomilí, hráli jsem si spolu, do toho 
hrátky se psem, dětem se to líbilo. Lída mě nakonec 
znepříjemnila i ten sex, začala mi za to nadávat, hlídala mě, 
abych si to někde nedělala sama jako ženská. Já čím dál tím 
víc nešťastná, vystrašená bála jsem se jí o to více. Sama jsem 
už začala hodně přemýšlet, že tahle to dál nepůjde, já jsem 
taky jen člověk, o všechno jsem začala přicházet, všemu se 
podřizovat, abych byla on...

Vztah žádný, sex žádný, zájmy žádný, jen tepaná za kde co 
už od kdekoho.
Roky už jedu ve stresu jen z toho strachu, z tý celý svý 
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rodiny jak z jedné strany, tak z druhé.
V práci se mi to začalo zhoršovat protože se mězi nima 
začala rodit nová ženská, u muzikantů to samý. Začala jsem 
se o to více dostávat do izolace. Takže z práce do práce, 
kamarádi, kolegové žádní.

Rodina mě sledovala o to více, proč mám holý nohy, proč 
nemám vousy, atd......
Já už jsem nevěděla kudy kam, co s tím, ta ženská ve mě 
vřela, chtěla na povrch.

Už jsem se z toho všeho začala skládat, už jsem utíkala pryč, 
abych nebyla ničená za to, že jsem ženská, co ráda hraje, 
tvoří hudbu, miluje své děti a chce mít věci vpořádku. 
Kolegové v práci mě za závisti začali deptat atd. Kolegové 
Lídy z práce mě začali deptat, Lída naštvaná, já nešťastná, 
umlácená, nevyspaná, nenajedená, strachy s nich všech 
posraná, že se budu muset asi zabít.

Už jsem je všechny jednoho po druhém prosila nechte mě 
bejt, mám děti to se dořeší. Už jsem se objednala k tý Hance 
v tom březnu, když všichni zjistili, že to myslím vážně.

Tak se všichni vzbouřili a rozeskali mě různýma názorama, já
jsem se vyděsila, utekla od nich do lesa, obvoďačku jsem 
prosila, že lítám z toho všeho v těžkým stresu ze strachu, co 
se mnou bude. Všichni z toho najednou měli radost, Lída na 
mě jízlivě, že jsem si do toho spadla sama, že jsem 
nenormální člověk, že jí by se to nikdy nestalo, protože ona je
ta normální.
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Já už jsem se bránila, že jsem si to nevymyslela, že to je ve 
mně od narození, že to chce na povrch. Někteří se na mě 
totálně za to nazlobili, tak se proti mě obrnili právníky. Jiní 
mě začali tvrdě pomlouvat, že jsem teplej chlap a chudinka 
Lída to prý vůbec po celou dobu nevěděla, mně z toho tady 
bylo strašně zle, o to více ve stresu z nich, skládala jsem
se už každou chvíli. Nervy se mi rozhodily, všechnu špínu mi
naházela Lída na hlavu, na pomoc si vzala kde koho, sestru, 
kolegy. Všem jsem vlastně nahrála do karet, jak se mě rychle 
zbavit. Na dobrý skutky rychle zapoměli. Když jsem se s 
posledních sil bránila, tak utočili o to víc a hned zase tvrdili: 
my ti nic neděláme, my ti pomáháme. Však tu bydlíš, 
ne ....atd atd....
Vzápětí zase boje o majetek, že jsem Lídu o všechno okradla,
mě bylo z toho zle, protože jsem jí chtěla všechno tady 
nechat hlavně těm dětem. K Hance jsem v březnu nedojela, 
protože tu na mě vystartovali, že mě zavře do blázince, 
nakonec že prej půjdu sedět, protože nejsem schopná 
zabezpečit finančně syna. U rozvodu mě soudkyně rozsekala 
jako za nejhoršího hajzlíka, Lída tam seděla pyšně, že ona je 
ta chudinka.

Ještě mi před rozvodem vyhrožovala, že jestli prej něco 
kváknu, tak že proti mě vyjede a bude se tvrdě bránit. Já jsem
se u rozvodu klepala jak osika, oni tam na mě koukali, co to 
se mnou je. Nemohla jsem strachy ani mluvit. Lída se jen 
smála, jak má navrch, jak to vše vyhrála, jak má šanci mě teď
doničit a k tomu se přidali ostatní, rodina, jezdili sem jeden 
po druhým, deptali mě, že se mám jít nechat zavřít do 
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blázince, že to není normální.

Sestra sem přijela se švagrem, tak mi nejdříve hráli na city, 
vzápětí se okolo mě posadili a začali hučet jen, že patřím do 
blázince. Druhý otec hulákal, jak jsem mu tím sešpinila jeho 
jméno, mamka hned letěla za právníkem, abych nic 
nepodědila, o práci ve státním podniku jsem přišla, protože 
jsem to už dál nezvládala dělat.

Sousedi hned vyjeli do hospody, roznesli tam o mně to 
nejhorší, co se dalo. Vzápětí mi tvrdili, že oni nic neříkali. 
Nějaký ty zbylý vychytralí kamarádi mi hned začali nabízet 
pomoc jen za těch podmínek, že si ale tvrdě všechno
u nich zaplatím, vysmívali se mi a do blázince mě furt 
posílali. Tak jsem se bránila všemožně z posledních sil jak to 
jen šlo, rychle jsem si našla psycholožku, protože jsem to 
sama přestala zvládat.

Deptali mě o to víc, hnali mě do těch nejnáročnějších 
fyzických prací, co jsou pro chlapy, já už z toho všeho 
vyčerpaná jak psychicky, tak i fyzicky. Tak teplouše teď 
dobře potrestáme, však to tak chtěl.

Odizolovali se ode mě, začali si tu dělat párty, mě ani neřekli,
že grilujou, seděla jsem tu sama v jedný místnosti. Děti proti 
mě otočili, já z toho nervy na dranc, moje mamka mi 
nadávala, ať nepočítám s tím, že vůbec někdy za mnou 
půjdou, za takovým dementem.

Lída mi říkala to samý, tchýně za mnou běhala s novinama s 
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inzerátama na podnájem, abych už co nejdříve šla. Mezitím 
se tu dělal dvorek na zámkovku, takže to zase chtěli, abych 
jim se vším pomáhala, takže jsem kopala, odvážela, do toho 
ta kanalizace, tak jsem pomáhala, vystresovaná s vědomím, 
že to dělám jen pro ně a pro nového přítele Lídy, kterej sedí 
ve svým bytečku zalezlej jako sysel a jen čeká, až to Lída se 
mnou vyřídí a pak si přijde. Lež od Lídy jedna za druhou, už 
mi začali lhát i děti.

Tchýně se ke mě chová jako kdyby mě neznali, rodiče mě 
pohřbili, setra mě nezná, jen tak přes zuby. Po vsi nejde 
nikam jít atd.

Takže ta společnost se teda moc nezměnila, tady aspoň ne... 
protože bych takhle nedopadla. Já jsem sama sebe nezničila 
umýslně, obětovala jsem se pro ně, mám je furt ráda, i když 
budou na mě ty lidi zlí. I když jim to nedojde nikdy, že zničili
fajn ženskou, která je snaživá pro dobro věci.

Chtěla bych najít lidi, co by si mě vážili jako ženskou, já pro 
ně udělám zase dost, ale už jen opravdově jako žena, né nic 
napůl. Chci se jmenovat žensky, chci to mít už vyřešený, 
přežila jsem za ty roky taky svoje muka. Nikdo z nich to 
nepochopí, jaký to je být zašněrovaná s chlapským jménem, v
krámě vidíš ženský věci, nemůžeš si je na sebe vzít. Nemůžu 
být Jana opravdově, jen pro ně hloupej převlečenej chlap.

Dost dost prostě dost, klidně budu na tý ubytovně, nějak se z 
toho vyhrabu i bez jejich pomoci. Ale už chci být ta ženská, 
už chci mít spoň to neutrální jméno, už chci abych to dotáhla 
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dokonce.

Chtěla bych se znovu zamilovat, najít někoho milého, tak 
začnu znovu do třetice snad mi to vyjde. Naštěstí je dobrý to, 
že hlavně synovi, kterého tolik miluji, se to taky srovnalo v 
hlavě a jsem šťastná, že mě za to neodsuzuje, i když bojí se 
Lídy, tak táhne více s ní.

Dcerka s přítelem, tak to je jasný, to je konec, táhnou s 
Lídou.

Takže Terinko, jsem totálně sama, musím začít znovu, to 
nejhorší mám už za sebou, oficiální coming out, moje 
rozhodnutí a budu si psát nový život, jako ona.

Teď mě čeká ta Hanka, já už nechci nikomu nic vysvětlovat, 
jsem rozhodnutá. Těším se na novou práci, na vedení v Praze,
už o tom vědí, čekaj mě zkoušky.. Musím změnit i tu 
obvoďačku, jí to prostě hlava nebere, že jsem ženská a než 
abych u ní z toho měla nervy na dranc, tak si najdu nějakou 
mladší, která bude mít pro to pochopení.

Synovi chci pomáhat dál, mám plány jak a co, aby se měl 
dobře, i když tu nebudu. A Liduška klidně ať si má novýho 
chlapa, furt lepší, než aby mě vyčítala a zakazovala mi být 
ženskou. Nadřela jsem se jí tady dost, v podstatě si ho 
přivede, nemusej nicc budou si jen grilovat, jezdit po 
vejletech, užívat si, finančně bude na tom líp, než já, budou si
spolu v práci, doma.
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Já ji to přeji, ať je šťastná. Lída mně vyčetla, že ona o tohle, 
co jsem tady udělala, nikdy nestála, že ona takovou zahrádku 
nepotřebuje, že ona nepotřebuje mít ani auto, že ona nerada 
jezírko a zvířata. Že ona nerada hudebnici a ona nerada nic z 
toho, co jsem jim tady sama od sebe pomohla. Tak jsem si 
řekla, fajn užívej si tady, deptej mě klidně dál... Konec této 
kapitoly.

Nevím snad se najde někdo, kdo mě jako ženskou bude chtít 
a když né, to se nedá nic dělat. Nejsem kráska, postavu taky 
nic moc, ale proč mám být zničená a zatracená, to nechápu. 
Děti mi zůstanou stále v srdci jako ty nejmilejší, i když se na 
mě budou za to třeba zlobit.

Tohle je příběh mého osudu. Víc už o tom mluvit nechci, 
musím za tím udělat tlustou čáru.

(C) Jana

Už před třemi lety se Jana snažila situaci vyřešit a přišla za 
MUDr. Zbytovským v Hradci Králové. To je známý sexuolog 
v této oblasti, který její situaci vyřešil rychle. Řekl jí, ať se na 
sebe podívá, že je stará a ať už k němu nechodí...

Jana se teď snaží odstěhovat do Prahy, najít si tam práci a 
osamostatnit se.

Tohle se opravdu těžko komentuje, abych byla slušná.
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Když se někdo narodí s poruchou identity, má co dělat sám se 
sebou. Úplně šílené je období, kdy člověk neví, co se s ním 
děje, proč je jiný. Ale když se do toho dostane mezi lidi, kteří 
mu ztrpčují život i bez toho, je to opravdu mnohdy na provaz. 
Alespoň to tak vypadá z jeho pohledu a já sama se kolikrát 
divím, jak něco takového mohou tito lidé dlouhodobě zvládat.
Ve skutečnosti musí být nesmírně silní. Až jednou jim zhasne 
i ta poslední jiskra energie... A zůstane už jen ta naděje.

I takoví lidé jsou tu mezi námi, ale nevíme o nich.
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Nikdo nás nedokáže udělat šťastnými 
tolik jako my sami
22. září 2015 v 19:29 | Tereza 

Je poslední letní 
večer roku 2015. Už 
pomalu pokukuju po 
kozačkách 
uklizených v botníku
a zimním kabátku, na
který už se moc 
těším.

Odpočívám, dávám si svůj čaj s nakrájeným zázvorem s 
medem a čtu si.

Občas mi do očí cvrnkne článek, který mě zaujme. (To se 
stává asi nám všem :). Tenhle už existuje dlouho (od února 
2014) a neměl vůbec nic společného s transsexualitou, ale po 
jeho přečtení jsem zjistila, že společného má hodně. A to je 
převzatý ze serveru "First Class - Svět a myšlení úspěšných".
Však i u nás jde vlastně o úspěch. Nelišíme se vůbec od všech
cílevědomých lidí, kteří kdy v životě něčeho dosáhli. Vy 
všichni jste vlastně neuvěřitelně silné osobnosti. Však si to 
poslechněte.
Je v něm plno moc hezkých myšlenek, které bych lépe 
neřekla. Cítila jsem velkou potřebu to sem napsat :)
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Kde není srdce, není vášeň.

Nečekejme, že se náhodou něco zapálí a my zahoříme. 
Čekáním bychom jenom vychladli úplně. Odpověď není v 
žádné náhodě nebo lidech kolem nás, pouze v nás. Objevme 
v sobě zápal pro věc. Najděme si to, co nás opravdu naplňuje, 
věnujme se tomu co nejvíce a zdokonalujme se. Protože nic 
nedělá člověk lépe než to, co ho baví. Co nás baví, to děláme 
rádi. Co děláme rádi, to děláme často. Co děláme často, 
děláme stále lépe. Co děláme lépe, v tom jsme úspěšnější. A v 
čem jsme úspěšnější, to nás baví. Věčná spirála úspěchu.

Potřebujeme více vlastního sebevědomí, abychom prosadili 
své přání a názory především sami před sebou? Jak nás vidí 
druzí, není zdaleka tak důležité jako to, jak sebe vidíme sami. 
Nejšťastnější lidé jsou ti, kteří se cítí pohodlně ve své kůži 
- jsou sami sebou, věří tomu, jak žijí, souzní s tím. Proč to 
ale dělá tak málo lidí? To je prosté. Protože být sám sebou 
chce odvahu.

Znamená to být k sobě upřímný a nebát se jít svou cestou, 
kterou nikdo jiný nejde. Budeme na ní sami a mnozí nás 
zavrhnou. Silní lidé nechtějí žít ve falši a vnitřní bolesti jen 
proto, abychom se snažili být někdo jiný. Pak by nám totiž 
naše kůže nepasovala, ošívali bychom se, nebyli bychom 
šťastni.
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Když se naopak cítíme ve své kůži, má náš život šťávu a 
neexistuje způsob, jak by nás nevraživé okolí z té kůže mohlo 
vyvléci. Znáte to: Ani celé oceány nepotopí loď, dokud se 
voda nedostane dovnitř. Kdo nás chce ovládat, bude se nám 
snažit říkat, jak nám ta kůže nesluší, že se na zádech krabatí, 
že vyšla z módy, zkrátka že v ní nejsme dost hezcí a naše 
volba byla špatná.

Je jeho problém, co nám říká. A náš problém, čemu 
věříme.

Není tak těžké rozhodnout se, co v životě chceme - kde 
chceme být/co chceme mít za rok od této chvíle. Těžší je říct 
si, čeho jsme schopni se vzdát, abychom skutečně vykonali 
kroky potřebné k dosažení cíle.

Toto je podstatné. Ukazuje, jakou míru dočasného nepohodlí 
dokážeme kvůli svým snům snést. Na cestě kdykoli hrozí pád,
protože tak strmě jsme nikdy nešli, a závrať, protože tak 
vysoko jsme nikdy nevystoupali. Naše cesta je boj především 
se sebou. Musíme snést boj s vlastním strachem, který nám 
bude našeptávat, že nebudeme mít dost síly, i s vlastním 
okolím, které nám nebude přát, abychom dokázali víc než oni 
sami. Nebudou nám to přát hlavně proto, že by to neuneslo 
jejich ego. Předvedli bychom totiž, že cesta dál existuje a 
funguje. A v jejich hlavách by se začaly množit výčitky.

Září 2015 - Nikdo nás nedokáže udělat šťastnými tolik jako my sami 886



Velikost oběti ukazuje, za kolik stojí náš cíl. Ukazuje jeho 
skutečnou hodnotu. Nejsme-li ochotni podstoupit žádnou 
oběť, znamená to, že se vyhýbáme jakémukoli úsilí. Pak 
ale od života nemůžeme chtít odměnu. Život není sociální 
ústav. Je to tvrdý obchodník. Vyžaduje činy.

V přírodě není bytosti, která by se chovala záhadněji, 
pokud jde o dosahování cílů. Člověk něco chce, ale čeká, 
až se to stane. Nekoná. Diví se, že to, co chce, nepřichází. 
Je jako horolezec, který si přeje zdolat Everest, a přitom 
sedí pod horou a čeká, až uvidí ten výhled. Neuvidí. Leda 
na fotografii.

Na dosažení velkého cíle není vůbec nic zázračného. Velký cíl
je jen souvislá řada malých cílů. Negativním lidem vadí, že 
dobytí velkého cíle trvá tak dlouho. Pozitivní lidi naopak 
baví, že mohou tak často slavit své malé výhry. Všimli jste 
si, v čem je rozdíl? Negativní lidé vidí jen velký cíl. Pozitivní 
jsou schopni vidět a nechat se vést těmi malými.

Až budete tak staří jako já, čtyřicetiletý kmet (Petr 
Casanova), pochopíte, že když se budete soustředit na jeden 
velký cíl, bude se chovat jako protnuté koleje na horizontu. 
Když k tomu bodu dojdete, zjistíte, že se posunul. Velký cíl je 
už takový. Když ho dosáhnete, najednou Vám nestačí. Malé 
cíle jsou všude kolem nás. Naplňují nás nejen samy o sobě, 
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ale i všemi krůčky, které pro ně děláme. Každý den můžeme 
zažít úspěch. Malý, ale lepší než žádný.

V tomto světě se žádné dobré věci nedějí samy. Shůry nepadá 
nápomocná ruka, ani se člověku nevykouzlí úsměv. Obojí 
představuje něčí námahu. Bez úsilí nebudeme ani šťastni. Ba 
dokonce čím více úsilí obětujeme, tím slastnější je pocit, když
cíle dosáhneme.

Námaha, úsilí… to všechno je podmíněno energií. Abychom ji
mohli vydávat, musíme ji někde brát. Ohledně životní energie 
ale neplatí známé zákony. I když ji někde získáme, 
neznamená to, že ji někdo jiný ztratí.

Když například přítel přijde strhaný a frustrovaný z práce a 
my ho obejmeme, podpoříme, provedeme mu masáž na 
ventilaci negativní energie, vynaložíme svou energii. Ale jeho 
spokojeností a uvolněností se nám energie zase vrátí. 
Chápete? Jeden vynaloží energii a oba jí náhle mají víc.

Říká se tomu synergie. Funguje pozitivně i negativně. Když 
vynaložíme svou negativní energii, cítíme se rázem hůř my i 
ten druhý. Energie se vždycky násobí. Proto je na nás, s jakou 
energií pracujeme. Je jako trhavina. Zachvátí nás i okolí. 
Vynakládat pozitivní energii znamená povzbuzovat, chválit, 
pomáhat, oceňovat, obdivovat. Ve společnosti pozitivních lidí 
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je radost fungovat. Čím více radosti a úspěchu u nich budete 
hledat, tím více naleznete.

Už teď jsme vybaveni vším, co je třeba pro naši spokojenost. 
To, co nás dělá šťastnými, máme v sobě, jen to přes nánosy 
bahna a starostí nevidíme. Neopakujme chybu těch, kteří stále
čekají na někoho nebo něco, co někdy přijde a nějak je udělá 
šťastnými, bohatými nebo úspěšnými. Nic takového se 
nestane. Ani mezi politiky není žádný zázračný spasitel. 
Protože nikdo nedokáže zařídit, abychom byli šťastni, dokud 
sami v sobě nenalezneme a nepojmenujeme to, co to je.

Nikdo nás nedokáže udělat šťastnými tolik jako my sami. 
Protože nikdo nemůže vědět, co přesně nás těmi šťastnými 
dělá. Nikdo neví víc, čím nejlépe dokážeme být sami sebou. 
Nikdo do nás nevidí. My do svého srdce ano. Ostatně, máme 
důležité pomocníky - své pocity. Víme, kdy je nám dobře a 
kdy špatně.

Každé štěstí vychází z ničeho. Z maličkostí, které pro sebe 
neděláme a najednou je začneme dělat. Cítíte? Je v tom 
pozitivní akt, dělání místo nedělání. Zaměřme se tedy - stejně 
pozitivně - na to, co již máme, a neřešme pořád to, co 
nemáme nebo jsme ztratili. Mysleme na to, co uděláme, ne 
na to, co neuděláme. Mysleme na to, co jsme, ne na to, co 
nejsme. Myslet pozitivně znamená stavět. Myslet negativně 
znamená bořit. Jsou to dvě strany téže mince. Dvě strany téže 
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volby, kterou máme my - pouze tím, jak se na každý den 
začneme dívat. Jako na příležitost k naříkání, nebo na 
příležitost k úsměvu?

Přikládejme tedy větší pozornost novým začátkům než starým
koncům. Nebuďme jako ti lidé, kteří říkají, že chtějí nový 
život, ale dělají staré věci. Nečekejme, až nám léta uplynou, 
abychom pak nadávali na partnery, šéfy, politiky, když jsme to
pouze my, kdo ta léta mohou udělat nejlepšími možnými. 
Nebo je veškeré štěstí opravdu podstavené na jedné jediné 
osobě, jedné jediné práci, jedné jediné hodnotě - penězích? 
Nebo máme i jiné, méně populární radosti? Jděme za nimi.

Lepší život začíná přesně v tom okamžiku, kdy se ho 
rozhodneme žít.

Tohle vzkazuji i Janě z předchozího článku (nenaříkat, ale 
zaměřit se na to, co bude). (Která si mimochodem vymyslela, 
že bude Martina :). (Jak já tohle neustálé měnění jmen 
"miluju" :) Změnit kontakt v telefonu a pak se divit, kdo to je, 
ale hlavně změnit v hlavě. (Už to prosím neměň, ano? :)

I mě čeká nová životní etapa - nové zaměstnání. Absolvovala 
jsem několik pohovorů jako úplně nový člověk a moc jsem si 
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to užívala. Poprvé sama sebou! Poprvé sama za sebe! Je to tak
opojný pocit. Cítila jsem se tak přirozeně a šťastná, že mě 
tahle společnost oslovuje "paní" nebo dokonce častokrát 
prostě jen Terezo, Terezko. Mnohokrát jsem se u pohovorů i 
zasmála a dostala jsem se pokaždé tak daleko, že si ještě 
můžu vybírat.
Za pár dní už budu pracovat tam, kde nikdo Toma neznal a 
kde pro ně existuje jen Tereza. Mé první zaměstnání, kde 
budu úplně sama sebou a svým úsilím, odhodláním a 
pečlivostí snad přinesu něco dobrého i pro mého 
zaměstnavatele.

Všimla jsem si jednoho velkého rozdílu u pohovorů, které 
kdysi absolvoval Tom a které jsem teď absolvovala já. Tehdy 
se nikdo neptal na to, jestli mám děti a jak jsem schopná se o 
ně postarat v souvislosti s přesčasy. Teď mé "maminkovství" 
řešil každý, i když otázky na děti by správně žádný 
personalista neměl do pohovoru zařadit. Jsem maminka, tak 
se to řeší. Já s tím samozřejmě problém nemám, byla vždy má
odpověď. Kdybych řekla, že mám, tak můžu rovnou jít, jsem 
jim říkala. To je rozesmálo. :) Nic víc jsem nevysvětlovala. 
Těžko se mi vysvětluje, proč já jako maminka mám svou 
dceru jen jednou za 14 dní.

A na závěr pozvánka.
Dnes 22.9.2015 ve 21:35 na TV Prima v pořadu Očima Josefa
Klímy vystoupí Diana/Gabriel, který se soudí o 17 miliónů za 
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nechtěnou změnu pohlaví. Psala jsem o tom v článku "Diana 
nebo Gabriel?", pod kterým se v diskusi Diana/Gabriel hojně 
vyjadřoval k našim názorům, ale pod pohrůžkou žaloby z jeho
strany jsem musela před soudním jednáním všechny jeho 
komentáře zneviditelnit.
Diana/Gabriel tvrdí, že není žena a ani nikdy ženou být 
nechtěl. Proč tedy v pořadu jako žena vystupuje?
Já mám v hlavě jasno, o co tady jde. :)

A aby toho nebylo málo, v úplně stejný čas ve 21:35, ale na 
Nově, bude v magazínu Víkend mluvit Hanka Fifková, která 
na kameru mluví opravdu velmi vzácně a novináře posílá 
vždy za prof. Weissem, který kamery miluje :)
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Kouzlo make-upu a zamyšlení o 
lavičce
23. září 2015 v 16:26 | Tereza 
Já se pořád nějak nad vším zamýšlím. :)

Neřešíme to jen my, řeší to všechny holky a ženy. Věčné 
diskuse o tom, že žena je krásná i bez make-upu.
Ano je krásná. To nepopírám, ale krásnější je, když se její 
krása ještě podtrhne.
Jenže když řeknu já, že make-up je kouzlo a že ho miluju, 
může to být použito proti mně. Takhle, když to řekne 
bloggerka o líčení, to má jinou váhu :)

Patřím tak mezi tábor těch, které make-up nezatracují 
(prosímvás to nejsem já tady dole ano? Kéž by! :):
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Já prostě nevím, nad čím se tu diskutuje :)
Buďte takové, jaké chcete být. Ne jaké vás chce mít okolí.
(Mimochodem - slečna si na facebooku zvolila stejné jméno 
(Terry), jaké jsem měla já své neutrální. To je od ní tak hezké!
:)

Nedávno mi Tom ráno po učesání, obléknutí a namalování na 
pohovor říká: "Proč jsi nebyla takhle krásná večer?"
"Nespím nalíčená, brouku."
Ale měla jsem ho chuť obejmout za to, co mi řekl. A taky to 
udělám, až zase budu mít příležitost.
Vždyť on nejenže mi říká, že jsem krásná po nalíčení. On se 
mnou zůstává večer vedle mě, mluví se mnou, chce lézt ke 
mně do postele, i když jsem nenalíčená! Nebude on mě mít 
asi rád? :)
Jak tak nad tím přemýšlím, tak mě to dojalo.

Podobný názor jako na make-up mám na dívky s krátkými 
vlasy.
Ano, dívka s krátkými vlasy může být krásná, ale ještě 
krásnější je s dlouhými! :) Je to takový vyšší level ženskosti.
Nemůžu si prostě pomoct. Dlouhé vlasy jsou chloubou každé 
ženy, každý muž přizná, že je to to, co na ženě opravdu 
obdivuje. Pokud je žena tak krásná, že si může dovolit krátké 
vlasy, tak budiž. Ale kdyby si je nechala dlouhé, podtrhne to 
její ženskost o to víc.
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Emma Watson s krátkými a s osudově dlouhými vlasy
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Dlouhé vlasy patří k ženě.
Muž při výběru své partnerky hodnotí mimo jiné (často

nevědomky) také její vlasy.
Čím více jsou lesklé, dlouhé a zdravé, tím mu jeho mozek

říká: Tahle žena je zdravá, tu si vyber, ta ti zajistí pokračování
tvého rodu.

Velkou roli hrají vlasy i v přitažlivosti ženy ze sexuálního
hlediska.

Mnoho mužů považuje pohyb dlouhých ženských vlasů za
velmi vzrušující pohled.

Jak to vidím já?
Kdo nosí krátké vlasy?
1) ženy, které omrzely vlasy dlouhé a myslí si, že změna ke 
kratším bude zajímavá, možná lepší. Všichni jim pak říkají, že
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jim ty krátké vlasy taky sluší a protože je to pravda, nic je 
nenutí nechat si narůst znovu vlasy dlouhé. Což je škoda.
2) lenošky :) (není nic snažšího než pečovat o 2 cm dlouhé 
vlasy)
3) starší ženy, které si myslí, že už nemají mužům co 
nabídnout. "Na co bych já měla být sexy?" Což je škoda, ale 
ok.

Tak jsem si dovolila vyjádřit své dva názory na make-up a 
krátké vlasy :)

To je celé :) Žádná historka, žádné příběhy... Stejně je to 
pořád to samé. Přijdu k pokladně a pán za mnou mě s 
úsměvem osloví: "Vy jste se na mě podívala, jak kdybych vás 
chtěl předběhnout!" :)
Nevím, proč se chce se mnou pořád někdo seznamovat :) 
Povídáme si, smějeme se.
To mě baví!

Jedu na eskalátorech, přede mnou ten kluk taaaak voní! Cítím 
potřebu se ho zeptat. Ideální způsob k navázání kontaktu.
Ale nepotřebuji ho navazovat. Někdo je rychlejší.
Chlapec se na mě otočí, odmění mě úsměvem a v momentě, 
kdy zjistí, že odbočuji do jiného oddělení než on, okřikne mě: 
"Slečno, nedáte mi svoje číslo?"

Vtipné.
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(O to vtipnější, že je mu tak 24.)
(Ale tu vůni cítím ještě teď...)

Nedávno mi Tom říkal, že jel výtahem se sousedkou - starší 
paní, co je manželka předsedy společenství vlastníků a bydlí 
pod námi. Ptala se ho, jestli už tady u mě bydlí... (já nechtěla, 
aby někdo věděl, že tu Tom bydlí, protože by mi zvedli 
zálohy, navíc je Tom stejně polovinu času v práci mimo ČR a 
do konce roku už dostaví bydlení na svém pozemku). "Joo, 
bydlím, tady je hezky!" (Beeezva).
"A co Terezka? Ona je už konečně šťastná, viďte?"
To mě tak potěšilo. Jak ona o mně smýšlí a přemýšlí. 
Pochopila, oč tu běží. Je to inteligentní paní :)
"Noo já se tu o ní starám víte? Ona je ještě v neschopnosti...", 
odpovídal Tom. Trošku přeháněl, ale teď to vypadá, že jsme 
spolu :) (Což asi stejně jsme, jen jsme to tak dosud 
nepojmenovali. Nebo kdo ví? :) Třeba je to tajemství :).

Zjistila jsem, že už necítím potřebu fotit se. Tedy - ta potřeba 
je stejná asi jako potřeba všech žen, ale přišla jsem na to, čím 
to je.

Dříve byla má ženskost drahocennou záležitostí, jedinečností, 
výjimkou, vzácným okamžikem - jedním procentem mého 
života, po kterém jsem zbylých devadesát devět procent času 
toužila. To proto jsem si chtěla tyhle okamžiky uchovat a jako
zběsilá v jednom outfitu udělala třeba sto fotek. Jakobych se 
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toho nemohla nikdy nabažit. A pak jsem ty fotky dala na 
internet a měla radost, když napsal nějaký sympatický muž, 
zapovídala se s ním a brečela, když to došlo tak daleko, že 
jsme se mohli sejít. Já bych přišla, ale ty bys utekl.

Teď už mi ze schůzek nikdo neutíká a sto procent mého času 
jsem to já. Mám tolik všeho, po čem jsem toužila, že si to 
nepotřebuji navždy uchovat na fotkách, protože to mám 
kdykoliv se podívám do zrcadla. V práci, v restauraci, v okně 
autobusu, ve výloze, kamkoliv jdu, s kýmkoliv jdu. Už 
nebrečím, že jsem se nemohla sejít, ale směju se s ním tváří v 
tvář.

Ta samozřejmost toho všeho ale vůbec není samozřejmá. Je 
vybojovaná a mám z ní radost.

To ovšem neznamená, že bych se nerada fotila. To ne. Jen ta 
selfíčka už mě moc nebaví, fotit se před někým se stydím a 
tak stále na své lepší (co do aranžmá) fotky stále čekám. Ve 
sněhu, v listí, na lavičce, na schodech kostela. Nápadů mám 
plnou hlavu.
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Kde jsem já? No kde bych byla? Ty lavičky na mě vyloženě
čekají.

Jen já jsem jaksi nějak doma nebo v práci.

Stejně - lavička je tak hezké a romatické místo! Schválně, s 
čím máte spojenou lavičku? Já s párem sedícím na ní a 
povídajícím si celé letní nedělní odpoledne. A když se setmí, 
to se na ní dějí věci.
Říkám tomu "zrození lásky".

Jako tady, když jsem šla jednou parkem z práce kolem jedné 
lavičky, v jejíž blízkosti jsem velmi nenápadně náhodně 
stiskla spoušť, protože se mi ten výjev moc líbil:
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Tohle je Zrození lásky.

Lavičky jsou takoví osamocení obyvatelé parků, kteří mají 
radost, když si někdo přisedne... Nenechávejme je tam 
samotné. :)

(Vůbec nechápu, jak jsem se od make-upu dostala k lavičkám.
:)
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Slečna vlevo
25. září 2015 v 14:09 | Tereza 

Tvůj svět a můj

 
2:58

Ještě nechoď spát...

 
9:32

Je k umuchlování...
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9:38

Dívám se Tvýma očima...

 
9:45

Snídáme...
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10:02

Jdeme ven...

 XX 
(tady už moje fotka není)

XX

10:35
Tak pa... orchidejko.

(Tu fotku tam klidně dej. Já se za nic nestydím.)
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Můžu vyfotit, jak nemáme stejný výhled,
jak nemáme stejnou snídani,

stejný hrníček ani stejný pokoj,
ale nemůžu vyfotit,

co vidět není
a to stejné je.

Tohle je deník.
O mém životě.

Do kterého občas přichází
zvraty.

Jsem člověk a hledám člověka.

Už nic neříkám.
Mlčím.

A poslouchám.
Jak máváme křídly.

A říkáš:
Teď žádné otázky prosím.

K tomuhle článku se vždycky ráda vrátím.
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Malování
27. září 2015 v 20:24 | Tereza 

Je L'Aime A Mourir

A já, která jsem až do včerejška byla jen líná
Teď jsem ochránce Tvých snů o lásce

Miluji Tě k smrti
Mohou zničit vše, co vidí

Protože Ty to jedním dechem znovu vytvoříš
Jakoby nic, jakoby nic

Miluji Tě k smrti

Zastavuje každé hodiny
A mně pomáhá průhledně malovat bolest

Se svým úsměvem
A zvedá věž z nebe až sem

A šije mi křídla a pomáhá mi stoupat
Ve vší rychlosti, ve vší rychlosti

Miluji Tě k smrti

Nebyla jsem ničím
A dnes jsem strážcem Tvého spánku

Miluji Tě k smrti
Můžete zničit vše, co chcete

Ty jen otevřeš náruč
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a vše přestavíš, vše přestavíš
Miluji Tě k smrti

Vymazáváš číslice všech hodin ze sousedství
Přinášíš do mého života papírové slepice

A praská smíchem
Stavíš mosty mezi námi a nebem

Procházíme se po nich vždycky když
Se Ti nechce spát, nechce spát

Miluji Tě k smrti

(Originální volný překlad tohoto textu je mnohem krásnější,
ale já ho musela z jednoho důvodu upravit.)

Celý den mi tahle písnička zní v uších...

Nemůžu Ti to napsat. Nemůžu Ti to říct. Jsem vzteklá ze 
svých pubertálních nápadů a myšlenek, které nenávidím! 
Jsem tak neschopná se jich zbavit. Protestuji proti své 
pubertě! Nesouhlasím s ní. Bojuji s ní tak neúspěšně, že z 
toho pak vznikají tyhle nesmyslné články. :(
V kratičkých okamžicích v průběhu dne si uvědomuji, jak 
jsem divná, jak jsem trapná, jak jsem se úplně celá musela 
zbláznit, že tohle dělám, říkám, myslím si a představuji. Ale 
nemůžu se tomu ubránit. Musím být úplně pitomá... Jenže je 
to silnější, než já. O hodně silnější. Mám z toho horké tváře a 
mrazí mě po celém těle.
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Dnes žádné zprávy v televizi, sprcha i dilatace počká. 
Všechno "až pak". I kdybych si měla jít spát až ve 2:58.

Já chci být zase vyrovnaná. :(

Jediný způsob, jak můžu dostat ven své pocity, které mě budí 
v 1:37 a nenechají spát, je tento. Nezajímá mě, co způsobí, 
komu ublíží, koho dojmou nebo kdo si kvůli nim poklepe na 
čelo. Celou dobu nemyslím na nic jiného, než že se tu vypíšu 
a budu moct zase znovu dýchat. Je mi jedno, jestli venku 
padají z nebe žáby nebo mi někdo krade auto. A moc moc 
moc bych si přála se toho všeho ve mně co nejdřív zbavit, 
protože jinak z toho asi brzy zešílím.

Jsem akutně vystresovaná, zmatená, červená, v prudké euforii 
s vážnou mozkovou poruchou. Jsem zasažená a nedokážu 
spávným způsobem užívat základní hormony upravující 
náladu a nespavost (adrenalin, dopamin, serotonin). Jsem 
slabá v kolenou, srdeční tep se zvyšuje o 30 až 60 %. 
Zrychluje se mi dech. Pánevní a stehenní svaly se stahují. 
Zorničky jsou rozšířenější, než by odpovídalo momentální 
intenzitě světla v místnosti. Mé tělo prahne po doteku.
Jsem celá nesvá, ztrácím chuť k jídlu, nespím, neustále 
myslím jen na jediné.
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Použila jsem snad všechna přídavná jména, která 
charakterizují, co teď jsem, jen to jedno nechci vyslovit 
nahlas, protože se bojím.

Bojím se svých pocitů, bolesti, že to celé praskne (ale i že to 
celé nepraskne), že teď už nebudu schopná normálně 
přemýšlet, protože jsem si šla po cestě, ale někdo na mě 
zavolal a já se otočila...

"Chci se s Tebou ráno prát o 
koupelnu a o to, kdo z nás 
udělá snídani."
"A já Ti zase krást hřeben a 
hrníček na čaj, protože chci pít
z toho Tvého, protože chci 
cítit Tvé rty z jeho hrany a 
vidět Tě létat po pokoji ve 
spodním prádle a mít radost z 
úsměvu, který mi věnuješ 
mlčky u snídaně (mlčky jen na
chvíli). Je toho hodně, co bych
chtěla a nejsou to věci, co stojí

hodně peněz. Jsou zadarmo."
"A já chci nestíhat před odchodem do práce, běhat po bytě ve 
spodním prádle a upíjet z tvého kafe, protože to moje je o 
metr dál."
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"A já Tě plácnout po zadku, jakože jsem naštvaná, že mi piješ 
kafe a při oblékání kalhot za chůze Tě zastavit a obejmout a 
sáhnout po Tvém balzámu v autě nebo na zastávce, protože 
mi ten můj zrovna někam zapadl a pak Ti dát pusu přede 
všemi. A usmívat se na lidi, co si z toho musí zapálit 
cigaretu."
"To by bylo tak dokonalý ráno, že se chci zítra probudit u 
tebe."
"Chci jít s Tebou za ruku po městě."
"A půjdeš se mnou za ruku?"
"Klidně i za nohu, kdyby to znamenalo, že můžu být s 
Tebou..."

"Víš já ve VŠEM vidím jen to pozitivní, nevidím překážky, 
jdu přes ně, pokud k tomu mám dostatečný důvod. Nenechám 
nás v tom plavat. Ani pokud půjde do tuhého, neboj. Chtěla 
bych Tě do svého života."

"Teď mi přišla na mysl scéna, kde se spolu procházíme ve 
sněhu s kafem v ruce."
"My spolu ve sněhu s kafem? V kelímku? Co hřeje Tvoje 
zkřehlé prsty, protože nemáš rukavice, tak Ti přiložím ty své 
ohřáté čerstvě o kávu na Tvoje?"
"Jak víš, že nenosím rukavice?"

"Až přijedeš, půjdeme spolu koupit nějaké nové hezké 
povlečení."
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"Nic nekupuj, vystačíme si s tím, co máme."

"S Tebou bych si připadala jako princezna."
"Miluju, když píšeš o nás."

"Naučila bys mě tančit?"

"Přála bych si, aby přišel někdo, kdo mě odsud zachrání."

"Chtěla jsem Ti jít udělat snídani, ale musím se k Tobě vrátit. 
K ránu už jsem se budila a měla takový ten pocit, když se na 
něco těšíš. Já jsem se moc těšila, takže už jsem nemohla 
dospat. A současně jsem měla strach - co když se probudí a 
bude všechno jinak? To, co je na tom právě to silné a 
jedinečné - že tohle je NAŠE, je to propletené, vsunuté do 
sebe, vtisknuté... vhlazené.
Čím víc nad Tebou přemýšlím, tím víc zjišťuji jednu věc: Ty 
přicházíš, protože mi chceš něco ukázat. Něco, co mi chybělo.
Já bez toho žila šťastná (protože jsem teď šťastná bez ohledu 
na to, co zažívám, mám všechno, po čem jsem toužila - 
skoro), ale Ty mi najednou ukazuješ, že můžu mít ještě něco.
Chtěla bych ještě chvíli zůstat u Tebe pod vyhřátou peřinou a 
užívat si té chvilky. Těším se, až taky budeš vzhůru. Chtěla 
bych se dívat, jak spíš... poslouchat Tvůj dech a pak si lehnout
tak blízko, že mě budou šimrat Tvoje vlasy. Vím, že víš, že se 
na Tebe dívám, i když máš zavřené oči, ale necháš mě, 
protože víš, že se na Tebe ráda dívám.
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"Chci toho tolik, probudit se do ticha, přetočit se na druhý bok
a kručením v břiše tě požádat o snídani?"

TOHLE POTŘEBUJU.
Tohle mi chybí.
S kým si to dáme navzájem?
S člověkem.

Měla jsem v mžiku naplánovaný celý Tvůj a můj život. Chtěla
jsem Tě zachránit, chtěla jsem Tě odvézt, přijet za Tebou, 
rozhrnout Ti vlasy z čela, obejmout, poslouchat a povídat a 
usnout s propletenýma nohama. Viděla jsem nás v Paříži pod 
Eiffelovkou, v londýnském metru i u islandských gejzírů, ze 
kterých jdeme potom hezky do tepla vyhřátého hotelového 
pokoje a všichni mi můžou být ukradení. Viděla jsem Tě tu 
bez starostí, které máš teď, každý den ráno v autě, ve kterém 
jedeme do práce a Ty mě chytíš za ruku, protože víš, že 
potřebuji doteky, potřebuji Tvá objetí a cítit, jak Ti buší srdce, 
když se přibližujeme k sobě navzájem.

Během pár minut jsem věděla, že musím Tvé oči vidět, že bez
toho nemůžu dál existovat (a už jsem se do toho nořila 
hlouběji a hlouběji, protože jsem chtěla a protože jsem 
dostávala to, co mi tolik chybělo a nikdo jiný mi to zatím 
nedal.) Víš, že pro mě není NIC problém. Vzdálenost, 
návštěva u Tebe na nemocničním pokoji s něčím sladkým 
jenom pro Tebe, ať si kouká jak kdo chce. A Ty to máš úplně 
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stejně jako já. Máš své sny, za kterými si jdeš. Neohlížíš se na 
lidi kolem. V tomhle jsme dokonalý pár.

Opravdu jsem si to tu malovala...

Když jsem se na téhle své cestě otočila za Tvým roztomilým 
hláskem, nevěděla jsem, co dělám. Jsem od přírody zvědavá a
vždy si myslím, že každá překážka se dá zvládnout. To jsem 
ale ještě netušila, co se mnou provedou Tvé myšlenky.

Já už se nikdy nemohu vrátit tam, kde jsem byla předtím, než 
jsem Tě potkala. Jen mi to prosím všechno nedávej, když mi 
to potom všechno zase bereš.

Chybíš mi.
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I všechno to, co jsem si s Tebou vysnila, co jsem si s Tebou 
namalovala, co jsem si s Tebou naplánovala a co jsem si s 
Tebou řekla.

Tak. Bezva.
A je to ze mě pryč aspoň trošku. Tohle je kouzlo deníčků.

Co od tohohle čekám?
Že se mi uleví.
Že to přejde.
Že se mi vrátí klidný spánek.
Že přestanu být smutná a trápit se.
Jen jediného už se nikdy nezbavím: myšlenky na něco, co 
můžu mít s někým, kdo mi to může dát.
Já už nechci drobečky. Chci být opravdu spokojená a šťastná.
A ty jsi člověk, který to mohl dokázat.
Děkuji Ti, že jsi tu. (Asi jen na chvíli, viď?).

Tenhle článek psaný s rozmazanýma očima bych chtěla 
věnovat TOBĚ... protože i od Tebe jsem dostala část Tvého 
času.

Byť cítím, že mi to stejně nepomůže, já už nejsem schopná se 
vrátit do místa, kde jsem byla oslovena, když jsem si šla na té 
své cestě. Bez ohledu na to, jestli to budu mít nebo ne mi 
aspoň došlo, co mi tak moc chybí...
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Což mi jen "trochu" zkomplikovalo život.

Je dobré vědět, co chceme.

Vím, že se venku vybrečí a bude zase svítit sluníčko.

Chtěla bych zastavit čas.
A tohle nikdy nemuset vysvětlit Tomovi, kterého mám ráda. :-
(

Každý okamžik, ať už je šťastný nebo ne, kdy jsme 
zamilovaní, stojí zato si navždy zaznamenat.

Já nechci psát o svých pocitech a mých pubertálních náladách.
Měla bych to nechat být.
Kluky i holky.
A bude klid.
Odmítám tohle prožívat.
No jo, jenže ono si to nevybírá. Nedá se tomu vyhnout. 
Najednou to přijde a svět se točí podle úplně jiného slunce.
Jestli tohle vymyslela evoluce, tak je trochu na omylu...

Jenže já to nevzdám.
Jakmile se vydáme hledat lásku, láska se vydá hledat nás. A 
zachrání nás.
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Příště až mi dá do ruky zase někdo štětec, tak stejně budu 
znovou malovat.
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Příběh lásky
28. září 2015 v 13:54 | Tereza 

Je sice září, ale já mám máj. Tedy aspoň tím, jak všude kolem 
vidím lásku. Chvílemi sáhne i na mě a zasáhne mě svými 
kouzly a čáry a já pak zůstávám omráčená a okouzlená...

Teď jsem ale okouzlená Krisem a Bridge. Nejde tedy o 
příběh lásky můj, ale jejich. Na ten můj si musím ještě počkat.
(Jak známo, na ty nejlepší věci se počkat vyplatí :).

Tohle je jejich příběh lásky v obrazech zveřejněný v 
Huffington Post.
Mám ráda fotky, dojaly mě nejen ony, ale i vyprávění Krise a 
Bridge o sobě navzájem a jsem ráda, že takoví lidé jsou mezi 
námi.

Sarah Perry, fotografka:
Tyto fotografie zobrazují nahotu a pooperační stavy.
Toto je příběh o někom, kdo je věrný sám sobě. Toto je příběh 
o hledání opravdové lásky podél cesty.
Prosím, mějte otevřenou mysl. Nikdy nemůžete chodit v jiných
botách. Nikdy nevíte, co jiný cítí.
Existuje tolik osamělých duší chodících po této zemi. Mějte 
prosím na paměti, že věci lze změnit. Vše se zlepší. Stojí to za 
to.
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Tyto obrázky nejsou upraveny. Myslím si, že je důležité, aby 
byly takové, jaké jsou:

Kris a Bridge oslavili v lednu 2015 roční výroční jejich
vztahu. Jejich příběh je mimořádně výjimečný.
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Kris má z dřívějšího vztahu dceru se svým partnerem, než si
uvědomil, že je transgender. Po setkání s ostatními lidmi z
trans komunity a hledání své duše začal přeměnu z ženy na

muže na začátku léta 2013. V tom létě se Kris a jeho tehdejší
partner rozešli.
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Ačkoli Kris říká, že se jeho vztah nerozpadl kvůli přeměně,
rozvod obrátil jeho svět vzhůru nohama, začal vše

zpochybňovat a nakonec se vrátil k životu jako žena.
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Při pohledu zpět Kris řekl, že ví, že zastavuje svou přeměnu,
protože byl vyděšený z toho, že nikdy nenajde jako

transgender lásku. Ale o pár měsíců později, kdy Kris začal
svou cestu se ukázalo, jak moc se mýlil.
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Po rozpadu manželství se Kris zaregistroval na seznamce
OKCupid a potkal tam krásnou dívku jménem Bridge. Jejich
milostný příběh začal už první noc. Když se poznali, strávili
celou noc mluvením, mluvením a mluvením. Kris a Bridge
nemohli zůstat jeden bez druhého a do dvou týdnů se k sobě
nastěhovali. Bridge říká: "Pozval mě dovnitř a zůstala jsem
navždy." Hned na začátku jejich vztahu řekl Kris Bridge, že
chce jít do přeměny. Bridge to přijala a říká: "Nevěděla jsem
tehdy, co jeho přeměna udělá se mnou, zda budu dál v jeho

životě, ale věděla jsem, že ten nápad mnou neotřásl ani
neděsil." Kris byl zamilovaný a popisuje vztah takto:

Skutečně jsme si rozuměli a doplňovali se navzájem, tohle
jsem ještě s nikým nepoznal, s žádným jiným partnerem. Dost

jsme spěchali, abychom mohli po třech měsících legálně
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uzavřít naše partnerství. Byly jsme v té době dvě lesbičky a
byly jsme rády, že se můžeme vzít.
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Ale brzy se Kris začal v noci probouzet a přemýšlel: "Co jsem
to udělal?" I když Bridge věděla, že Kris se kdysi pokoušel o

přeměnu, byly nyní šťastné jako dvě ženy a Kris se snažil
skrývat vnitřní zmatek z jeho nové partnerky. Kris se bál, jak
ho bude Bridge vnímat, když půjde do přeměny a obával se,
že si Bridge bude myslet, že ji jen vodil za nos. Měl strach,

aby si lidé nezačali myslet, že je to jen jeho rozmar a celé noci
probrečel.
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Jen dva měsíce po svatbě řekl Kris Bridge: "Myslím, že bych 
mohl být genderqueer." (Genderqueer (GQ) = "ani holka, ani 
kluk). Kris se Bridge otevíral stále víc a víc a tím si začínali 
být stále bližší. Nakonec se Kris rozhodl k přeměně a své 
partnerce řekl, že chce, aby po ní nemůže chtít, aby stála po 
jeho boku, ale že je hrdý na to, že je jejím partnerem. Bridge 
hned nechala Krise ostříhat na pánský sestřih a začala 
prozkoumávat svou "lesbicko-chlapskou" stránku. Bridge 
říká:

Bylo to všechno velmi osvobozující, sentimentální, mazlivé, 
krásné a sexuální pro nás oba otevřít se a hrát si s našimi 
sebeprezentacemi. Milovali jsme se, jako bychom byli právě 
zamilovaní. Mám pocit, že jsme našli mnoho odpovědí v naší 
posteli. Věřím, že sex je krásný způsob, jak si vyzkoušet své 
pohlavní role, prozkoumat svoji sexualitu a pak ji projevit i 
navenek, puštěnou do světa se zvýšeným sebevědomím. 
Mluvili jsme o našich zážitcích donekonečna, byla to krásná 
forma vyjádření se a převedení našich myšlenek do ložnice 
velmi sexuálně-pozitivním způsobem.
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Bridge začala Krise oslovovat stále častěji jako "jeho" než 
"jí". Přesto, když oslovovala Krise jako "manžela", bylo pro 
ní obtížné přijmout svou sexualitu jako lesbička. Nakonec se 
ale identifikovala jako queer. "Přitahovali mě různí lidé, ale 
hlavně mě přitahoval Kris ve všech fázích jeho přeměny."

29. prosince 2014 Kris podstoupil odstranění prsou s Bridge 
po jeho boku. Po operaci Bridge řekla: "To jsi ty! Teď už 
vypadáš mnohem víc tím, kým jsi." Na lásku a podporu 
Bridge během operace a rekonvalescence Kris říká:
Starala se o mě tak, jak jsem to nikdy nepoznal, s láskou a 
soucitem. Moje žena se stala mým největším spojencem, 
skutečným partnerem. Dal jsem jí všechno, co jsem a ona 
udělala totéž. Vybudovali jsme si život, který si oba 
zasloužíme a to je ta nejkrásnější věc, kterou jsem kdy 
poznal... Tato láska je úžasná a já jsem šťastný, že jsem ji 
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našel, ale nebylo by tomu tak, dokud bych nebyl tím, kým 
jsem dnes. Tím, že jsem se skrýval, jsem jen stavěl bariéru 
mezi námi, kvůli které jsme ani jeden nemohli sedět k sobě 
tak blízko, jako teď.
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Bridge je neochvějnou podporou pro Krise a je důležitou 
součástí jeho cesty:

Pokud má někdo nedůvěru ve smysl FtM přeměny, musím 
vám z vlastní zkušenosti říct, že můj manžel udělal opravdu 
dobré rozhodnutí. Dívala jsem se na něho, utěšovala ho před 
jeho zhroucením, protože musel žít s prsy... V den, kdy Kris 
zjistil, že půjde na operaci vršku, byl v tu chvíli nejšťastnější. 
Ráda bych s ním šla po jeho boku. Jsem už do všeho tolik 
zapletená, součástí všech jeho vzestupů a pádů všech fází jeho
přeměny. Používám slova jako "my" a "nás", když nás 
popisuji druhým a vyprávím, čím prochází. Ještě před tím, než
jsme se vzaly, jsem si pohrávala s myšlenkou žít společně. 
Někdy se mě lidé ptají, jak jsem schopna to všechno 
zvládnout. Ale já viděla jen to, co dělal po celou dobu pro mě:
Pomohl mi stát se lepším člověkem. Jsme jen o maličko více 
průměrní, než opravdu průměrný pár šťastný díky jejich 
partnerství.
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Kris a Bridge spolu vychovávají Krisovu dceru, kterou mají 
ve střídavé péči s jeho ex a jeho partnerem. V současné době 
podnikají kroky, aby mohli mít své vlastní dítě.
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Fotografka Sarah Perry nabídla Krisovi zdokumentovat jeho 
přeměnu, jizvy, podávání testosteronu, ale také záběry s 
úsměvy a slzami. Chtěli vyprávět o svém vztahu.
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Kris: Myslel jsem si, že přeměna bude tím nejtěžším, čím 
jsem si kdy prošel, ale udělala ze mě lepšího člověka. Můj 
život se zleppšil. My, transgender lidé čelíme tolika 
překážkám - lidé nás nenávidí prostě za to, kým jsme. Ani 
rodiny nejsou na naší straně. Často nás popírají, nadávají nám 
- ale my se stejně vydáme na vlastní cestu. Ale můžeme vstát 
a říct: "Mohu mít vše, co chci a potřebuji, i když budu sám 
sebou."

Jsme tak odlišné, jako jsme podobné ostatním rodinám. Dan 
Savage měl pravdu: Může to být lepší. Jen je potřeba najít 
pomoc, najít někoho, a půjde to. Uvidíte.
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Ale stejně je to hezké, když někdo urputně neskrývá, čím si 
prošel a ukáže všem, jaké to je. :)
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S tímto příběhem mám společné také to, že i já už vím, jaké to
je, když mě někdo pozná takovou, jaká jsem a miluje mě 
takovou. Když vztah začíná už s vyloženými kartami. Odpadá
to trapné, nejisté a stresující vysvětlování, kým jsem byla. 
Vztah s otevřeností už od začátku je pro mě ta nejlepší 
varianta. Takový člověk jde totiž do vztahu rovnou s tím, kým
jsem byla a zná tak má trápení i radosti. Bere mě jako ženu, 
ale ví, jak se ke mně chovat, čím mi zvednout náladu nebo 
podpořit v souvislosti s (ukončenou) přeměnou.
To je rozdíl oproti lidem, které jsem potkala jako žena, o které
si myslí, že se jako žena narodila a doteď netuší, čím jsem si 
prošla. A ani to nikdy vědět nebudou.

Zastávám názor, že není nutné to každému sdělovat. Přesněji 
řečeno, že není to nutné sdělovat nikomu, kromě svého 
partnera, který jako jediný by měl vědět vše o našem 
zdravotním stavu, minulosti, protože stejně tak bych to chtěla 
vědět i já o něm a případně mu pomoci nebo ho podpořit. To 
přeci posílí vzájemné pouto. Přesně jak píše Kris a Bridge. O 
tom to je.

Pokud vím, že vztah s člověkem sedícím naproti mně na 
prvním rande nemá smysl, stejně si ho užiju, už se s ním ale 
nesejdu a současně si své tajemství nechávám navždy pro 
sebe. Zatím to bohužel dopadlo vždy tak, že oni mě chtěli, já 
je ne. Cítila jsem hned výčitky, protože jsem jim jen pořádně 
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zamotala hlavu a navíc mi to "vítězství" dělalo radost. Je to 
ale nefér. Jenže tak to prostě chodí.

Teď někdo zamotal hlavu mně a udělal mi totéž a já z toho na 
svatého Václava píšu tenhle článek jako takový dozvuk mých 
pocitů z toho všeho.

Chtěla bych ale říct, že jsem moc ráda, že znám takové lidi, 
jako je Bridge (že Bohunko, Jardo, Týnko?). Jsou tu. Opravdu
tu jsou, i když jsou vzácní a setkání s nimi je vždy osudové.

99 % lidí, kteří mi vešli do života a vidím je stále ráda, mi 
přinesl tento blog. Poslední dobou i můj úmysl nechat v 
jednom z článků z tohoto měsíce svojí fotku.

Takže když to tak shrnu, není až tak na škodu, když známe 
fotku pisatele :) I já jí vždycky ráda vidím u druhých a mám 
radost, když se někdo nebojí ukázat. Navzdory ztrátě 
soukromí. Mně tedy to, že jsem se ukázala, jen udělalo 
prostřednictvím těch, co mi napsali, radost.

Neřekla bych, že Krisovi a Bridge tento velmi intimní článek 
nějak ublížil. Oni mají svůj svět, jsou šťastní a ke své 
minulosti se hlásí. Jsou silní. Jsou dva.

Já nevím, co chci. (Což není poprvé).
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Z jedné strany jsem tlačena (například Tomem i mým 
vnitřním hlasem) do absolutního zrušení všech mých fotek na 
internetu, ukončení veškerých kontaktů naživo s 
transkomunitou a přirozenému nakreslení tlusté čáry za 
přeměnou.
Na druhou stranu jsem tak nadšená z ostatních, tak nesvá, 
když vidím nespravedlnost a plná touhy podpořit někoho, kdo
to potřebuje, že mi (také můj vnitřní hlas) říká, že si mám sice
žít svůj sen, ukončit přeměnu i duševně, ale proč se úplně 
zříct své minulosti? Mám se snad stydět za to, kým jsem byla?
Jak moc je dobré nebo špatné, když někdo ví, že na fotce, 
kterou našel tady, jsem já?
Je to opravdu takový problém? Zrušení všech fotek tady mi 
nic nepřineslo ani nevzalo.

Nesnáším blogy, kde nevidím, kdo je píše... Jaké oči to vidí 
ten jeho svět.

Proto tu budu ode dneška v záhlaví na zkušební dobu všechny
strašit :)
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Jak se koupe žena
30. září 2015 v 0:01 | Tereza 

Trocha odlehčení takhle na konci září :)

Včera jsem si tak polehávala v noci u televize, nechtělo se mi 
ještě spát (ani psát :), tak jsem si tam dala starou českou 
krimitrilogii na motivy povídek Josefa Škvoreckého "Zločin v
dívčí škole". Staré české kriminálky mám ráda.

Název druhé z povídek mě zaujal. Jmenovala se totiž "Jak se 
koupe žena".

Noo tak to bych asi měla vědět, jak se koupe žena, tak se na to
podíváme. Jak se asi tak může koupat žena odlišně od muže? 
A co když zjistím, že se nekoupu jako žena? :)

Kriminální příběh byl o zpěvačce z varieté, kterou někdo 
zastřelil ve sprše. Všechny slečny si ve sprše umývaly hlavy v
předklonu, na což později náhodou pan detektiv přišel (on to 
nevěděl, jelikož se běžně s děvčaty nesprchuje :) a tak odhalil 
místo výstřelu, které muselo být výš, než v úrovni hlavy. Jak 
na to přišel? Šmíroval! :)
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Dneska jsem si myla hlavu a místo v předklonu, jsem si jí 
jako vždy mydlila i oplachovala v záklonu. Přijde mi to tak 
přiroznější, protože voda nestéká do očí, ale proudí krásně po 
dlouhých vlasech krásně sladěných s křivkami těla na 
zádech :)

V tu chvíli mě napadlo, jak pan Škvorecký přišel na to, že se 
všechny ženy koupou v předklonu? Kolik jich za život asi ve 
sprše viděl? Tohle opravdu zpochybňovat nemůžu, i když si 
můžu myslet co chci, ale napadlo mě zeptat se vás ostatních :)

Prosím, ženy, jak se koupete?

V předklonu nebo v záklonu?
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Pro zajímavost pár snímků z jiných filmových skvostů:

 
Útok vraždících rajčat (1991) / Arachnofobie (1990) / Psycho

(1960) - legendární scéna ve sprše
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Prosecutor princess (2010) / Mission Impossible III (2006) /
Labyrint: Zkoušky ohněm (2015)

Tak nevím, pane Škvorecký :) Snad jsem vám tu teorii moc 
nerozbila.
Skutečnost je taková, že každý se koupe, jak chce. Předklon 
nebo záklon z nás ženu nebo muže nedělá. Vida, jak nás 
filmový průmysl ovlivňuje. Příště, až uvidím, že jde do kin 
film "Jak jí žena rohlík", určitě si ho nesmím nechat ujít. 
Proboha, jen abych ten rohlík nejedla odlišně! :)

Ale jsou krásné ty sprchovací scény :)
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Nejvíc ze všeho tyhle:

Skyfall (2012)
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Říjen 2015

Vkládání
5. října 2015 v 14:06 | Tereza 

Sobota 3. října 2015.
Vstávám krásně vyspinkaná, pomalu se oblékám, češu, 
maluju, snídám, všechno už je taková rutina, kterou ani 
nevnímám, ale stejně se raduji, když se potom dívám do 
zrcadla a vzpomenu si na to, jak vzácné byly tyhle chvíle 
kdysi...

Snažím se obléknout hezky, protože se na dnešní den těším.
Dnešní den bude plný překvapení a zvratů, které jsem si 
dokázala představit opravdu jen ve snu a nečekala, že tento 
víkend bude nejkrásnějším víkendem v životě Terezy. Ale 
právě proto, že byl nejkrásnější, si většinu detailů z 
pochopitelných důvodů musím a chci nechat jen pro sebe. 
Pouze myšlenky, které se mi díky nový zkušenostem začaly 
rodit v hlavě, ráda napíšu i sem. Myšlenky, které až dosud ani 
vzniknout nemohly.

Vycházím na desátou do kavárny na náměstí. Té nejhezčí na 
našem krásném náměstí, abych tou krásou někoho ohromila. 
Slunce zalévá svými paprsky ulice i mě, příjemně mě zahřívá 
a já trošku nervózní, ale s perfektním plánem být v kavárně 
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první, rozložit si knížku, objednat čaj a dělat, jakože nic, 
kráčím vpřed naproti svému štěstí.

Byla jsem ale plná obav a strachu. Věděla jsem sice, že 
poslední rande dopadlo dobře, že jsem prošla a ten muž, 
ačkoli jiskra nepřeskočila, mi dal něco opravdu moc 
důležitého - chybějící sebevědomí, ale kdyby mi ho nedal a to
rande by dopadlo špatně, nejspíš bych byla dnes zalezlá doma 
a chvilku bych se trápila. Na dnešní kávu na náměstí bych 
rozhodně nešla.

Ale i tak platí, že každý krok nás vždy někam posouvá. Ten 
dobrý i ten špatný.

Jen jsem otvřela 
dveře kavárny, stalo 
se něco, co se mi 
běžně nestává.
Od stolu vstal mladý 
modrooký muž, 
postavil se mi do 
cesty a říká: "Slečno, 
dobrý den, prosím 

pojďte se mnou na bar, já vás pozvu na džus a budeme si 
povídat."
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Uf! Tolik měsíců čekám na tuhle větu a situaci, šla bych s ním
hned, ale říkám mu: "To jste moc hodný, ale já tady mám 
SCHŮZKU!"
Zklamala jsem ho.
Odešla jsem za roh, aby na mě neviděl a dostála svých 
závazků i plánů, svlékla kabátek, objednala si můj oblíbený 
černý čaj do skla, otevřela si krásnou knížku o ženské 
sexualitě Juliet a tá druhá od Gabriely Revické, kterou jsem 
nebyla ale schopná číst a čekala...
Mezitím přicházeli jiní lidé, kteří nevím proč se mnou 
komunikovali. Tak já jsem se nebránila, jsem moc ráda takhle 
mezi lidmi. Opravdu jsem si to užívala a ten kluk, co mi 
vstoupil do cesty po mém příchodu do kavárny mi poněkud 
zvedl sebevědomí, takže ze mě vše spadlo a to bylo dobře, 
protože jsem byla klidnější, vyrovnanější a tím pádem 
přirozenější.

Přišel.
V příštích dvou dnech následovalo něco, co mi změnilo život, 
který už nikdy nebude takový, jako předtím. Ani logicky být 
nemůže. A to je dobře.

Byl krásný, vtipný, usměvavý, modrooký, vysoký (miluju, 
když je muž vysoký), nekouřil, povídal, já jsem povídala, 
usmívali jsme se.
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Po poledni měl odjet zpátky do svého města, ze kterého přijel 
původně jen na to kafe a kvůli mně, ale rozhodli jsme se, že si
dáme oběd.
"Já tam kdyžtak zavolám a posunu to", uklidňoval mě.
Po obědě ještě další káva, po čtyřech hodinách jsme se zvedli,
že by chtěl vidět, jaké to tu je.
Odskočila jsem si ještě na wc, kde byla moc hezká cedule na 
dveřích:

Řekla bych, že zrovna mně se to asi ten den dařilo :)

Provedla jsem ho po centru, zašli ještě na kolu a on že už má 
zase hlad. :)
Jak by taky ne, když už začínal být pomalu čas večeře. Zašli 
jsme tedy ještě někam a pořád si povídali.
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Byla jsem zmatená, že procházím, ale taky pěkně šťastná a 
protože si chtěl něco koupit a přivézt domů rodičům, zašli 
jsme do obchodu.
V ten moment mu dorazila sms, že schůzka se mu ruší.
"Tady vezmu ty dvě kávy a dáme si je u tebe, souhlasíš? Já už 
totiž nikam nepospíchám. Mám čas až do večera."

Líbilo se mi to.

Mám sedět sama doma a poslat ho domů? Proč? Je milý, 
galantní, hezký, vtipný a chytrý. Musela bych být úplně blbá. 
A neutekl po dvou minutách od chvíle, co mě viděl :)

Nemám tam uklizeno. Nepočítala jsem s tím, že půjdeme ke 
mně. Ale nejsou právě ta spontánní rozhodnutí ta nejhezčí?

Po příchodu jsem si uvědomila, že musím rychle schovat v 
koupelně dilatátor :) To se mi naštěstí povedlo včas.
Udělali jsme si kávu, ukazoval mi na youtube pár zajímavých 
motovideí, protože je fanda do aut, já jemu zase, že jsem se 
dívala na internetu, kde bydlí, na čež podotknul: "Vy ženský 
jste ale zvědavý!" :)
A když mi v šest došla baterka u noťasu, který byl příliš 
daleko na to, aby šňůra dosáhla do zásuvky, já si odběhla a 
když jsem se vrátila povídá: "Něco mě napadlo. Mám takový 
nápad, jo? Koukni - ty jsi tu sama, tady se nikam moc jít nedá,
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tak mě napadlo, že bych tě vzal autem k sobě, přespíš u mě a 
zítra si zajdeme třeba od kina u nás, chceš?"

Je mi úplně jedno, co si kdo o mně myslí.
Doma bych jen seděla, pila čaj a koukala na telku. V neděli 
jsem taky žádný plán neměla.
Na druhé straně byl sympatický veselý a usměvavý muž, se 
kterým jsem si měla co říct.

Tak.
A tady vše vynechám, protože chci chránit jeho i mě, ale to 
nevadí, protože myšlenky a pocity z těch hodin sem napíšu a 
ty jsou podstatnější. To ostatní je naše soukromí a hlavně, on 
stále nic neví, takže tu nemohu psát "o někom bez něj".

Dostala jsem se do situace, do které jsem si OPRAVDU 
myslela, že se NIKDY nedostanu. Opravdu jsem s tím 
nepočítala a nevěřila jsem si.

Člověk se tu snaží dostat k dokonalosti a ženskosti, dere se k 
tomu všemi možnými způsoby a prostředky a zatím propásne,
že už se třeba k té dokonalosti a ženskosti dávno dostal...

Jsou situace v životě, kdy nehraje roli, zda mám oholené 
nohy, před plastikou brady, nosu, hadičku z břicha... Naše 
představa být dokonalou ženou se tak stává spíše dokonalou 
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posedlostí (vím, že je to pochopitelné), která už může být ale 
kolikrát zbytečná a nepotřebná.
Kdy my samy víme, že už je to tak, jak to má být? Kdo to 
určuje? Jsou snad normy, jak má žena vypadat? Ano - žena 
vypadá jako žena - má prsa, hezké oči, nemá penis... Ale 
takhle to nemyslím. Je to moment, kdy procházíme? A kdo 
nám řekne, že procházíme? Kolik procent lidí z okolí nám 
musí dát najevo, že jsme prošly, abychom byly spokojené? 
Sto???

A v čem je to výhra, že procházíme? Že to náš potencionální
partner neví?

Zrodila se velká spousta otázek, které jsem až dosud řešit 
nemusela.

Je to výhra. Je to výhra pro nás samotné. My jsme tím pádem 
zvítězily samy nad sebou, nad tímhle světem, nad svou 
minulostí. Protože když se seznámím s mužem, který nic neví,
jdu s ním na hodinové rande a on stále nic netuší, je to fajn. Je
to dokonalé! Ale když vejdu do jeho života a on do mého, 
čímž navždy ovlivníme své životy navzájem, když vejdu do 
jeho domu, ve kterém má syna, ve kterém má rodiče a já si s 
těmi rodiči povídám a jsem braná jako jeho nová 
potencionální partnerka, jdeme s jeho maminkou na zahradu - 
taková hezká usměvavá sympatická paní! Hned jsme si padly 
do oka. Ukazuje mi koťátka, bazén, zimní zahradu plnou 
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květin, které mě nadchly. Konečně tu má ženskou, se kterou si
může popovídat :) "Víte, já jsem tady jediná. Jinak samí 
chlapi." A s jeho tatínkem si povídáme o mém potencionálním
partnerovi (kým je jeho syn :), o motorkách, kterým 
nerozumím a pak, schoulená v patře na gauči opřená o 
hřejícího muže přijdou oba rodiče mu jen něco říct a ukazuji 
jim svojí Kačenku na fotkách, povídáme si, zase je veselo, 
zastávám se maminky, ať jí její syn hezky poslouchá a ona se 
zase zastává mě, jestli už mi udělal aspoň kafe nebo jsem si 
ho musela udělat sama... To jsou zdánlivě obyčejné okamžiky,
které nejsou obyčejné. Jsou důležité. Ale hlavně jsou to běžné 
situace ze života muže a ženy. Nejen že jsem brána jako žena 
svým potencionálním partnerem, já jsem tak brána i jeho 
rodinou, přáteli... vklouzla jsem do jeho života na té správné 
straně. Na té správné pro mě - jako žena a tohle poprvé bylo 
něco tak fascinujícího, nenabažitelného, dokonalého, 
jedinečného a SKUTEČNÉHO (záměrně neříkám 
neskutečného, protože ta neskutečnost na tom je právě ta, že 
se to opravdu odehrálo, že to není můj sen, že si to 
nevymýšlím nebo neposlouchám někoho, komu závidím, že 
už je ženou natolik, že si něco takového může vůbec dovolit.)
Netušila jsem, že i já si to mohu dovolit.

Brečím štěstím. I kdyby ten krásný okamžik měl teď skončit, 
už mi ten muž dal tolik, že toho nikdy nebudu a ani nemohu 
litovat. Kdyby věděl... chtěla bych mu říct, že jsem mu za to 
vděčná a on by to možná pochopil...
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...ale já mu to ještě nechci říct!!! :( Přestože se v takovém 
vztahu opravdu necítím otevřená a to mi vadí. On je ke mně 
upřímný a já?
Ale chci si to ještě aspoň chvíli užívat jako žena! Chci tak 
moc? Jsem přeci žena. Nejsem něco, co ženou nebylo. On mě 
tak bere a já chci, aby mě tak bral. Nemusí to vůbec 
skousnout, může s tím mít problém, aniž by si to sám teď 
dokázal představit, protože v té situaci ještě nebyl a já ho do 
té situace prostě vložila, protože jsme se vložili navzájem do 
našich životů tak, jak se vkládají muži a ženy.
Ale ne transsexuálové.

Chci po téhle situaci říct, že NENÍ špatné ani zlé, když to o 
nás partner ví. Když neprojdeme, ale on nás přesto miluje. 
Ono je to dokonce lepší. Právě kvůli té upřímnosti a 
otevřenosti.
To, že jsem prošla a nečekala jsem to, je pro mě zkušenost 
nade vše. Jsem ve světě žen, kde je žena brána jako žena. 
Nepohlíží se mě jako na tu "předělanou". To je obrovský 
rozdíl PRO MĚ. Pro něj je to běžná situace. On je přeci muž a
já přeci žena.
Ach jak tohle mi dělá dobře, ale současně jak moc mě to trápí 
vůči němu.

Když jsme jeli autem do jeho útulného domu, probírali jsme 
jeho poslední ex. Ptala jsem se na ní. Řekl mi: "Prosímtě, ty 
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jsi tak o tři levely hezčí než ona! Tu když jsem viděl poprvé, 
tak jsem si myslel, že je to předělanej chlap, ale byla hodná."
Nevěděla jsem, co říct.
Každá minuta s ním mě vystřelovala do výšin stále výš a výš 
tam, kde jsem ještě NIKDY nebyla a v noci (nebo spíš k ránu)
po propovídané noci do tří nad jeho fotoalby jsem byla 
vystřelena do těch výšin úplně nejvyšších, ze kterých mě 
mrazí ještě teď, šimrá v podbřišku, točí hlava a podlamují 
kolena. Jedinečné na tom bylo to, že výš už jsem nemohla být 
ani jako Tereza, ale ani jako žena!

Vložili jsme se do našich životů a vše zapadlo perfektně, jak 
má.

Když mě v neděli večer vezl k autobusu, nechtělo se mi od 
něj. Bylo mi jedno, že mi to ujede, protože jsme se nemohli 
odleplit od našich rtů, které také zapadly do sebe tak 
perfektně, že i když jsem mu chtěla dát jen pusu na 
rozloučenou, ono to nešlo. Člověk se tak namlsá, že chce 
trošku víc... ale to taky nejde, protože najednou troška nestačí 
a tak chce ještě víc a tak se z jedné obyčejné pusy na 
rozloučenou vyklubal polibek plný vášně, který mě potom v 
davu lidí při běhu na autobus naprosto vykolejil a odstrčil do 
zcela jiného světa, asi nějaké pohádky, nebo nevím, ale z 
tohohle se rozhodně nechci probudit. Nebo ano, ale zase u něj.
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Čeká nás teď ale zkouška nejtěžší. Chybí mi jistota, že to 
dopadne dobře.

Mohla jsem si vybrat jít do toho všeho jako někdo, kdo se 
narodil do jiného těla nebo jako někdo, kdo je žena.
Tak co jsem si asi tak mohla vybrat? Vždyť po tomhle jsem 
toužila.

Nepřipadá v úvahu mu to neříct.
Nedokázala bych s tím žít. A hlavně mu nevysvětlím spoustu 
věcí - proč musím dvakrát denně dilatovat? Proč jedu na 
kontrolu zrovna k Fifkové? Proč beru androcur? Proč nemám 
žádné staré fotky? Jak si mám s jeho maminkou povídat o 
porodu? :( Milión neřešitelných otázek. Proč je na mém 
velkém techničáku napsáno, že majitel je Tomáš Novák, u 
kterého je hvězdička a dole poznámka "změna údajů na 
Tereza Nováková"? Nevěděla jsem, co říct. Řešili jsme totiž 
mojí STK, chtěl mi pomoct, ale potřeboval velký techničák a 
hned si toho všiml: "No to ti ta úřednice udělala špatně. 
Předchozí majitel je Tomáš Novák (to je tvůj ex, žejo?) a ty 
máš být tady jako vlastník."

A to jsem měla velké štěstí, že při přepisu jména na Terezu se 
úřednici zasekla jehličková tiskárna, která se zasekla zrovna 
nad předchozí změnou jména na Terry Nováků a tak se to celé
pitomé neutrální jméno přepsalo paznaky, takže nejde přečíst.
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Registr vozidel je tak další z institucí, která nerespektuje naše 
práva, protože my jsme uznané ženami zpětně, proto máme 
nové rodné listy a nelze tedy (stejně jako na Živnostenském 
úřadě) uvádět nějaké předchozí varianty jména.

S řešením přišla Vlastička, které moc děkuji.
Stačí velký techničák ztratit a požádat o nový. Tam už by měl 
být vlastník Tereza Nováková. By měl. Nemám to ještě 
vyzkoušené.

A zrovna dnes mi přišel na mail takovýhle anonymní vzkaz, 
který si chtěl prostě postěžovat a já to naprosto chápu:

"Ach jo. Ta minulost fakt nejde smazat. Prodej domu. Kupní 
smlouva na klučičí jméno, občanka na holčičí. Jde se 
vyřizovat hypotéka na kupce, protože lidi peníze nemaj a 
zádrhel. Podrobný výpis z matriky a vysvětlování. Hádání se, 
že tenhle dokument si nikdo kopírovat a zakládat nebude. Tak 
zase je to venku :( Snad naposled."

Ale i tak to stojí za to do toho jít.

Jako na potvoru (fakt to nechápu) mi včera večer přišla 
spousta vzkazů od lidí, kteří se třeba půl roku neozvali s 
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otázkami typu: "Jak se máš?", "Tak co kluci?", "Můžeš mi s 
odstupem po operaci prosím napsat, jak ta neovagína funguje, 
jaké máš nebo nemáš problémy a jaké zkušenosti?"
Dokonce se ozvali i kluci... trošku pozdě.

Na operaci jsem byla 26.5.2015. To je před čtyřmi měsíci. 
Takže už bych tedy měla něco vědět, no ale shodou okolností 
toho zrovna teď vím víc, než jsem čekala a tak můžu popsat (a
také to udělám) své zkušenosti narovinu.

(Text obsahující zde intimní části popisující mé zkušenosti s 
neovagínou jsem nakonec zneviditelnila, protože mi přišlo 
nechutné psát o svém klitorisu a současně mít nad tím svojí 
fotku. Tím se tedy nestanu blogem, který jako první informuje 
otevřeně o intimních záležitostech po operaci a nechávám si 
to pro sebe, ač musím obecně říct, že výsledek je skvělý.)

Tenhle krásný noční zážitek jsem nedostala z hlavy ještě teď...
Stalo se něco, o čem jsem si snila celý život jako o něčem 
naprosto nedostupném - milovat se s mužem jako žena. Navíc 
se mi poštěstilo milovat se s mužem opravdu jako žena. Ne 
jako transsexuální žena. V tu chvíli jsem se rozhodla, že to tak
chci, ať zjistím, co moje pipi dokáže v porovnání s těmi, co 
mají biologické ženy a že nepotřebuji, aby ke mně někdo 
přistupoval jinak, než jako k opravdové ženě.

To mi dalo opravdu hodně.
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Jsem na vrcholu blaha.

Už nemůžu stoupnout výš.

Bylo to tak krásné. Tak nadpozemsky krásné, že jsem doteď 
nenašla vhodné slovo, k čemu to přirovnat. Navíc ta příchuť 
toho poprvé.

Nemohu přijít na to, jak se mohlo stát, že jsem prošla ráno u 
kávy, potom celý den, viděl mě ze všech úhlů ve 3D, 
poslouchal mě! Mluvila jsem! Smála jsem se! Jsem tak 
šťastná, že procházím i hlasem. A jak to, že jsem prošla i v 
noci? Druhý den? Na výletě s ním? Při rozhovoru s jeho 
rodiči? To, že jsem prošla na fotkách, na to už jsem si zvykla, 
ale tohle bylo pro mě největší překvapení v mém novém 
životě.

Děkuji za něj. Za tuhle zkušenost, za tenhle zážitek a 
opravdový pocit být ženou. Už nikdy bych se nedokázala 
vrátit. Nikdy bych nemohla být chlapem. Jsem šťastná za to, 
kým jsem a kým MOHU BÝT. Jsem za to vděčná tolika lidem
a teď tomu jedinému tolik moc, zatímco místo vděků se u něj 
jediného musím zaplétat do lží a neotevřeného vztahu, což 
snad brzo nějak rozlousknu. O to hůř, že se stalo to, co se 
stalo. Spoléhám na jeho inteligenci, nadšení, lásku, 
otevřenost... Neexistuje nic, co by mi pomohlo dostat 
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chybějící jistotu, že o něj nepřijdu. :( Ale rozhodně jsem ráda, 
že to nevěděl předem. Jenže ten pocit štěstí je velmi 
sobeckým pocitem, neboť vznikl kvůli mně. Ačkoli je to 
skutečně tak? Jsem přeci žena. Tak o co tady jde?

Nesnáším rozhovory typu "říct či neříct", protože to nikdy 
nejde říct obecně. Ale jak jsem řekla - taky bych chtěla o 
svém partnerovi a jeho minulosti vědět všechno, brát ho 
takového jaký je i s tou minulostí, ale jinak jí pustit z hlavy a 
žít přítomností a budoucností.

Ať už tohle dopadne jakkoli, je to pro mě ta největší Terezina 
i ženská zkušenost, jakou jsem kdy měla a už teď jsem za ni 
vděčná. Možná to jednou bude oba bolet, možná ne. Kéž bych
to nemusela řešit. Ach jo.

Tak já si to jdu po sobě přečíst a smazat ta místa v textu, která 
mi přijdou moc soukromá a intimní.
Tenhle článek je pro mě moc riskantní a vím, že by se mu 
nelíbilo, že tu je. Snažila jsem se ho z toho článku co nejvíc 
odsunout, aby ho nemohl nikdo jakkoli identifikovat, ale píšu 
tu o věcech, které mají zůstat jen mezi čtyřma očima. Proto se
může stát, že za čas tento článek zneviditelním nebo upravím 
ještě víc. Protože pořád je pro mě on důležitější než tento 
blog. Stejně, jako můj život než virtuální svět.
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Ale zatím jsem nikde nevyčetla na žádném blogu, jaké to bylo
u některé z nás poprvé. Tak proč nebýt první, pokud se mi to 
podaří sdělit opatrně? (To už neplatí :) Text jsem smazala).
Sice psát o tom, jaký má kdo klitoris není zrovna běžné (toto 
také už neplatí :), ale tohle je seriózní blog. Aspoň doufám, že
dosud byl :)
Je další nádherný říjnový den.
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Brki brki
7. října 2015 v 21:42 | Tereza 

Asi před týdnem jsem 
dostala dopis z Raiffeisen 
bank, u které mám stavební 
spoření, že bych měla 
navštívit klientské centrum 

nebo obchodního zástupce a nechat si u něj ověřit nový 
občanský průkaz, protože jak zjistili v bankovním registru, 
došlo ke změně osobních údajů.

Supeeer. Když takhle člověk někam zapomene zajít změnu 
nahlásit, oni si mě stejně najdou.

Ke změně v registru muselo dojít teď někdy (od změny jména
a rodného čísla na matrice uběhly asi 3 měsíce), protože se mi
začal ozývat i HomeCredit, u kterého jsem kdysi měla půjčku,
ale protože mi jen volali, já to nebrala. Neměla jsem zájem o 
nějakou jejich nabídku. Za týden mi přišel dopis s 
formulářem, ve kterém psali, že na základě našeho 
telefonického rozhovoru (o kterém nevím) mám pouze uvést 
staré a nové údaje a podepsat je, což jim mělo jakože stačit. 
Odvolávali se totiž na bankovní registr a tak prý není potřeba 
ofocená občanka.
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Nevím, odkud přesně přichází informace do bankovního 
registru. Domnívám se, že nikoliv z matriky, ale z jedné z 
bank, ve které jsem změnu doložila - tzn. u mě AirBank. A 
banky si pak tyto informace o klientech předávají do 
centrálního registru. Jakékoliv bance pak vyjede výpis těch 
klientů, jejichž některé osobní údaje nesouhlasí a vyzvou je k 
doložení či nahlášení změny.

Toto tedy neplatí například u Zuno Bank, kterou absolutně 
nezajímá žádná má změna a jedu v ní dál na jméno Tomáš 
Novák. V Zunu je podle mě tak trošku "nepořádek", takže 
nikdo nic neřeší. Kdysi jsem se snažila poctivě nahlásit změnu
z Tomáše na Terry, nebylo to možné elektronicky, takže jsem 
si musela vytisknout formulář pro změny, uvedla ke kterým 
změnám došlo, odeslala poštou a za čtrnáct dní mi přišel 
dopis, že není možné nahlásit změnu osobních údajů před 
nahlášením změny občanského průkazu, takže tentýž formulář
mám prý nejprve vyplnit pouze v bodě "změna čísla 
občanského průkazu" a až poté znovu tentýž formulář s 
ostatními údaji. Vše posílat samozřejmě zase pouze na papíře 
klasickou poštou. Grrr.

Tak na to jsem se jim vy...kašlala a nechala to být. Očividně to
nikomu nevadí. Zato ostatním poctivým bankovním institucím
ano a tak jsem byla vyzvána.

V dnešní době ale někam chodit... no tak joooo...
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Objednala jsem se k mé úžasné finanční poradkyni, která mi 
tehdy jako jediná ze třiceti zástupců bank dokázala ve 
zkušební době a navíc s pracovním poměrem na dobu určitou 
zajistit koupi mého bytu na úvěr. Pracuje pro Raiffeisen a 
Wüstenrot. Vtipné tehdy bylo, že přímo na pobočce Raiffeisen
v našem městě mě přímo pan nejvyšší a nejarogantnější 
manažer pobočky vykázal, že se se mnou bude bavit, až budu 
mít čistého nad dvacet tisíc. Což jsem tehdy neměla, ale 
vůbec to nevadilo, protože obchodní zástupkyně Raiffeisen, 
která sedí o tři ulice dál to dokázala zařídit tak jako tak.

Já k ní tak ráda chodím. Je to přesně ten typ ženské, která by 
svého partnera nikdy neopustila. Jak mi dnes řekla, ten člověk
přeci potřebuje podporu v nejtěžší chvíli jeho života a tak by s
ním zůstala a nerozváděla by se s ním.

Mojí změnu jména, příjmení, ale hlavně rodného čísla si 
opravdu vychutnávala. :) (Stejně jako já.)

Díky tomu, že Raiffka měla už mé změny v bankovním 
registru, bylo pouze potřeba ofotit občanský průkaz, začmárat 
fotku a poslat to tam spolu s podepsanou změnou.

No jo!
Jenže když se paní snažila v jejich systému opravit rodné číslo
a pohlaví, to jediné nebylo možné :)
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Tak ať si to tam na centrále potom změní, jak chtějí. :)

Zajímavější to bylo ale s pojišťovnou Wüstenrot.
Paní se dnes ráno snažila vytelefonovat, JAK to tedy má 
udělat.

"Tak jsem si vyslechla minutu ticha...", mi říká :)

Ve Wüstenrotu není možné změnit rodné číslo. Nikdy. Jsem 
prý úplně první případ, který mají.
Moje poradkyně se jim snažila vysvětlit, že já jsem pořád já - 
tedy fyzicky - tedy myšleno, že nejde o jiného člověka... inu 
ono se to špatně vysvětluje :)

Z centrály jí doporučili zrušit smlouvu na staré rodné číslo a 
sepsat úplně novou na nové rodné číslo.
Ja podotkla Niki: "Tak na to bych se jim vykašlala a šla 
jinam."
No jo, jenže to by nebyla moje úžasná poradkyně. Se 
zrušením té staré tedy souhlasila, ale za podmínek, že má 
nová bude výhodnější :)

Supeeer.

Běžně nelze rušit smlouvy v průběhu její platnosti. Vždy jen 6
týdnů před ukončením rozhodného období, ale já jsem dostala
výjimku z centrály.
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Fajn.

Ale stejně mám pocit, že si lidé dělají problémy tam, kde 
nejsou.

Já jen změnila rodné číslo, jméno a příjmení.
Dle mé chabé logiky tedy stačí změnit pouze... (to by nikdo 
neřekl :) rodné číslo, jméno a příjmení :)

To jsou mé poslední "ozvěny" té mé velké změny, o které 
jsem se tady chtěla podělit.

Ještě bych měla vlastně vysvětlit název tohoto článku.

Bankovní registr klientských informací má zkratku BRKI.

Takže, banky, hezky mrki mrki do brki brki.
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Všem silákům
8. října 2015 v 19:59 | Tereza 

Jste silní,
nemůžeme se vám ubránit,
nemůžeme se vám postavit,
nemůžeme se s vámi prát.

Jste silní proto, abyste nás chránili, ne bili.
Vaše síla nemá způsobovat naši bezmocnost, pláč a smutek

nebo bolest,
má opravovat naše společné domečky, stavět psí boudy,

vyměňovat prasklé pneumatiky nebo nás má přenést přes práh
ve svatebních šatech nebo bez nich prostě jen tak,

protože máme radost, že jsme zrovna spolu.

Nemůžeme se vám rovnat, i kdybychom se snažily,
protože vy jste muži a my ženy.

Ne kus hadru, co snese všechno, ale člověk.

Vaše doteky nemají bolet.
Mají nás hladit.

Abychom neměly strach z toho,
že se vracíte domů,

ale radovaly se,
že přijde hřejivé objetí.
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Nevíte a ani nikdy nebudete vědět, jaké to je,

neubránit se...

...a bezmocně, tak bezmocně a mlčky křičet
do vaší
velké
silné

dlaně.

:(

31 velkých maličkostí, které tvoří opravdovou lásku

(Takového chci. Ale asi nebudu jediná.)
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Co viděla Helena?
12. října 2015 v 13:22 | Tereza 

:) Mám ráda záhady. :) A tahle je skoro jako od Agathy 
Christie.

Kdysi jsem zkoušela zjistit od někoho zcela nestranného, jak 
nás vlastně vidí společnost. Ono to není ani moc potřeba 
zjišťovat, protože všichni z nás poměrně dobře ví, jak se na 
nás lidé dívají a navíc jen velmi málo jedinců nám řekne do 
očí svůj opravdový názor. Nechtějí nás urazit, ranit, 
diskriminovat, trápit atd. atd. A tak k nám proudí milosrdné 
lži, které dokáží sice někdy pomoct zvednout sebevědomí a 
popostrčit dál, ale nesmí se to přehánět. V 99 % nás zaměňují 
za jiné skupiny, velmi často také za gaye, což je úplně zcestné.

Nejlepší pohled zvenčí najdeme tam, kde se hovoří "o nás bez
nás".

Jako třeba v článku Heleny 
Čížkové, blogerky idnes.cz, která 
se domnívá, že narazila na skupinu 
transsexuálů a o svém zvláštním 
zážitku napsala níže uvedený 
článek. Výborný způsob, jak se 

podívat jejíma očima, říkala jsem si. A po přečtení jsem si 
nemohla odpustit její článek okomentovat.
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Pozitivní na jejím prozření je fakt, že si v jednu chvíli 
uvědomila, jaké to je připadat si "jiný", ač jsem "normální", v 
situaci, kdy se vyskytnu ve společnosti, kde převažují ti "jiní".

Svůj článek nazvala:

Transka... aneb Jak si připadat jako ufoun

Bylo nebylo, dávno tomu, kousek od mého pracoviště sídlila 
kavárna. Na stěnách zajímavé obrazy, na stole dobrá káva a 
zákusky, za barem milý personál. A tak jsme tam chodili. Na 
pracovní schůzky i posezení s přáteli. Až jednou...

Byl vlahý večer a já si  chtěla popovídat  s  kamarádkou -  i
smluvily jsme si večeři právě tam. A co se nestalo...

V podniku bylo živo. A plno. Nic překvapujícího, to už tak o
večerech (na rozdíl od polomrtvých odpolední) bývá. Tak jsme
rády vzaly zavděk stolkem v zadním traktu podniku, neboť ten
přední, menší, byl obsazený.

Ale vzápětí nám to "živo" začalo připadat nějaké... zvláštní.
Jako bychom do něj nepatřily. Všichni ostatní "živí a živoucí"
jako by se tam znali, jako by mluvili trošičku jinou řečí, jako
by je něco spojovalo, něco, o čem my dvě nemáme ani páru.
Asi jako když si botanik v kongresovém centru splete dveře a
vmísí  se  na  zasedání  egyptologů.  Usoudily  jsme,  že  přece
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nebudeme  paranoidní,  že  je  to  jen  náš  subjektivní  pocit,
pročež se dále budeme zabývat vynikajícími těstovinami a tím,
co se to vlastně snaží vyjádřit ten a ten spisovatel v té a té
knize.

A bum! Harmonikové dveře oddělující přední a zadní trakt se
znenadání  zavřely.  Na  stolku  přistály  dvě  sklenky
šampaňského  (které  jsme  si  rozhodně  neobjednaly).  Bože,
přece jen jsme své pocity měly brát vážněji, ne jako paranoiu.
Bože,  fakt  jsme  se  ocitly  v  uzavřené  společnosti,  kam
nepatříme.  Trapas!  A  jak  obstát  v  trapasu?  Chovat  se
nenápadně.

Po  chvíli  jsme  pochopily,  CO  nám  na  řeči  ostatních
přítomných  připadalo  zvláštní.  Chlap  -  evidentní  chlap,
vousatý, trošku obézní - tklivým basbarytonem napomíná asi
desetileté děcko: "Ne, to opravdu nedělej, víš přece, že jsem ti
to zakázala." A zrzavá dáma o dva stolky dál halasí: "To bych
vám přál vidět, co jsem zažil minulý týden!"

Pak přišly projevy. A v tu ránu to bylo jasné. Jde o oslavu. Asi
k  vydání  nějaké  tematické  knížky,  článku,  nebo jen  tak,  už
vážně  nevím.  Skoro  všichni  přítomní  byli  transsexuálové  v
různých "stadiích procesu". Celkem asi tak 30 lidí (plus jejich
přátelé a příbuzní).
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Bylo  nám nejen  divně,  ale  i  trapně.  A taky  se  nám časem
začalo  strašně  chtít  na  WC,  které  však  bylo  za  těmi
harmonikovými  dveřmi.  Nechtěly  jsme  rušit,  působit  jako
pohoršené,  netolerantní,  nevychované  osoby.  Asi  po  dvou
hodinách se dveře otevřely a my tak konečně získaly přístup
jednak k toaletám, jednak k placení a nenápadnému úniku.

Domů  jsme  jely  tramvají.  Mlčky,  s  pocity  zvláštní,  svou
povahou dosud nepoznané tísně. A pochopily jsme - byť jen
zpovzdálí  -  jedno:  jak  se  asi  cítí  "nenormální"  člověk  v
"normálním" světě. Podobně jako my ještě před pár okamžiky.
Jenže my se tak cítily dvě hodiny. Ti "jiní" se tak možná cítí
celý život. Jako ufoni. Nebo jako pozemšťané mezi Marťany.

Ne, nechci tyto lidi litovat, to by bylo povýšené. Jen se musím
sklonit před tím, jak svůj úděl zvládají. S humorem, smíchem,
ironií i  kapkou sarkasmu - tím vším totiž ten večírek, jehož
hosty  jsme  se  s  kamarádkou  nechtěně  staly,  doslova
překypoval.

P. S. K textu mě inspiroval článek "Fotil se denně po tři roky,
aby  zaznamenal  svou  změnu  pohlaví  z  ženy  na  muže"  na
iDNES a související diskuse.
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Původně jsem to nechtěla komentovat vůbec, jenže jak jsem
nad tím článkem potom doma přemýšlela a měla ho pořád v
hlavě,  začala jsem si  říkat,  jak Helena ví, že šlo o skupinu
transsexuálů?  Ne  že  bych  byla  vševědoucí,  ale  nevím  o
žádném setkávání transsexuálů spolu s rodinami. Vím pouze o
setkávání transvestitů a jejich rodin, kteří je podporují. Kdysi
jsem zaslechla,  že si  takhle jednou za rok vyrazí  právě i  s
rodinami a moc si to společně užijí.

Trochu mě mate Helenina hláška: Zrzavá dáma hlásí "to bych
vám PŘÁL vidět".
Nevěřím,  že  po  světě  chodí  jakýkoliv  FtM  muž,  který  by
vypadal jako zrzavá dáma a to tak okatě, že by to na něm bylo
poznat.  Všichni  ti  muži jsou mužštější,  než jejich kolegyně
ženy  ženštější  (jak  by  také  ne,  testosteron  tělo  poněkud
huntuje a ničení je vždycky snadnější, než budování.)

Transvestismus  ženy,  která  se  převléká  za  muže,  je  ale
poměrně vzácný.

Vousatý  muž hovořící  v  ženském  rodě  je  v  jaké  fázi
přeměny??? Já to nevím.

Celkem 30 lidí + jejich rodiny. To by bylo hodně velké setkání
transsexuálů, kterého bych se já rozhodně nikdy nezúčastnila.

Tak co to tedy ta Helena viděla?
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Jsem  přesvědčená,  že  nešlo  o  skupinku  transsexuálů  v
různých fázích přeměny, jak Helena uvádí, ale o někoho, koho
si s námi společnost neustále dokola plete. A stále dokola jsou
všichni tito lidé chybně házeni do jednoho pytle a nazýváni
prostě transsexuálové - transky.

Ten nelichotivý výraz transka symbolizuje osobu, která vůbec
například nevypadá jako žena nebo muž, pouze jí předvádí,
má směšné oblečení, líčení, účes, vypadá směšně a většina lidí
se  jí  bojí  oslovit,  protože  je  jim  to  nepříjemné.  Na  první
pohled zcela jistě nejde o ženu nebo muže.

Není  to  ale  spíš  definice  crossdresserů,  transvestitů  nebo
queer královen? Nechtěla bych jim křivdit, jen jsem si jistá a
přesvědčená o tom, že transsexuála by ve společnosti Helena
nikdy nepoznala nebo jen velmi ztěží, protože by nešel vidět.
Transsexuál  je  muž  nebo  žena.  Ne  žádná  karikatura,  která
něco  symbolizuje  nebo  předvádí.  Nesnáší  extravaganci  a
zapadá v davu. Nebere své rodiny mezi ostatní transsexuály,
aby se oddávali bujarému veselí. Když už, tak si jde posedět s
kamarádkou  na  sklenku  vína  nebo  s  rodinou  na  bowling.
Vypadá  velmi  blízce  nebo  zcela  dokonale  jako  žena  nebo
muž, nenosí vousy, když je žena ani nepoužívá mužský rod,
když vypadá jako zrzavá dáma.

Ale to už je takový společenský jev, že všichni jsou transky.

Říjen 2015 - Co viděla Helena? 979



Proto se nemůže nikdo divit,  když tohle slovo (transsexuál)
přestávají transsexuálové používat a volí raději transgender. I
tohle slovo může ale získat za pár let negativní zabarvení. Ale
co, kdyžtak se vymyslí zase nové.

Postoj typu "hlavně jim neublížit; já nejsem pokrytec, tak je
nebudu kritizovat; bože to je strašný a děsný, ale budu se je
snažit ignorovat" je vlastně stále pozitivním přístupem, který
nikomu neubližuje. Od některých lidí je to maximum, které od
nich můžeme očekávat a není nutné jim to dávat za zlé.

Ale naštěstí jsou tu už i lidé, kteří pochopili, že my jsme ženy
a  muži,  že  to  není  náš  rozmar  ani  hra  nebo  nás  k  tomu
dokonce vedou sexuální pohnutky.

9. října 2015 vyšlo těch zajímavých článků ale víc.
Na serveru novinky.cz byl zveřejněn článek  Homosexuálů a
transsexuálů je podstatně více, než se všeobecně předpokládá.

Honem rychle přečíst a zjistit tu statistiku.

Byla jsem zklamaná.

V článku se uvádí,  že Univerzita Karlova už před několika
měsíci  vytvořila  na  internetu  zajímavý  dotazník na  téma
Lidská  sexualita,  jehož  vyplňování  trvá  1,5  hodiny  a  z
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aktuálních  výsledků  je  patrno,  že  3  lidé  ze  100  jsou
transsexuálové.

To jsou tři procenta.

12. listopadu 2013 -  tedy před dvěma lety -  jsem v článku
30.000 transsexuálů provedla  srovnání  s  počtem vozíčkářů,
kterých je v ČR také 30.000. Vycházela jsem ze statistik, které
hovoří o tom, že v populaci jsou v průměru 3 % transsexuálů
(léčených  i  neléčených).  Těch  "léčených"  s  dokončenou
přeměnou  po  operaci  chodí  v  ČR  jen  něco  přes  1300
(dohromady FtM i MtF, přičemž stále FtM převažují).

Nevím  tedy,  jak  Univerzita  Karlova  přišla  na  to,  že
transsexuálů je více, než se očekávalo.
Očekávala  jsem,  že  jich  bude  tři  procenta  a  Univerzita
Karlova svým dalekosáhlým výzkumem zjistila, že jich jsou
tři procenta :)

Alespoň to máme potvrzené.
Jenže je tu jedno jenže :)

Jak  jsem  zjistila,  lidé,  kteří  ničím  nevybočují  z  běžné
populace tento dotazník nic nemotivuje vyplnit.
Takže se vyplňování koncentruje na tu část společnosti, která
má těmto statistikám na téma Lidská sexualita co nabídnout.
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Od nejrůznějších  úchylek  až  po  odlišné  orientace,  identity,
atd.

Tento 1,5hodinový dotazník jsem si dala taky, protože jsem
byla zvědavá a narazila jsem u některých otázek na problém.
Nebyl  to  ani  tak  problém  z  mého  pohledu,  ale  z  pohledu
stvořitele (myšleno dotazníku :).

Dotazník  se  mě  například  ptá,  zda  se  cítím  jako  někdo
narozený ve špatném těle.
To rozhodně teď už nikoli.
Jsem  tedy  z  pohledu  dotazníku  biologická  žena,  když
odpovím, že nikoli.
Z  mého pohledu jsem biologická  žena.  Na všechny otázky
týkající  se tedy poruchy identity musím nyní odpovídat,  že
žádnou poruchu nemám, neboť jsem "vyléčena" a odpovídám
tedy tak, jako bych byla žena, protože z mého pohledu žena
jsem.
Ona  tři  procenta  transsexuálů,  kteří  uvedli,  že  se  cítí  ve
špatném těle  musí  být tedy lidé,  kteří  přeměnu nedokončili
nebo ani nezačali.

Ale to je také smysl přeměny. Nebýt osoba uvězněná v cizím
těle ani transsexuál, ale muž nebo žena.
Pokud někdo říká, že je transsexuál, tak je to jeho volba. Moje
nikoli.
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Dotazník tak tedy NIKDY nezjistí počet transsexuálních osob,
které již transsexuální nejsou.
Ha, odhalila jsem nedostatek :)
Škoda,  ale  chápu  to.  Stvořitel  dotazníku  se  nemohl  až  tak
dokonale  vcítit  do  různých  sexuálních  skupin.  Ovšem  je
pravda,  že  tyto  statistiky  lze  získat  někde  úplně  jinde  -
například  na  Ministerstvu  zdravotnictví,  kde  se  operace
pohlaví schvaluje.

Po  ukončení  dotazníku  se  zobrazí  pár  zajímavých  grafů,  z
nichž dva zde uvádím:

Prosimvás, to není statistika transsexuálních osob, ale české
populace.

K tomuto grafu musím jen říct, že i mně přijde běžné mít za
život 4-10 partnerů, jako je to tady.
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Tak potom nechápu, proč vždycky narazím na chlapa, u
kterého je to číslo vždy nad 300...?

A to jsem hodně při zemi.
Something is wrong.

Někde jsem kdysi četla, jak šíleně často se lidé milují, včetně
ČR.

Ha ha.
Hlavně těch 20 % lidí, co nemá žádný pohlavní styk za

měsíc...
(Co je? Já teď momentálně patřím do druhého sloupečku.)

K tomuto grafu bohužel opět musím říct, že nevím proč
zrovna já musím narazit na muže, který přesahuje čtyřnásobně

tu poslední hodnotu vpravo :-/

A pak se nemám divit.
Čemu?
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Všemu!
(Já se ale divím ráda, takže nic.)

V článku na novinkách.cz se ještě píše:

Veřejnost se často dívá na transsexuály, kteří se rozhodnou 
podstoupit změnu pohlaví, jako na podivíny, kteří chtějí být 
buďto zajímaví, nebo snad chtějí uspokojit nějaké své 
sexuální libůstky. Je to však přesně naopak. Tím, že se 
heterosexuální transsexuál rozhodne napravit chybu přírody a
vrátit se do těla, do kterého patří, musí nejen podstoupit 
martyrium operací a hormonální léčby, ale musí se vyrovnat i 
s tím, že si tak pořádně zkomplikuje budoucí citový a sexuální 
život.
Pouze nepatrný zlomek z počtu transsexuálů vyskytujících se v
naší populaci se k tomuto odhodlá. Právě oni však podávají 
nejsilnější možný důkaz toho, že naše duše (nebo chcete-li 
vědomí) může být něco mnohem důležitějšího než naše tělo i s 
jeho citovým a sexuálním puzením.

Nějak si nemůžu vzpomenout, jak jsem si zkomplikovala svůj
citový  a  sexuální  život.  Obzvlášť  po  mém  posledním
dokonalém zážitku s mužem.
Článek psal někdo, kdo v cizím těle nikdy nebyl, protože by
jinak  věděl,  že  dokončením  přeměny  jsem  si
ZJEDNODUŠILA a ZLEPŠILA svůj citový a sexuální život.
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Není to vlastně jedno, kolik nás je? :)

Je.
Ale já mám komentovací náladu.
Všechno dneska okomentuju! :)
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Ahoj, já jsem kráva
15. října 2015 v 12:29 | Tereza 
Je šedivé říjnové čtvrteční ráno. Nechci teď psát, ale je to 
silnější :) Chci si teď hřát dlaně horkým čajem s kapkou 
pomerančové šťávy v hrníčku s krávou (né uvnitř) a u toho 
pojídat něco dobrého. Třeba štrůdl z krásně kyselých 
obrovských jablíček ze zahrady, které jsem dostala. Ale on 
zmizel. Někdo ho snědl.

Ahoj, já jsem kráva.

Včera jsem strávila celý den v Praze. Byl to moc hezký (a 
taky studený, sychravý, propršený) den s Vlastou z Moravy (s 
tou slavnou, co taky píše blog :), se kterou jsme si ráno zašly 
do McCafé na Václaváku. Já tu jejich čokoládu prostě miluju.
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Říkám té osamocené trochu smutné prodavačce, které mi bylo
líto, jak toho má moc, protože do kavárny proudily vyloženě 
davy lidí, řekla bych že skupiny třeba o dvaceti lidech:
"Je ta čokoláda fakt horká? Mám úplně ledové ruce."
"Ano, velice." A už se začala usmívat.
To jsem chtěla.
"Já chci ale velkou."
"Dobře, dám větší hrníčky."
"Ještě k tomu budu objednávat zákusky.
"Aha, dám vám větší tác." :)
Už jsem byla spokojená.
Za mnou fronta.
Zatímco Vlasta na mě čekala v patře a hlídala místo u stolu, já
si chtěla asi povídat.
"Co to tam sypete? To je čili?"
"To je kakao na hladinu..."
"Jéé, kakao na hladině - to je krásné."
A na hladině v hrníčku s béžovou čokoládou se vykreslil 
kouzelný tmavě hnědý abstraktní obrazec. To není obyčejná 
čokoláda.
Prodavačka si svlékla mikinu.
"Vám není zima?"
"Je, ale momentálně toho mám moc, tak je mi teplo až až..." A
začala se mi svěřovat, kde má kolegy, že ty davy jsou dnes 
šílené, ale dávala to, usmívala se u toho na všechny.
To mám ráda.
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Přesto jsem cítila jakousi potřebu obejít pult, stoupnout si 
vedle ní a odbavit tu dlouhou frontu, za kterou jsem tak trošku
mohla já.

To je celé.
Žádná pointa.
Líbilo se mi tam, tak jsem si na to vzpomněla.

Vlastu jsem viděla po osmi měsících a zůstala jsem na nádraží
koukat, jak se změnila. Nejde to jinak říct, než že rozkvetla. 
Přeměna je o rozkvétání.

Na (řekla bych že) posledním mém společném sezení u Hanky
jsem viděla i Zuzku, MarkétkuX, Míšu, Janu z Litomyšle, 
kterou bych chtěla moc pozdravit. Jani, držím ti palce! A další
holky...
Ale taky kluky, protože bylo společné. (Společná sezení jsou 
dvakrát do roka a ti kluci... no být některým o 10 let víc, 
musela bych se krotit :) Jak jsou ukecaní, vtipní, chytří, 
vousatí... skvěle jsem se bavila. Milan mi potom nabízel svojí 
pepsi kolu, chtěla jsem mu říct, ať se o mě klidně opře (seděl 
mi u nohou :).

Nikdy mě nenapadlo, jak složité může být pro některé kluky 
(FtM) chtít použít veřejné záchodky na pánech, kde jsou ale 
třeba kabinky zamčené... K pisoáru se asi ještě dlouho 
nepostaví.
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Ráda jsem je viděla.

Po sezení následovala příjemná debata s Hankou, to už jsem 
byla hrozně rozpovídaná a vylétla jsem ven za Vlastou, 
Zuzkou a Niki, které na mě čekaly, zatímco ostatní šly do 
restaurace, do které jsem tentokrát nešla, protože jsme chtěly 
trochu komornější rozhovor, ale... ta slečna důležitá tam byla 
Niki!

To je pražanda, která opravdu dokáže překvapit. Včera měla 
svojí premiéru poprvé v "girlmode" a výsledek mě šokoval: 
Jennifer Lopez s dokonale ženským přirozeným chováním. 
Takže Niki - s tebou lovit kluky nejdu, protože s tebou nemám
šanci :D Stálo by za to hodit sem fotku a uvidíš, že do půl 
roku nebudeš sama, jak jsme se vsadily :D

Ale bylo tak hezké vidět, jak překonala ten strach, který 
známe všechny a úplně přirozeně se posunula dál. Tam, kde 
být má. Jen to chtělo udělat ten krok. Ale zoufalství je něco, 
na co se můžeme vždy spolehnout, protože zoufalství nás 
nenechá do konce života v "boymode" :)

Když jsem přijížděla do Prahy, autobus, jehož cesta měla trvat
1:20 h. se před Prahou zase šoural, takže získal 40minutové 
zpoždění (a teď přijde matematický výpočet, který nikdy 
nespočítám správně), což je nárůst jízdní doby o 50 %... 
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prostě hodně, místo 80 minut jel o 40 minut déle, ale to je 
jedno, já už si potřebovala odskočit a to je důležité.)

Na hlavním nádraží v Praze jsem se běžela vyčůrat na WC, 
které mi ukázala Vlasta.
Takové hezké to tam bylo, ale taky tam byla cedule, že použití
WC je za dvacku!
No tak to jsem koukala. Vytahuju dvacku, všude všechno 
krásně čisté, ta paní u okýnka mi říká, ať to hodím do 
turniketu, tak to hodím do turniketu, ten se otevře a najednou 
kuk! Ikona mužské postavy! Bílá na průhledném skle, takže 
jsem si jí nevšimla. No nemá to sukýnku :( Jejda.

Tak tam já teda nepolezu! Ani jsem tam nevkročila a turniket 
se zavřel.
Já vztek, že musím vylovit další dvacku, takže jedno vyčůrání
za 40, fakt super.
Mužský i ženský turniket totiž každý vedl jinam.

No jo, jenže tím, jak jsem hodila tu dvacku do mužského 
turniketu, ty ikony nebyly vidět a já tam ještě k tomu 
zacláněla, tak za mnou fronta chlapů začala házet dvacky do 
ženského turniketu :D :D :D

Jsem šla do kolen. Ty vyděšené výrazy mužů střídající 
úsměvy...
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Totální chaos jsem tam způsobila :)

A vzpomněla jsem si u toho na obrázek z mého hrníčku...

Teď už vím, že levým turniketem se dostaneme na pány,
pravým na dámy. 

Všude čisto, voňavo, zeleno :)

Rekonstrukci dokončila v roce 2008 italská firma Grandi 
Stazioni. Našla jsem článek z toho roku, kde se redaktor i 
diskutující pod článkem vysmívají, že takhle čisté toalety 
určitě v Čechách dlouho nevydrží.
Je rok 2015, tedy sedm let po rekonstrukci a vše je pořád jako 
nové a čisté. :) Můžete se tam klidně taky přijít vyčůrat za 
čtyřicet kaček jako já.
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V útulné vyhřáté restauraci na Žižkově, kde jsem seděla s 
Vlastou, Niki a Zuzkou přisedl k vedlejšímu stolu pár. Hned 
mi bylo jasné, že jsou v tom až po uši. Úsměvy, pohledy, 
doteky...
Líbila se mi ta atmosféra, kterou tam vytvořili a ta láska, 
kterou jsem cítila až u mě, včetně toho doteku, který mi ale 
nepatřil a tak jsem si ho tahle prostřednictvím fotky ukradla:

Láska je tak silná, že je cítit široko daleko a tam pak zůstává.
Jako tahle schovaná v něžných hřejivých dotecích...
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Nová čtenářka
16. října 2015 v 21:43 | Tereza 

Tento blog čtou samé 
kočky! :)

"Takhle seděla několik 
minut" :D

...moje nová čtenářka Minda z 
Jesenice u Prahy.
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Svobodná volba věku
20. října 2015 v 19:30 | Tereza 

Z ničeho nic mě napadly tyhle dvě přestavy, tak hned musely 
spatřit světlo světa přímo z mé hlavy:
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Vím, že rýpu do šíleně výbušného tématu, ale přivedla mě k 
němu čerstvá informace, že ta jedna jediná věčně nespokojená
osoba proslulá šířením svých protestů snad proti všemu, co se 
přeměny týká, iniciovala přes české samozvané trans-hnutí, se
kterým doufám nikdy nebudu mít nic společného, žalobu na 
Českou republiku z důvodu nucené sterilizace transsexuálních
osob.
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Jediným názorem reprezentujícím jednoho jedince se teď 
budou (protože musí) zabývat lidé, kteří tomu vůbec nerozumí
a protože znám oficiální stanovisko naší České republiky, 
která se kloní k variantě na prvním obrázku, chtěla bych tu 
vyjádřit i svojí podporu.

Neodsuzuji přímo svobodnou volbu pohlaví, ale nějaká 
pravidla by nastavena být měla.

Nemůže to fungovat tak, jako v Chile, kde si prostě usmyslím,
že chci mít v občance F, vyplním formulář a jsem žena. Bez 
ohledu na to, jak vypadám. Důležité je to, co cítím. Pokud se 
cítím být ženou, pak bych měla být žena. Že mám vousy? 
Penis? Chodím v pánském? No a co? Společnost mi přeci do 
toho nemůže mluvit. - To je varianta z obrázku číslo dvě.

Co tedy vlastně chceme?
A co chce společnost?
Co chtějí transsexuální ženy a muži?

Nikdy jsem neměla problém se stanovenými podmínkami, 
které byly vytvořené na základě celosvětově doporučeného 
postupu. Proč bych s tím měla mít problém? Nechci jako žena
splodit potomka mužským způsobem, jsem žena. Nemám 
problém s podmínkami pro předepsání hormonů (musela bych
být nemocná jen na smrt, aby byl nějaký problém je legálně 
získat. Navíc je to tak jednoduché - leží v ordinacích 
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sexuologů, stačí si pro ně dojít, proč je brát na černo a 
hazardovat se svým zdravím, jak jsem měla možnost 
několikrát zaslechnout na společných sezeních u dívek, které 
si je předepsaly samy a pak se vezly záchrankou, protože jim 
selhala játra a šlo jim o život?).
Ráda jsem podepsala, že operativní změna je krok nevratný.
Co bych jako chtěla vracet?
Necítím se zmrzačená, cítím se "čistá", vysvobozená, svá a 
přirozená. Mám konečně ráda své tělo.
V čem je tedy ten problém?

A tak nechápu, kdo a proč volá po této změně.
Nechť jsem tedy jeho protiváhou.

Neztotožňuji se v žádném případě s ženami, které si chtějí 
ponechat své penisy a nikdy je nepochopím. (Mluvím o 
ženách. Ne o transvestitech nebo o bigender osobách, které se 
identifikují jako "obojí".)

Po pravdě. Jsem ráda, že jsem schopná identifikovat ženy jako
ženy a muže jako muže. Že se mnou na dámské toalety 
nechodí ženy s penisem nebo že se s nimi nesprchuji ve 
společných sprchách a nepředhání se, která ho má většího.

Chápu, že zoufalý člověk sedící v koutě svého pokoje 
identifikující se jako žena touží po uznání této ženské identity 
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celým světem, ale F v dokladech nebo ženské rodné číslo to 
opravdu nezmění.

Respektuji holky, které s přeměnou teprve začínají, vypadají 
ještě jako kluci, ale mluví o sobě v ženském rodě. Sama vždy 
u nich používám ženský rod. Vím, jaké to je, když nás někdo 
nebere takové, jaké jsme. Všechny tyto holky mají ale jasný 
cíl. Něco se sebou dělají. Pracují na sobě. A koordinovaně se 
jejich život překlápí pomalu ale jistě na správnou stranu.

Kdysi jsem tu postup Chile chválila, protože by to urychlilo a 
usnadnilo moji přeměnu. Ale co bych tím získala? Zda mě 
společnost vnímá jako ženu nezávisí na mém F v občance. 
Dokonce to ani z poloviny nezávisí na hormonech. Je to 
hlavně naše práce. To, co pro sebe děláme, se nám jednou 
tisíckrát vrátí. Nemohu se potom divit, že mě lidé špatně 
identifikují, pokud si sednu v restauraci s rozkročenýma 
nohama, ruce hodím ledabyle doprostřed a pozoruji okolí celá
ohnutá a shrbená jak zedník, co si právě odskočil na jedno 
pivko.

Rozhodnutí, zda někoho identifikuji jako ženu nebo muže, mi 
jednoznačně a výhradně vždy napovídá jen on sám. Svým 
chováním, pohyby, myšlením a potom také svým zjevem, 
včetně oblečení (i to hraje roli v kombinaci s ostatním) a to, 
jak se o sebe staráme. Nevidím mu do občanky.
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Viděla jsem nedávno poslední fotky Jarky Brokešové a 
pardon, ale hledala jsem na nich Jarku Brokešovou, kterou 
jsem tam nenašla, ačkoli tam byla.

Viděla jsem slečny na kontrole u Jarolíma po operaci, které 
měly na tvářích strniště.

Viděla jsem, jak ani několik let po operaci slečna v životě 
neviděla řasenku nebo šaty. Nikdy. "Já jem spokojená, ale 
trošku mě mrzí, že si mě v práci pořád dobírají nebo že si mě 
lidé občas pletou."

To můžeme rovnou zůstat v tom koutku pokoje, namalovat si 
pusu, vzít sukni a hotovo. Hlavně, že my samy se 
identifikujeme jako ženy. Co si myslí okolí už je jedno. Ať si 
je zmatené nebo zlé. Já jsem prostě žena, tak mě tak berte a 
oslovujte, jinak budu zlej a budu podávat žaloby na Českou 
republiku, na Evropu, na planetu Zemi a na Sluneční 
soustavu...

Vlivný evangelík, odpůrce ideologie homosexualismu, Dan 
Drápal píše:
Zavedení dříve nepotřebného slova "gender" má umožnit 
odpoutání sexuální identity od anatomie těla. Celá tato 
ideologie souvisí s určitým přístupem ke světu a k životu. Je to
ideologie spjatá s "právy", nikoli s povinnostmi, a prosazuje 
"svobodu", aniž by vedla k odpovědnosti. Obávám se, že 
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mnohdy se pro změnu pohlaví rozhodne člověk, který není 
schopen sám sebe přijmout, protože se nemá rád. A nemá se 
rád, protože nepoznal, že sám sebe může přijmout jako dar; 
že celý jeho život je darem, přestože se potýká s nejistotou 
ohledně vlastní identity. Takový člověk potom bojuje sám proti
sobě - proti svému mužství či ženství. Představa, že by své 
mužství nebo ženství mohl přijmout jako dar, ale i jako 
celoživotní úkol, je takovému člověku zcela cizí - ovšem k jeho
škodě. Přestože je medicína mocná čarodějka, v našem životě 
zůstanou vždy danosti, které budou mimo naši volbu. Pokud 
učiníme z volby pohlaví "právo", nedojdeme časem do bodu, 
kdy si budeme moci "svobodně zvolit" i svůj věk? 
Koneckonců, plastická chirurgie je také mocná čarodějka, a 
Viagra rovněž dokáže divy.

Názor pana Drápala neschvaluji úplně celý. Především jeho 
větu, kterou nemůže netranssexuální osoba nikdy pochopit - 
že pro změnu pohlaví se rozhodne člověk, protože se nemá 
rád.
Jo, jasně. Neměla jsem se ráda, to mužské tělo byla fakt nuda,
chtělo to změnu, tak jdeme do přeměny.
Panu Drápalovi bych ze srdce přála narodit se s poruchou 
identity a cítit každodenní neutichající nutkání, o kterém 
spoustu let neví, co to je, proč to je, jsem snad úchyl? Jediný 
na světě? A pak bych chtěla vidět, jak by byl schopný 
přijmout sám sebe, protože se má rád, protože je to dar.
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Darem je to, že jsem ve svém životě mohla prožít životy dva. 
A že teď mohu být šťastná. To je pro mě ten největší dar a 
zázrak současně.

Co se mi ale líbilo je nápad na svobodnou volbu věku.

Pak by to taky mohlo vypadat nějak takto:

Já chtěla být jen ženou.
Ne řešit tyhle věci.
Ne se s někým hádat.
A už vůbec ne někoho žalovat.

A to se mi splnilo.
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Když mohlo mně, splní se to i druhým.
Protože to jde.
A protože i my můžeme být ženami, kteří lidé jako ženy 
vnímají i bez svobodné volby pohlaví.
Já osobně jsem si své pohlaví stejně nezvolila. Bylo mi dáno 
už v těhotenství mé matky. Teď jsem jen nechala uvést vše na 
pravou míru.
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To South American visitors
21. října 2015 v 23:40 | Tereza 

    

 Welcome all readers from Colombia, Ecuador,
Peru, other South American countries and Serbia.

If you are looking for information about Sona Avedian, you
can continue here:

SONA AVEDIAN's story
(english article translation is under this text on this link)

The original article with pictures is only in Czech.
This is not a fake. I talked with her.

 Bienvenidos a todos los lectores de Colombia,
Ecuador, Perú, otros países de América del Sur y Serbia.

Si usted está buscando información sobre Sona Avedian,
puede continuar aquí:
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La Historia de SONA AVEDIAN

El artículo original con fotos sólo en checo, pero aquí es la
traducción.

No se trata de una falsificación. Hablé con ella.

Pozn.: Slovenské čtenáře ze serveru topky.sk vítám také. ;) 
Sona je prostě výjimečná.
Co s touhle planetou neudělá jeden článek? :)

(English translation here).

English translation of http://otereze.blog.cz/1402/sona-
avedian-to-neni-parodie (without pictures):

Říjen 2015 - To South American visitors 1005

http://otereze.blog.cz/1510/to-south-american-visitors
http://otereze.blog.cz/en/1402/sona-avedian-to-neni-parodie
https://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=es&u=http%3A%2F%2Fotereze.blog.cz%2Fen%2F1402%2Fsona-avedian-to-neni-parodie&sandbox=1


I've been thinking that it has been a long time since I had seen
some nice and motivating transition video on youtube, so I 
typed in my favorite "mtf" and filtered the results for last 
week only... There was a girl that looked like a girl since she 
was 17 and so the whole journey wasn't all that interesting, 
since she was lucky enough to start early and there was no 
reason to identify her wrongly even before hormones. So that 
is why I'm not showing you her video. But right after I 
finished watching it, youtube suggested another video and the 
thumbnail made me laugh. I thought "Yeaah, what a joke! It 
has to be a joke! Someone made a transition video parody, I 
have to see that. At least I can have a laugh entertain some 
people.

...it was not a parody...

I understood that right away.

I have been stunned for a few hours. This video absolutely 
shocked me, my blood presurre started to rise, my heartbeat 
got faster and I can't focus on anything else. In fact, I'm still 
stunned by how much it inspired me, it made me cry. I don't 
even know why - probably because of how amazing she is and
much I would like to be beautiful like her. And also because 
of how good it is to go on this journey and take off the mask 
that you always had to wear.
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The video is over 9 minutes long, but it's definitely worth to 
watch it until the end.

I have never seen such a humongous difference in "before" 
and "after"... I thought that it would be a really good joke to 
find a photo of some fat, greasy dude and put it to the start of 
the video, telling people I used to look like that :)))

But this is really no joke...

The sasquatch on the left is, in all seriousness, the princess on 
the right.

Anyone else still doubting that it IS possible? :)

Sona Avedian, USA, born 1982

Started transitioning at the age of 30

Content:

I was born in 1982. But in a boy's body.

Even at 4 years old, the signs were there. My mom wrote: 
"Matt still says he wants to be a girl."
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When I was just 7 years old, my mom caught me 
crossdressing. Devastated & ashamed, it turned into my 
deepest, darkest secret for 23 years.

I wanted to tell somebody before going to the college. but my 
parents began a rough divorce and I decided to go a different 
route...

Ashamed of myself, I hid behind the mask of a U.S. Marine

I felt so alone, nothing seemed familiar anymore. After Intel 
school I requested to be stationed in Japan for 4 years.

(2001) While exploring this "Internet" thing on the other side 
of the planet, I finally discovered the term "transgender"! 
Why didn't I learn this in sex ed??? :(

It was ground breaking news for me!! This whole time I've 
felt like the only with these "issues". I learned about others 
like me. I even embraced my TRUE identity and stopped 
feeling bad about it. Sadly, I also wanted a "normal life", I 
thought it was more important than being true to myself, so I 
decided to NEVER tell anyone about it. I was taking it to my 
GRAVE.

Toughen up
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190 lbs

Finished my time with the USMC in 2005

I started working as a contractor and continued deploying 
with the Marines doing the same work.

"Fitting in" wasn't enough, I thought getting married will help 
me cope.

I met my bride while visiting family in Armenia and not long 
after...

In total denial of denial, I overcompensated.

And that's NOT ALL :)

After 9 years of living overseas...

I became 238 lbs of sadness :((

"I thought I had this man thing covered"

Ya know... like being Marine with a great wife, a beautiful 
child, a well paying job, a 1200hp Trans* Am, a big truck and 
even a good sense of humor, all to fill my voids.
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It could only hide so much, I was exhausted & I could no 
longer hide behind these deployments.

I quit my job at August 2012 to return home to Michigan 
where my destroyed marriage and family were waiting. Time 
to say goodbyes :(( Sorry guys, I'll miss you!

Finally, my partner and I decided to get divorced!!! :( I was 
devastated, my life was spiralling out of control quickly.

Then... something incredible happened. For the first time in 
23 years, I heard "HER": "Please LET ME OUT! You can't 
quit now, let me at least try!?" This was HUGE for me.

Unsure if I would actually "come out", I began my 
preparations for transition anyhow! I had 70 lbs to lose.

But there were risks involved like:
Future well-being
Job security
Social reputation
Health insurance
Loss of friends
Rejection from family
I'll never "pass"
People are going to laugh
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I had serious work to do.

I started cycling again.

I changed my entire lifestyle
I stopped having things like:
Fast food & energy drinks
Drinking & eating out
Lots of meat
Smoking cigarettes
Too much television
And then I discovered YOGA!! :)

As I started changing my outlook, my confidence grew more 
and more. UNTIL FINALLY!

On November 14th, 2012: I came out to the world and 
decided to transition to female. It wasn't easy, but she finally 
woke up, it was AMAZING.

You say I'm ugly? Lol. So What! It was the REAL me! 
Finally, I did this for me and not you. It was beautiful.

I Went FULL TIME 6 weeks later.

I started laser (ouch!).
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And a week after that, I started hormones.

AND then... Things started to happen.

I started seeing some serious results!

7 weeks after that, I got my top surgery.

Hormones changed my whole perspective on life. At 8 
months, I was in full bloom!

This is NOT about "passing"...

It never was!!

It's about something YOU can control.

It's about being YOU, no matter what society thinks!

And that IS beautiful.

For years I ran in the opposite direction...

But MARINES adapt & overcome

The wife, the child, cars, guns, the Marines, everything... I 
have ZERO regrets. It was a part of my journey...
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And when you being your journey and society tries to bring 
you down. Ya know what I think about that???

Thank you to my friends and family who supported me 
through all of this, I couldn't have done it without you!

Part of her text:

"Guys, my body is just a piece of fabric. I didn't care what 
people think when I first dressed as a woman and started to 
live "full time". There is no defined beauty standart, because 
we are all the same on the outside. It's just skin. So who is 
inside your head? Are you beautiful and unique? My first day 
as Sona was just as beautiful as every single day afterwards. 
And now I am exactly where you can be in 10 years after you 
transition"

I have to bow before this video. She said so much... It's a 
message.

She doesn't have her own hair, but she had solved it. Even that
doesn't have to be a problem, when you don't want it to be. IT 
INSIDE YOUR HEAD.

She became a beautiful woman. And her smooth, soft cheeks. 
The beard is in the past! And she happy ever since she first 
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emerged as a woman (still imperfect - as all of us at the 
beginning). The photo of a hairy "man" is from May, 2012. 
The last photos are from the end of 2013! Such a huge change
after not even 2 years! The way things go is only up to you...

I feel close to her in how she, just like me, decided to take the 
secret to the grave. She got married and thought that this 
"problem" will fix itself and she has a beautiful little girl. And
she is only 6 years younger than me! :) ). But she isn't close to
me just because of that...

Now I understand what motivates my therapist to help people 
like us. It is because of people like Sona. The blooming. It has
to be amazing to be a part of that. (And I will be !:)).

I know that our schools teach sex ed. I'm curious, how much 
they teach about transgender topics. How, at the start, she 
asks: "Why didn't I learn this in sex ed?"

LET THIS VIDEO BE AN INSPIRATION TO ALL THE 
PEOPLE WHO ARE LOSING ALL HOPE IN SUCCESS OF 
THIS JOURNEY, WHO SEE A HAIRY, MANLY, MAN 
WITH MASCULINE BODY IN THE MIRROR, AND 
DON'T BELIEVE THAT EVEN THEY CAN BLOOM INTO 
A BEAUTIFUL FLOWER.

--------------------
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I turned off the computer, took a shower and then went into 
bed. Unfortunately... I can't. It's almost midnight and I can't 
fall asleep.
Sona motivated me so much that I'm able to go to work as 
Tereza and not bother with all the people around me. She is 
right! We do it for ourselves!

When my female colleague told another colleague about me 
and he answered with: "That's okay, I just hope she won't 
come in pumps tomorrow", I thought that he was right. Even 
the female colleague later told me that it's good that I'm this 
"rational". I might have hidden even before my own self. But 
now I feel differently...

He isn't actually okay. Because he is afraid of the situation 
when I enter the office as a woman. He will feel emberassed. 
And everyone else will feel emberassed, sick, they will laugh, 
talk behind my back... But they just don't understand that this 
is the real me! That I want to wear pumps, because I'm a 
woman (even though I told myself that I will never go to work
in pumps, because it's not really my style, but I mean it as 
metaphor for all the feminine shoes). I could even go there in 
boots! And he shouldn't care. I'm going there not for him, but 
for myself.
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I feel so hyped and provocated :). Exactly how it should be. I 
was destined to see the video and the message it has. Sona is 
right at everything.

Everyone things that making the first step is so difficult, 
however it's not difficult at all! We make up various excuses, 
but there is no excuse! We make them up because we are 
scared. Fear destroys us. Our true selves. We will never get 
anywhere like this.
It's not selfish to go down this path when we have families, 
when we have commitments, when we have mortgage, when 
we have wives we have to pay away, even though we have no 
money, when we say that destiny didn't show us the right way 
yet. It may never show you. Because this is in our hands - we 
decide what happens in our lives and we set our goals to 
follow. And it only depends on us how quickly, with what 
strenght and which way we reach them.

You, who haven't done the first step yet: What are you 
thinking about?
Are you afraid they will laugh at you?
Are you afraid of being rejected by your family? That you 
will lose your friends, your job, everything else?

There is nothing to wait for. there is no reason to think 
whether to do it or not.
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This life is doomed by itself and SHE - the woman inside - 
will always get you in the end. You can't run away from it, 
you can't substitute it, you can't kill it, you can't make yourself
an alpha-male that will outwardly look like a testosterone god,
while on the inside there is a sleeping princess, unique and 
beautiful, and every day of hiding behind this mask will 
exhaust you more and more and one day, it won't hold 
anymore. It's just a matter of when. Do it now!

Sona inspired me. They way she ran head-straight towards it, 
the way she thought about it and how she cared about none of 
the people that were not on her side.
If a person like her worked with me, I would respekt her. All 
her feminity long before hormones. So she would have at least
one ally... and that's enough.

Should it be uncomfortable to go to work dressed as a 
woman? Should I cry when some people start to laugh behind 
a corner? Those who don't understand and never will?

I'm not coming to work in boots tomorrow, but I certainly will
sooner than I originally planned to. There is no reason to 
slowly.

EVERYTHING SAID HERE IS WHAT YOU SHOULD 
HAVE DONE YESTERDAY!

Říjen 2015 - To South American visitors 1017



So no hiding behind thoughts like: "Be rational and don't go 
outside in a dress.", "Destiny didn't show me the way yet." or 
"I'm too fat/skinny/manly/hairy/broad-shouldered/will never 
look like a woman..."... or "I have a family"...
You don't have to pity the wives and children. They are not 
losing us! We are not leaving them! If your divorce is rough, 
it's not because of who we are, but because it just didn't work.
I am completely changing my opinion that family is a good 
way of filling the void.
Until now I thought that those were my "two kinds of 
happiness". However, we can never be happy if we are not 
ourselves. You have to start building your life differently, 
when nobody did it for us at birth. It's on us now.

Good luck :)
Hopefully I can fall asleep now :)
I'm turning off the computer and going to bed. And I wish for 
today's fighting spirit to be everlasting :)
And I will be glad, if I managed to transfer at least a bit of it 
to you.
And this isn't only for MtF and FtM. It's for everyone! You 
only have one life and it's just up to you how you make use of 
it.

Or you can run the opposite direction...

(Thanx for the translation CZ -> EN to Monique)
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Petr
22. října 2015 v 11:19 | Tereza 

Jsem ráda, že místo některých zrušených blogů MtF slečen 
mohu zařadit do seznamu v levém menu jeden nový klučičí.
Jeho autorem je patnáctiletý Petr.
Běžně bych mu tu takhle nedělala reklamu, jednoduše ho 
zařadím a jdu dál, jenže Petrův blog mě dojal.

http://jsem-jen-sva.blog.cz/

Blog začíná v srpnu 2015 (funguje tedy dva měsíce) a když 
jsem si ho přečetla, něco mi to připomnělo - mě. Mé 
zoufalství, které mě na začátku v r. 2012 pohltilo a já 
nedokázala žít, ale musela jsem, protože bych nikdy 
neopustila ty, kteří mě milují, včetně své dcery a tak abych se 
nezbláznila, narodil se tenhle blog.

Stejně tak se v srpnu ze stejných důvodů narodil ten Petrův.
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Petr je teď zoufalý a raduje se z každé maličkosti, která mu 
dodává sílu jít dál. Třeba v článku Coming out se raduje, že 
TO řekl. Jakou radost dokáže udělat náš první coming out? A 
jakou úlevu to přinese? Já tu radost z jeho slov úplně cítím.

Hned potom další článek:

...mám tento blog:
1. Potřebuju se vypsat
2. Potřebuju, aby mě někdo bral takového, jaký jsem
3. Potřebuju mluvit sám za sebe
4. Potřebuju pomyslnou facku
5. Potřebuju být sám sebou
6. Potřebuju se vyjádřit bez cenzury
7. Potřebuju se chápat
8. Potřebuju podporu
9. Potřebuju odezvu
10. Potřebuju svobodu

11. Potřebuju se vyplakat  Chlapi nepláčou!

Tím, co napsal, je mi opravdu moc blízký a věřím, že 
vysvobození přijde brzy. Krásně jsem si zavzpomínala.
Možná si i změní adresu svého blogu, která mě zpočátku 
trochu zmátla, ale Petr je opravdu Petr. Ne žádná Eliška, 
kterou má v dokladech.
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Tenhle člověk teď nepotřebuje slyšet o tom, co špatného se 
mu může stát, o rizicích operací, neúspěšnosti léčby čehokoliv
a odporné České republice, která nutí lidi sterilizovat. To 
(stejně jako to nebylo pro mě) totiž není momentálně vůbec 
podstatné. Podstatné je, že TO JDE a že i Petr může být 
jednou šťastný, jako spousta těch kluků, co jsem u Hanky 
nedávno viděla.

Moc bych si přála, aby co nejdřív zjistil, že na tohle tady není 
sám...

I chlapi mohou plakat, Petře. Ty na to máš rozhodně právo.
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Nevadí ti, že nechávám to prkýnko 
zvednuté?
26. října 2015 v 11:16 | Tereza 

Málokdy se výběr správců serveru blog.cz trefí ve svém tipu 
na Blog dne do mého vkusu tak, jako dnes.
Vyskočila na mě obrazovka s názvem článku "Měla jsem 
rande s 12 muži - speed dating" a tak jsem narazila na blog 
"nevrlé" mladičké autorky grumpys.blog.cz nacházející se 
někde mezi dívkou a ženou (jak uvádí), která si říká 
"grumpys", ve kterém popisuje svoji zkušenost s tímto 
rychloseznamováním.

To, jak probíhá, jsem znala 
z filmů, spíš mě zajímalo, 
jak to dopadlo. Jestli se 
autorka nakonec opravdu s 
někým seznámila.
Pravděpodobnost 
seznámení v 

rychloseznamce se zdá být dvanáctkrát vyšší, než v běžném 
životě, protože se ocitáme v situaci, kdy o nás "bojuje" 
dvanáct mužů, kteří se chtějí seznámit. Zatímco v běžném 
životě tyto muže sice můžeme potkávat, ale nikdy nás 
neosloví.
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Autorku, jejíž jméno je mi bohužel stejně jako její portrét 
neznámý, jelikož ho skrývá, jako většina autorek, což bych si 
dovolila zkritizovat jako smutné, ale pochopitelné, na první 
pohled nezaujal muž žádný. Až když začalo kolečko 
čtyřminutových rozhovorů, nakonec zakroužkovala tři z nich, 
protože jak píše: "Jako třešnička na dortu - tři muži se ukázali
být zajímaví, zábavní, pohlední, zkrátka odpovídající většině 
mých představ. A z těch tří si mě dva zakroužkovali též. A z 
těch dvou jsem nakonec s jedním šla na rande... A na druhé. I 
na třetí. Zatím."

Čtvrté rande už ale nevyšlo i přesto, že dvě schůzky muž 
gentlemansky vydržel se jí ani nedotknout a pak přišla i 
krásná postelová scéna. Bohužel jen jedna. Právě ta čtvrtá 
skončila v posteli jen přátelským rozhovorem.

Setkala jsem se nepřímo se ženami (to, když jsem Toma 
neustále záměrně posílala na jedno rande za druhým a on mi 
pak o nich vyprávěl), které se mu doslova podbízely už na 
první schůzce. Byly to ony, které iniciovaly sex na prvním 
rande a pak se mu to ještě neostýchaly psát do vzkazů nebo do
smsek: "Já bych ti ho klidně vykouřila hned." Uf. Tak on Tom 
je pěkný chlap, to jo, ale musela bych být vážně zoufalá, 
abych na to šla takhle.

Výsledek mých cílených schůzek Toma s různými ženami, 
které mu napsaly na seznamce byl nakonec vždy takový, že 

Říjen 2015 - Nevadí ti, že nechávám to prkýnko zvednuté? 1023



ony ho chtěly moc, ale on je ne. Z nejrůznějších důvodů. Ta 
hulí trávu, ta má pneumatiku, ta jizvy po dětech na břiše, s 
touhle nepřeskočila z jeho strany jiskra, tahle mu ho chtěla 
vykouřit ještě na Zahradě Čech, kde se sešli... Za některé 
důvody bych ty chlapy tedy nutila rodit, fakt. Dobře ale. 
Každý klademe určité nároky na partnera. Tím nejpitomějším 
důvodem, proč ale Tom odmítal jiné ženy bylo to, že prý 
miluje mě a nejde mu ty city vložit jinam. To jsem 
nekomentovala. (Ve skutečnosti jsem si moc užívala tu 
"nadvládu" nad ostatními ženami, které ho chtěly, zatímco 
jsem ho vlastně mohla mít jen já. Pěkně podlé, já vím. Taky 
jakmile mělo dojít k tomu, že by šel Tom s některou z nich na 
druhé rande, už jsem byla nervózní, že ztrácím svou moc. Ale 
láska je silnější :)

Trochu mě ten přístup žen však překvapil. Myslela jsem si, že 
sex na prvním rande je výsadou především mužů, ale proč by 
TO nemohly chtít i ženy?

Přesto si stále (možná naivně) myslím, že sex na prvním rande
není běžný. A stále tak nějak doufám, že jsou ještě muži 
gentlemani, o kterých píše i autorka: "gentlemantsky se mě 
vydržel nedotknout dvě schůzky, až jsem si myslela, že se mu 
nelíbím". :)

Mám už téměř dvacet let moc fajn kamarádku, jejíž nynější 
přítel se jí neodvážil dát pusu dva měsíce!
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Proč ne?
Teď spolu čekají miminko a jsou pro mě právě tím 
"dokonalým párem". Bez nich bych ani nevěřila, že ještě 
existují takoví muži, jako je Kuba.

Tím, že jsem chtěla na blogu popisujícím speed dating vědět, 
jak to celé dopadlo, jsem se ale dostala i na další články a 
zjistila tak, že autorka má se mnou (a řekla bych, že s většinou
dívek a žen) hodně společného. Nejenže věří, že se muž 
nemusí ženy po dvě schůzky dotknout, popisuje také svou 
touhou po vyšším partnerovi:

Ten text tučně s důrazem na výšku partnera provedla autorka 
sama. :)
Výšku už jsem tu řešila v článku s názvem Žirafy a malinkatej
zranitelnej koloušek, takže nebudu rozvádět výhody nebo 
nevýhody. Já měřím 177 cm (takže podobně jako Nicole 
Kidman nebo "křehoučká" Taylor Swift), ale při svých 
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prvních pokusech o rande jsem se cítila opravdu divně, když 
byl muž menší (přestože byl vtipný, milý, chytrý a pohledný). 
Ale asi to nestačilo. Já měla potom výčitky, že ho 
diskriminuju, ale partnera si vybíráme na celý život. Nechci 
menšího partnera.

Totéž řeší ale i autorka blogu a holky v komentářích píší:
Taky patřím k těm menším (cca 163 cm), co si vybírají vyšší 
protějšky. Současný přítel má cca 185 cm :-) Jak tu někdo 
psal, mám pak pocit, že mě dokáže ochránit. A navíc, k těm 
svým centimetrům nemám zrovna subtilní postavu, takže u 
protějšků to doháním tou výškou :-) Ale je pravda, že už jsem 
několikrát slyšela od svých vyšších kamarádek, že je to nefér, 
proč já mám vysokého chlapa, kterého "nepotřebuju" a ony o 
vysokého nezavadí :-)

Problém malých kluků je, že mě prostě nepřitahují... Všichni, 
se kterými jsem doposud chodila, byli vysocí jako já (180 cm),
plus minus pár cm. Takže když se objevil dokonalý Muž, byla 
jsem celá u vytržení z toho, že mě někdo může obejmout a 
téměř celou tak schovat (viz ten ochranářský sen), nebo že si k
němu musím stoupnout na špičky. No jo, ženám občas stačí k 
radosti málo.

Tak jsem se vážně pobavila nad jejím blogem.
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Taky hledám chlapa konečně vyššího než já a koukám, jak 
zoufalý boj je o vyšší chlapy všude :)

Když jsem to říkala Hance, tak mi ale řekla, že malí chlapi 
mohou mít u vyšších žen také šance. Musí mít ale charisma. 
Jako například bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy 
(165) se svojí manželkou Carlou (175) nebo se stačí podívat 
na Ivanku Gottovou (178) a jejího Káju (172). Vůbec ty páry 
nepůsobí rušivě. Já se ale při posledním rande s o 10 cm 
menším mužem nedokázala přes tuto skutečnost povznést. 
Nešlo to. Zatímco poslední rande s mužem o výšce 195 cm 
bylo to nejdokonalejší ze všech. Což mě navždy hodilo na 
stranu těch žen, které musí mít bezpodmínečně vyššího muže.

Tady deník Blesk postavil Káju výše než jeho ženu Ivanku,
aby to vypadalo "dobře":
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Už dávno nemám výčitky za to, že chci vyššího chlapa. A 
chápu i ostatní ženy, že si takové vybírají.

Podle výzkumu zveřejněném v Oxford Economic Papers mají 
vyšší muži hezčí holky :) Vyšší muži navíc častěji randí. Vyšší
muž, který uvede do inzerátu svojí výšku, dostane totiž vždy 
více odpovědí, než ten menší.

Autorka blogu si všimla ale ještě jedné věci, o které jsem 
přemýšlela i já. Týká se toho, jak muži nemají rádi kočky. Já 
je miluju.

Mám taky zkušenost, že spusta chlapů kočky nemusí. Jenže 
spousta chlapů taky kočky může.
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A tak vznikla moje teorie, že láska ke kočce nesouvisí s 
pohlavím, ale s tím, jaký ten člověk je. Jasně, že ženy k 
něčemu mazlivému chundelatému rozkošnému inklinují 
častěji, ale pokud muž nemá rád kočky, je divnej :)
Řekla bych, že jednoduše nesnese její ignorantskou povahu, 
kterou on, jakožto pán tvorstva, nemůže ovládat :)

V jednom článku dokonce autorka shrnula výhody života s 
kočkou oproti životu s mužem. Vážně mě to pobavilo. Třeba 
to, že kočka nenechává zvednuté prkénko nebo naopak 
považuje za výhodu, že muž si 80 % svého času neolizuje své 
genitálie :)

Její porovnání života s kočkou a života s mužem z článku 
"Proč není šílené být kočičí ženou" tady prostě musím mít:

• Kočce je jedno, kdy přijdete domů. Stejně vám už od 
rána zahřívá postel a přijde vás přivítat, ať se dostavíte
kdykoliv (a v jakémkoliv stavu).

• To, co je v lednici, je jenom vaše. Kočka vám neujídá 
vaše jídlo, neupíjí žádné tekutiny, nezačne vám 
dloubat do tiramisu, které se musí teprve vychladit a 
ztuhnout. Kočka vám nechodí tajně na zmrzlinu do 
mrazáku nebo na sladkosti do špajzu.

• Kočka po sobě nenechává kopce špinavého nádobí. Jí 
z jedné misky a tudíž vám neroztahá všechny talířky, 
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hrnky a lžičky po bytě, kde je potom najdete s 
půlmetrovou plísní Amátou.

• Jeden z nejdůležitějších bodů - kočka vám neustále 
nezvedá prkénko na záchodě, což je nasírací faktor v 
nejedné žensko-mužské domácnosti.

• S kočkou se pohodlně vyspíte ve dvou na posteli pro 
jednoho.

• Kočce je celkem jedno, kdy menstruujete. Z nějakého 
podivného důvodu si vám navíc lehne mezi nohy.

• Kočky nenosí oblečení a tudíž nepoužívají celý byt 
jako koš na špinavé prádlo.

• Můžete si být jisti, že kočka na vás nikdy nic 
nevykecá. Cokoliv si pro sebe řeknete, jakékoliv 
podivnosti doma o samotě děláte. Nic.

• Bohužel si s kočkou ale moc nepokecáte. Když zrovna
nespí, tak vám na vaši poznámku odpoví mňouknutím.
Na což pravděpodobně odpovíte taky mňouknutím. 
Dobře, teď trochu chápu, proč mají kočičí lidé pověst 
lehkých bláznů.

• Kočku musíte krmit a uklízet po ní záchod. To muži 
dokáží sami (většinou).

• Každá kočka čas od času zvrací. A do záchodu to 
opravdu není. Spíš tam, kde to opravdu nechcete, jako 
třeba na perský koberec, vyšívanou sedačku nebo do 
postele se saténovým povlečením (záměrně 
dramatizováno). A samozřejmě to po ní musíte uklidit 
vy.
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• Muž vás nesekne drápem pokaždé, když se mu něco 
nepozdává.

• Muž neběhá uprostřed noci po bytě bez zřejmého 
důvodu. A má dost rozumu na to, aby vás nebudil ve 
čtyři ráno (mňoukáním).

• Muž díky bohu netráví 80 % dne spaním a většinu 
času v bdělém stavu olizováním celého těla, zejména 
genitálií.

Kdykoliv si tohle shrnutí čtu, tak mě bolí pusa od toho, jak se 
směju.

To, proč muži nechávají zvednuté 
prkénko, řeším už roky. Když ještě 
byl důvod zvedat prkénko, vždy 
jsem ho v domácnosti, kde se 
vyskytovaly ženy, sklopila zase 
dolů. A nic mi to neudělalo, ruce mi
kupodivu neupadly.

Musím ale říct, že zvednuté 
prkénko vídám dost často i na 
místě, kam nikdy muži nechodí - 

tedy na dámských záchodcích. Vysvětluji si to tím, že ho 
nechá zvednuté paní uklízečka. Jinak nevím.
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Tuhle se mě asi po třech měsících života v mé domácnosti 
Tom zeptal: "Nevadí ti, že nechávám zvednuté to prkénko, 
viď?"
!!!
Tu otázku jsem nepochopila.
Jakoby mi říkal: "Já to prkénko nikdy dolů nedám, tak si 
zvykej."

Řadím se tedy i já mezi ty, které tohle nikdy nepochopí.

Když jsem muž, který to prkénko umí dát nahoru, proč kvůli 
své milované partnerce, pro kterou bych udělal přeci všechno,
neudělám ten jeden velmi jednoduchý úkon navíc a nedám to 
prkýnko zase dolů?

Možná uvažuje jako každý chlap, který nerad dělá věci 
zbytečně: co když půjdu čůrat dřív než ona a budu to prkýnko 
muset zase zvedat? To ho raději rovnou nechám zvednuté :D

Jako jsou věci mezi nebem a zemí, jsou také věci mezi 
mužem a ženou. Ale stejně je budu pořád řešit ráda, i když na 
ně (na muže) občas nadávám. :)

P.S. Prosím hejterky, aby tu opět nezahajovaly diskuse o 
zmrzačování těl, zapáchajících neovagínách a žalobách na 
ČR. Už mě to vážně nebaví. Tento článek je o záchodových 
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prkýnkách, kočičkách a o mužích. Pokud to z článku není 
patré, pak doporučuji návštěvu očního lékaře.
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Miluji Tě, podzime
27. října 2015 v 23:38 | Tereza 

Býval jsi šedivý, pochmurný a smutný.
Brouzdávala jsem se spadaným listím cestou ze školy

a přemýšlela celá vyděšená o tom, kdo jsem.
Bála jsem se to vyslovit a styděla jsem se za to.

Teď už se nebojím, protože vím, že jsem a vždycky jsem byla
žena.

Dnes tu ponocuju, protože nemohu usnout.
Protože ještě teď cítím vůni toho letošního podzimu,

který je pro mě v tuto chvíli tím nejkrásnějším podzimem
mého života.
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Jsem
tak

dojatá
veselá

šťastná

nadšená

spokojená

rozněžněná

zlatým

listím

zapadaná.
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Tohle jsem si vysnila.

Miluji Tě, podzime.
A miluji Tě, živote.

Konečně jsem pochopila
pravý význam slova

š t ě s t í .
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Transrealita v Rusku I. - Kira
30. října 2015 v 22:55 | Tereza |  Transrealita v Rusku 

Jůů a je tu článek 
plný obrázků! :) Ale 
ne mých :)
Tedy vlastně série 
článků plná obrázků!

Tato série pěti 
článků mi zabrala 

trochu času, ale musela jsem jí napsat. Je nejen o zajímavých 
lidech, o androgynních osobnostech, ale také o velkých 
bojovnicích, včetně transsexuální neslyšící ženě Veronice, 
která se postavila svému osudu a dokázala si jít za svým snem
navzdory svému vrozenému problému...
V některých částech jsem byla několikrát dojatá a osudy 
takových lidí mě dokáží vždycky nadchnout. Třeba když 
Veronika vypráví o svém příteli nebo on o ní...

Na ruském dokumentárním kanálu RTD běží v těchto dnech 
úplně nová 15dílná série s názvem Trans Reality, která byla 
natočena v letošním roce (2015). Včera byl odvysílán již 14. 
díl.
Tvůrci série sledují dějové linie pěti transgender osob, vypráví
o jejich trápeních, radostech a bojích s úřady. Mnohdy také ale
o bojích s vlastní rodinou.
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Navíc to není vyloženě jen "trans realita", ale také opravdová 
realita dnešního Ruska. I to je samo o sobě zajímavé a 
napínavé. Ta kamera s těma holkama prostě vlezla fakt všude!
:)

Ne každý má možnost zhlédnout všechny téměř půlhodinové 
díly jako já, takže jsem se rozhodla tu o tom nejzajímavějším 
z ruské transreality napsat.

Již odvysílané díly se dají přehrát na stránkách RTD 
(rtd.rt.com) nebo na youtube. Jsou v původním znění v ruštině
(takže můžeme slyšet některé krásně hluboké hlásky ruských 
krásek) s anglickými titulky.

Je to příběh, který sleduje osudy těchto lidí:

Kira - androgynní model/ka, před HRT i SRS, dokument nás 
provede až k SRS a novým dokladům
Stas - androgynní model/ka, před HRT i SRS
Veronika - neslyšící transsexuální žena po SRS, která se 
zúčastní soutěže krásy v Thajsku
Alina - (asi) transsexuální žena s písmenem M v dokladech, 
která si vzala biologickou ženu za ženu tím, že se s ní 
oženila :)
Valerie - transsexuální muž (přestože uvádí, že se jmenuje 
Valerie. Nemůžeš si, Val, vymyslet nějaké jméno nebo 
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přezdívku aspoň pro tohle natáčení? Uf. Nemohla bych ti říkat
Valerij? Asi ne no.)

Jako první se představí Kira.
Všech pět účinkujících jsem musela rozdělit do pěti článků, 
protože do jednoho by se nevešli.

Kira

Kirill Sadovy (Kira), 20 let, studentka 3. ročníku 
psychologie na Moskevské státní univerzitě.

Identifikuje se jako androgynní osobnost (muž i žena), ale 
usiluje o to, stát se ženou. Velikost bot má 42. Nikdy se 
neholila, vousy jí nerostou. Když o sobě mluví, někdy 
používá své budoucí dívčí jméno Kira (ve 14. díle navštíví 
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společně s kamerou ruskou matriku, kde toto jméno získá v 
novém rodném listě), ale ve většině případů se představuje 
svým aktuálním mužským jménem Kirill Sadovy. Též když 
mluví o sobě, používá mužský rod. I její nejlepší kamarádka jí
oslovuje Kirill a používá vždy mužský rod. (Takže bych ho z 
jejich pohledu měla vlastně používat také (stejně jako zaznělo 
v dokumentu), ale budu používat rod ženský a jméno Kira).
V Rusku neexistují neutrální podoby jmen, jako v Česku.

Kira žila v malém městě Kadnikov nedaleko Vologdy, což je 
300tisícové město 500 km od Moskvy.

V prvním díle
navštíví Kira
profesionální
fotografku.

Kira usilovala o pokoj
s děvčaty, ale správce
koleje rozhodl, že
Kira je muž a tak
bydlí na pokoji s pěti
chlapci. (Opravdu
hořce komické :).
"Kluci měli bohužel
úplně jiné zájmy než já. Sedávávala jsem sama v kuchyni s 
laptopem nebo jsem si vařila svá jídla."
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Spoubydlící na koleji Evgenij se právě probudil

Kira má sestru a bratra. Ten jí v momentě, kdy se dozvěděl o 
jejím záměru, zmlátil. Jediný, kdo ji nakonec po velké spoustě
probděných nocí přijal byla její matka, ale nebylo to 
jednoduché. V prvním díle má Kira s maminkou velmi 
emotivní rozhovor, ve kterém se maminka rozpláče se slovy, 
že by chtěla, aby její syn měl svatbu a aby z ní udělal babičku:
"Budu navždy nešťastná, i když ty budeš šťastná."
"Ale já takhle nechci žít, mami."

Maminka vyplakala mnoho slz a bojí se stýkat s příbuznými, 
aby se jí neposmívali.
"Několikrát jsem mu říkala, že ho budu brát takového, jaký je 
a milovat ho. Jsem jeho máma".
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Kira věří v usmíření s rodinou.

V rodném Kadnikově se Kira prochází po ulici a děti se jí 
ptají, jestli je muž nebo žena: "Viděly jsme tě v televizi!"
Se svým hlasem se nesnaží pracovat. Řekla bych, že občas 
může být i průchozí, když nenasadí zrovna ty hloubky.

Ve 2. díle dojde k přímé konfrontaci Kiry s rodinou, kterou si 
pozvala do bytu její sestry Aljony, která se jí také zřekla. 
Bohužel tam není vpuštěn kameraman, takže jak to dopadlo se
dozvídáme až z následného vyprávění a reakcí účastníků. 
První odchází bratr Maxim. Stále to nerozdýchal. Překvapuje 
mě i ostrá reakce její sestry. Všichni totiž řeší okolí, posměch, 
ostudu...atd. Ten tlak okolí je mnohdy strašný, ale nikoli 
nezvladatelný. Silné osobnosti to dají hned, ty slabší nakonec 
taky, ale trvá to.

Bratr nakonec přiznal, že Kiru nechtěl nikdy uhodit. "Navždy 
to bude můj bratr. I když si změní pohlaví."
Totéž tvrdí jeho sestra, která s Kirou přerušila veškeré 
kontakty a po společném rozhovoru s rodinou začala s Kirou 
trošku komunikovat. I pro ní bude Kira navždy jejím mladším
bráškou. (To bych se na to podívala třeba za pět deset let :)
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Kira se ve 3. díle rozhodla navštívit kliniku pro změnu 
pohlaví v Moskvě (jupí, že by konečně vyřešila můj boj s 
rody?) s otázkou, zda bude mít nějaký prožitek v sexu po 
chirurgické změně pohlaví, zda neztratí citlivost. Od 
endokrinoložky Julie Tišové dostala odpověď, že operačních 
technik je několik. Nejrozšířenější je penilní inverze 
(prováděna i v ČR) a citlivost je ponechána právě díky 
neoklitorisu. Ještě týž den absolvuje Kira několik krevních 
testů a testů na tuk a metabolismus. Po této konzultaci jí 
endokrinoložka doporučí návštěvu psychiatra s tím, že není 
možné provést operaci bez spolupráce s ním. "Je nutné mít 
stoprocentní jistotu, že ten člověk je transsexuál. Není možné 
operovat někoho jiného. Psychiatr provede několik 
diagnostických procesů, aby vyloučil například "sex change 
delirium", což je jasným příznakem schizofrenie." (Hledala 
jsem podrobné vysvětlení termínu "sex change delirium", ale 
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google zklamal, takže si to vysvětluji jako "šílenství kolem 
změny pohlaví". Prostě to chci a basta. A chci a chci a chci! :)

Naděžda Solovjová - psychiatr
Kira (a její mužský rod u psychiatra): "Bylo pro mě těžké žít v
klučičím těle v dětství. Dělal jsem co jsem mohl nevypadat 
žensky. Zkoušel jsem si máminy a sestřiny šaty, když nebyly 
doma."
Psychiatr: "Jak se k vám chovali kluci?"
"Ukazovali mi prostředníček, používali sprosté nadávky, říkali
mi "gay", "teplouš". Do mých 13 jsem to nesl těžce. Měl jsem
několik pokusů o sebevraždu."
"Máte nějaký problém s vašimi doklady na mužské jméno a 
vaším vzhledem?"
"Když ukážu někde svůj cestovní pas, lidé většinou kontrolují 
jen fotku a některé informace, nevšímají si kolonky pohlaví 
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nebo že se jmenuji Kirill, ale pokud si toho všimnou, je to 
docela zábavné. Preferuji z toho udělat vtip a říkám, že jsem 
herečka - umělkyně."

(Hm, taky způsob, jak čelit blbcům. Udělat z toho zábavu.)

"K udělení povolení k chirurgické změně pohlaví je v 
Rusku nutné, aby byl pacient psychicky zcela zdráv, neměl
žádnou psychickou poruchu, abychom měli jistotu, že jde 
opravdu o omyl přírody u osoby s chromozemy XY, ale s 
ženskou duší. Máme-li dospět k tomuto rozhodnutí, 
budete muset navštívit skupinu lékařů, musíme udělat test
intelektu, abychom měli jistotu, že plně rozumíte a chápete
to, co chcete udělat, že jste si tím jistá. Pokud tři z této 
skupiny lékařů budou souhlasit, dostanete povolení, se 
kterým se můžete vydat k chirurgům a endokrinologům."

Transsexualita se vyznačuje tím, že osoba má urgentní 
nekontrolovatelné nutkání stát se opačným pohlavím. U 
osob, jako je Kira, je hormonální terapie a operace 
vhodná.
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Můj syn mě poprosil, abych přijela do Moskvy.

Kira chce své matce oznámit, že se rozhodl chirurgicky 
změnit své pohlaví a chce jí představit svou kamarádku 
Veroniku, která je několik let po operaci pohlaví. Veroniku její
maminka velmi podporuje a je jí oporou.
Také své mamince vysvětlila, že endokrinolog a psychiatr jí 
doporučili změnu pohlaví, jelikož se tak lépe socializuje. (Já z
toho měla pocit, že Kira vlastně ani tak úplně rozhodnutá 
nebyla, ale když to řekli ti doktoři... :) "Jsem si na 90 % jistá, 
že chci operaci, mami."
(Tak to je fajn, že tam máš ještě těch 10 % na ponechání 
penisu, Kiro.)
Toto rozhodnutí maminka velmi těžce nese. Stále o Kiře 
mluví jako o synovi, vidí ho jako hlavu jeho budoucí rodiny, 
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muže, otce... "Ale místo toho vidím, jak rozkvétá v mladou 
dívku."

Když Kira doprovází maminku k vlaku domů, maminka se 
(konečně!) zeptá na otázku, na kterou tu čekám už čtyři díly: 
"Všiml sis, že když o sobě mluvíš, mluvíš jako o muži?"
"A co mám jako dělat, když mě vnímáš jako muže?"
(Chabá výmluva).
"Jestliže se cítíš jako žena, myslím že jsem schopná tě vnímat 
jako ženu. Takže odteď, kdykoliv mi budeš psát, mluvit se 
mnou, budeš používat ženský rod."
(Jupí! Ach ty maminky.)
Ale Kira se vymlouvá: "Musíš mě pochopit, že pokud jsem se 
rozhodl k téhle operaci, bude chvilku trvat, než se úplně 
adaptuji."
Maminka se nemůže se svým synem rozloučit. Chce se ujistit,
že jakmile bude brát hormony, dá na sebe pozor.
"Ale mami, hormony přece nemají vliv na moje zdraví."

Kiru pozval její kamarád Dmitrij na vystoupení v travesti 
show. Kira pozvání přijala a vystoupí na ní s písničkou 
Christiny Aguilery. Dmitrij tu vystupuje jako drag queen 
Camilla:
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Dmitrij před nalíčením a po nalíčení.

"Teď na celý večer jsem Camilla. A v šest ráno už to bude 
zase Dmitrij."
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Kira u ruské komise, která shromáždila její veškerou 
zdravotní dokumentaci při rozhovoru s předsedou komise 
(psychiatrem Vladimírem Jakovlevem), který pokládá Kiře 
různé hodně dotěrné otázky týkající se její identity a života v 
ženské roli, včetně otázky, co v současnosti považuje ve svém 
životě za největší problém. Kira odpověděla, že přítomnost 
mužského pohlaví na jejím těle.

Zde již používá ženský rod.
"Svou odlišnost jsem si začala uvědomovat mezi 11. a 13. 
rokem života. Tehdy se mi nevědomky začal líbit jeden muž ve 
městě a začala jsem se oblékat víc žensky. Ze svých riflí jsem 
si udělala dámské tím, že jsem jim zúžila nohavice a během 
puberty jsem si začala představovat sex s mužem. Nevyděsilo 
mě to. Věděla jsem, že je to normální a na svého prvního 
partnera jsem čekala do svých 16 let. Seznámila jsem se s ním
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přes internet, psali jsme si a chtěla jsem ho vidět. Byl asi o 
10-15 let starší. Už si moc nepamatuji, jak vypadal. Stalo se 
to před pěti lety, ale všechno bylo tak krásně spontánní."

"Čeho chcete dosáhnout se zahájením hormonální terapie a 
následnou chirurgickou změnou pohlaví?"

"Chci ženské genitálie, mít možnost nosit dámské spodní 
prádlo bez potřeby něco skrývat. Chci chodit v plavkách na 
pláž. Co dále? Chtěla bych se vdát."

"Jak si představujete svůj rodinný život po svatbě? Kdo bude 
tím partnerem? Muž?"

"Samozřejmě, že muž."

"Ale jak vyřešíte děti?"

"Už dávno jsem se rozhodla, že jednou adoptuji holčičku."

"Je teď někdo, kdo splňuje vaši představu o budoucím 
partnerovi?"

"Ano, mám někoho, koho miluji. Je to vzájemné, ale on ještě 
bohužel není připravený na vážný vztah. Myslím jako na 
manželství. Je dvakrát starší, než já. Ten problém je v tom, že 
nechce do oficiálního vztahu, dokud nebudu mít vše vyřízené."
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Naděžda Solovjová, psychiatr: "Kira nechce mít spoustu 
sexuálních partnerů. Hledá si jednoho, se kterým by mohla žít
a založit rodinu. To je typické pro poruchu identity. Mnoho 
transsexuálů hledá jediného životního partnera. Nakonec také 
často uspějí a zakládají rodiny.

"Pokud se v přeměně něco nepodaří, co budete dělat?"
"Jak jako nepodaří?"

"Tak třeba že vám zamítneme operaci..."

"Doufám, že tohle se nestane. Ale pokud ano, budu dál žít tak,
jak žiju s tímto tělem."

Kira byla odeslána na chodbu, aby zatím v ordinaci mohlo 
dojít k rozhodnutí. Solovjová uvádí, že Kira má biologicky 
primární i sekundární pohlavní znaky mužské. Pohlaví, 
ochlupení, prsa.
Je zkoumán její rukopis, který je charakterizován jako ženský.
"Příroda jí dala ženský rukopis. U pacientky byly vyloučeny 
jiné psychické poruchy, takže nemám proti operaci ani proti 
zahájení hormonální terapie námitek."

Kira obdrží rozhodnutí, se kterým se může obrátit na 
specializovaného chirurga.
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Kira: "Jsem absolutně šťastná. Na tohle rozhodnutí jsem 
čekala půl roku! Teď můžu jít za chirurgem a stát se 
opravdovou ženou. Operace se vůbec nebojím. Jsem šťastná. 
Teď už k žádnému psychiatrovi nemusím. Už učinili 
rozhodnutí."

(Já v tom mám zase ten ruský guláš. Kira čekala půl roku na 
rozhodnutí, že může začít brát hormony a taky že je u ní 
možné provést operaci pohlaví. V jednom z předchozích dílů 
ale zaznělo, že je nutné, aby pacient pobíral minimálně 1 rok 
hormony. Nějak mi ten oficiální ruský postup, na který jsem 
právě byla zvědavá, uniká. Takhle to skutečně vypadá, že 
když se rozhodnu změnit pohlaví, půl roku budu čekat na 
komisi, která pak rozhodne, jestli to všechno vůbec mohu 
podstoupit. A rozhodne rovnou o HRT i SRS. Podobné to 
bývávalo kdysi i v ČR. Dříve existovaly komise také před 
zahájením HRT, ale ty se nakonec zrušily. Odpovědnost za 
zahájení hormonální terapie převzali sexuologové.)

Kira uspořádala malý večírek v pánském stylu na oslavu 
jejích 21. narozenin. Namalovala si demonstrativně knír, 
pozvala Stase (viz dále), který vypadal bez make-upu a 
kšiltofkou velmi chlapecky, kamaráda a ještě Valerii (FtM - 
viz dále), aby dali všichni sbohem Kirillovi, protože za dva 
týdny už to bude Kira.
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Rusko už dávno není zemí, kde zítra znamená včera. Tam jde 
všechno desetkrát rychleji! Překvapilo mě, že Kira vlastně 
začíná přeměnu operací pohlaví a také že čekací doba na tuto 
operaci je tak krátká. (U nás v průměru tři měsíce). Inu, to je 
dnešní pokrokové Rusko.
A co, není nic jednoduššího, než ze zeptat přímo u zdroje :) 
Prostě jsem napsala Kiře i Veronice, jak to tedy v tom Rusku s
přeměnou je, že to nechápu a nedá mi to spát. A jelikož tohle 
je seriózní blog, potřebuji zaručené informace. (Ty dodám za 
tento odstavec, jakmile je budu mít).

Na večírek dorazí také přítel Veroniky (viz níže), která mu 
poslala smsku, aby koupil kytku a šel jí za ní poblahopřát, 
protože se v tu dobu nachází na soutěži krásy v Thajsku.
"No co jsem měl dělat? Koupil jsem kytku a šel jí 
poblahopřát!", říká Alex.
Na večírku se probírala budoucí operace Kiry, její vztah s 
partnerem, který už čeká, až Kira bude kompletně ženou. 
Dobré otázky má Valerie (FtM), která se ptá, jestli si její 
partner myslí, že se něco změní, až bude Kira po operaci. K 
podobným otázkám se uchyluje i Alexandr a správně se ptá, 
proč přítel Kiry není na této oslavě.

"Myslím, že se nic nezmění, ale pokud se změní on, tak ho 
prostě vyměním! Můj přítel tu není, protože nemá rád velké 
skupiny lidí. Má sociální fóbii, bojí se lidí."
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Do Moskvy přijíždí za Kirou její matka, aby u ní byla v 
nemocnici po operaci. Říká, že nesnese, aby jí něco bolelo, 
protože jako matku jí to bolí dvakrát více, než jí. A že až bude
jednou matka, tak to pochopí.

"Kira nechtěla, abych s ní šla navštívit ještě jejího psychiatra. 
Já bych to ale potřebovala. Abych měla jistotu, že operace je 
jediným možným řešením."
A tak se maminka vydala za předsedou komise sama a ptala 
se, proč se tohle děje dětem. Psychiatr jí doporučil, aby přijala
svého syna nebo dceru takovou, jaká je. Aby jí stále milovala 
jako své dítě. Pokud to udělá, tak uvidí, jak se zlepší kvalita 
života Kiry a tím budou ukončeny všechny obavy, které dosud
maminka měla.

"Měli jsme tu případy, kdy se rodiče snažili své syny oženit ve
snaze zajistit jim normální život, ale jejich život začal být 
normální až tehdy, když začali žít jako ženy."
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Takto to vypadá v moskevském nemocničním pokoji, když si
tam pojedete změnit pohlaví :)

Kira byla právě ubytována.

Rusko je... jiné :)
Kira má naprosto dokonalé gelové nehty. U nás je první věc, 
kterou kontroluje vrchní sestra po příjezdu na nemocniční 
pokoj to, zda máme nehty odlakované (je to kvůli přístrojům, 
které sledují kyslík skrze čidlo připojené na nehtové lůžko). 
To ale očividně v Rusku neřeší. Proč takyyyyy? Všimla jsem 
si, jak toto čidlo napojili v Moskvě Kiře jednoduše na gelový 
tmavě modrý nehet. A jede se dál :)

Goodbye balls :) (řekne maminka Kiře).
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Operace je rozdělena na dvě části. První částí je orchiektomie 
(odejmutí varlat). Za pár dní dojde k druhé, té větší. (V ČR 
vše najednou.)

Tady si lehněte.

Na okně je zvenku vylepen nápis www.althealth.ru. Chtěla 
jsem se podívat, kam to ta Kira vlezla, ale stránky nejsou v 
provozu :-/

Kiře napíchli kapačku a připravují jí na spinální anestezii, což 
je aplikace lokálního anestetika do páteřního kanálu, kde 
znecitlivuje nervové buňky a dojde k znecitlivění spodní 
poloviny těla. V ČR se spinální anestezie u těchto výkonů 
dělá občas taky, jak jsem se před pár dny dozvěděla. Je to u 

Říjen 2015 - Transrealita v Rusku I. - Kira 1056



pacientů, kterým hrozí nějaké vyšší riziko čehokoliv. Třeba 
když má problémy se štítnou žlázou.

Lékař: "Operační čas první části operace (orchiektomie) je 
zhruba 40 minut. Uvidíme, jak bude její tělo reagovat na 
lokální anestetika. Tím, že pacientce odstraníme varlata v 
první části, zkrátíme dobu druhé operace v celkové anestezii 
na 3-3,5 hodiny z původních 4-4,5. Je to kvůli tomu, aby její 
tělo bylo co nejkratší dobu pod anestetiky."

Kiře se nelíbilo, že není v celkové anestezii, ale pouze v 
lokální a tak požádala lékaře o celkové uspání. Nechtěla 
poslouchat zvuky lékařských přístrojů a hovory lékařů. 
Pokoušela se tedy alespoň usnout, ale to dlouho nešlo, až 
nakonec usnula.

V Rusku nestačí ke změně úředního pohlaví v 
dokumentech pouze orchiektomie, jako v ČR nebo SR.
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Po pár dnech (neuvedeno kolika) si jde Kira lehnout do 
nemocnice znovu, aby mohla podstoupit konečnou druhou 
fázi operace v celkové anestezii. Tam si ale lékař všimne 
vyrážky na jejím rameni a zhodnotí to jako možnou 
alergickou reakci na anestezii, takže operaci pro jistotu odloží.

Kira je z odložené operace vyřízená. Musí navštívit 
imunoložku, která rozhodne, zda může Kira podstoupit druhý 
zákrok nebo ne.
Všechny testy dopadnou dobře a tak imunoložka nemá proti 
operaci námitky.

"Doktor mi před operací řekl, že to bude vypadat hezky k 
nerozeznání od opravdového ženského orgánu."
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Zatímco maminka čeká na chodbě, kamera by snad vlezla i do
neovagíny, kdyby mohla... :)

Lékař: "Labia budou chtít později ještě upravit. Ale ne dříve, 
než za 6 měsíců." (Podobné je to u doc. Jarolíma, kde se občas
chodí na druhou plastiku právě labií po šesti měsících od 
operace).

Bohužel mi kamera nezabrala, zda byl do ní vpraven dilatátor.
(Samozřejmě předpokládám, že ano). Ale všimla jsem si jen 
cévky.

Po pár dnech (neuvedeno kolika) přichází maminka pro Kiru 
do nemocnice. Kira odchází sama bez známek jakékoliv 
bolesti a v kalhotách (vlastně to jsou asi legíny). (Kalhoty 
jsem tedy já ani Niki ležící se mnou na pokoji při odchodu 
neriskovaly a byly jsme opravdu moc rády, že máme sukni).

"Po operaci to bolelo a nemohla jsem dobře chodit, nešlo to 
sedět, ale to mi v tu chvíli bylo jedno. Můj sen se splnil."

Boty už jí obula maminka a po schodech musí Kira 
pomaličku.

Maminka přinesla Kiře na památku lžičku s vyrytým jménem 
Kira a jejím prvním dámským spodním prádlem. "Prvním od 
tebe, mami."
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Kira odjíždí s maminkou domů do Vologdy, aby se mohla 
minimálně měsíc zregenerovat, ale také nechat si vystavit 
nové osobní doklady, včetně nového rodného listu.

"Paradoxně můj bratr, který mě kdysi uhodil, je ke mně teď 
tolerantnější než má sestra, která se mnou nechce být v 
kontaktu."

"Když jsem přijela do Vologdy, běžela jsem na náš úřad 
vyřídit si nový rodný list. Moc jsem se bála, jak budou 
úřednice reagovat.

"Připravte si váš cestovní pas, rodný list a lékařské potvrzení."
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"Kupodivu se ke mně úřednice chovala jako k jakémukoliv 
jinému klientovi. Žádný opovrhující výraz nad tím, že jsem 
změnila pohlaví. Byla rychlá a profesionální, což bylo 
příjemné překvapení."

"Požaduji změnu v rodném listě těchto údajů: změna pohlaví 
dítěte z mužského na ženský, příjmení ze Sadovy na 
Sadovaya, jméno z Kirill na Kira."

Nový rodný list
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Já si říkám, proč tam tak divně ta Kira sedí a pak mi to došlo.
Sedávala jsem v autě spolujezdce úplně stejně :) Ona totiž

nesedí, ale pololeží :)

"Jakmile jsem získala dokumenty na nové ženské jméno, 
domluvily jsme se s mamkou, že uspořádáme rodinné 
posezení, na kterém budu chtít, aby mě všichni přijali jako 
ženu."
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Maminka Kiry: "Že nevíte, proč jsme se tu sešli? Kira má už 
po operaci, v rodném listě má, že je žena, zítra si jde pro nový
cestovní pas, takže je na čase jí říkat "sestro", protože teď je 
to vaše sestra."

Nadšená sestra Aljona
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Maminka pokračuje v proslovu: "Nelíbí se mi, jak s ní 
minimalizujete veškerý kontakt. Ona mohla být terorista, 
vrah, zloděj. Ale nic tak hrozného se nestalo. Je prostě taková,
jaká je. Chci, abychom zase spolu všichni komunikovali jako 
dřív. Hlavně ty, Aljono."

Aljona to nepobírá, přichází výměna názorů. Není schopná 
Kiru přijmout za svojí sestru: "S Kirou končím veškerý 
kontakt. Nechápu, jestli je to její blbostí nebo čím?"
Matka: "Říkám ti, že je to příroda."
"Ale je to všechno nové pro mě. Ještě jsem se s ničím 
takovým nesetkala."
"Jak nesetkala? Tys o to nikdy nečetla? V Rusku se dělají 
tyhle operace už 20 let!" (To znamená zhruba od r. 1994, u 
nás od r. 1949.)

Kira se rozbrečí.

Aljona: "Tohle je moje rozhodnutí. Nerozhodujte za mě."

Slova se ujme otec a poblahopřeje své dceři za úspěšné 
ukončení studia na vysoké škole a popřeje jí šťastný život.

Jediným členem rodiny, který Kiru nepřijal, je tedy její sestra.
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"Tátova teorie je, že Aljona nemůže přenést přes srdce, že teď 
už nebude jediná dcera v rodině."

Radost z nového pasu

"Ukaž, tady vypadáš jako Michael Jackson!"
"No mami, Jackson měl několik plastických operací, já ani 
jednu."

"Může se to zdát jako obyčejný papír, ale otevírá mi tolik 
možností. Je to také konečně potvrzení, že jsem opravdu 
biologická žena."
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Transrealita v Rusku II. - Veronika
30. října 2015 v 22:55 | Tereza |  Transrealita v Rusku 

Veronika Svetlova

Veronika s maminkou Marinou Korčakovou.

"Po dvou letech různých testů Veronika absolvovala tři 
operace pohlaví. Je to bojovnice. Narodila se hluchá, takže už 
od dětství jsme měly problém s komunikací s ostatními lidmi. 
Je jedinečná, protože i když neslyší, velmi dobře se 
socializovala, dokáže mluvit, psát, čte, vystudovala vysokou 
školu a má práci. Hovoří anglicky a dokáže komunikovat se 
slyšícími lidmi."
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Veronika se ke své transsexualitě otevřeně hlásí. "Byla jsem 
muž a neskrývám to."

"Neslyším. Ale jsem schopná odečítat ze rtů, vnímám
artikulaci, takže rozumím tomu, co lidé říkají."

Maminka Veroniky: "Musíme mamku Kiry přesvědčit, že 
chirurgickou změnou pohlaví jejího dítěte život nekončí."

Ve 4. díle dojde k rozhovoru mezi matkou Veroniky a Kiry. Ta
druhá je stále přesvědčena, že by Kira měla zůstat mužem, že 
se s tím nedokáže smířit. Bojí se o jeho budoucnost, ale 
nechce ho nechat samotného.
Škoda, že tohle nemohou vidět české matky, které bojují s tím
samým problémem... Neústupnou optimistickou a moudrou 
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maminku Veroniky v rozhovoru s odmítavou zdeprimovanou 
a nešťastnou maminkou Kiry.
Veroniky maminka: "Matka Kiry přemýšlí o tom, jak bude 
vypadat před sousedy, bojí se, co tomu řeknou ostatní, jak 
bude své dítě někomu představovat, ale vůbec nepřemýšlí o 
tom, jak se cítí Kira. Ten se raději zabije, než aby nemohl 
dosáhnout toho, po čem touží."
"A proč pláčete? Pláčte kvůli němu? Nebo kvůli sobě? Asi 
nepláčete kvůli němu, protože on je šťastný."

Mezitím si holky vedle povídají.

Veronika: "Musíš to udělat."
Kira: "Jsi teď šťastnější po operaci?"
"Samozřejmě."
"Kdy jsi začínala se sexem po operaci?"
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"Po třech měsících."
"Hmm dobře. To je docela brzo."

Veronika odjíždí do Petrohradu na svatbu kamaráda. Poprvé 
nejede sama...

Tohle já miluju! :) Je jedno, jestli jde o lásku mezi muži, 
ženami, mezi mužem a ženou, to je mi fuk. Prostě jak vidím 
lásku, podlamují se mi kolena a tohle je tak krásný pár. A 
takový sympaťák! Dojímá mě, jak se mají rádi.

"Mám přítele. Jmenuje se Alexandr. I když jsem neslyšící, 
rozumíme si. Probíráme spolu různé věci. Rozhodla jsem se 
ho vzít do Petrohradu, kde se žení můj kamarád. Nechtěl mě 
nechat odjet samotnou.
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Cítila jsem, že on je tím pravým člověkem, kterého potřebuji. 
Bylo to úplně poprvé, co jsem se takhle cítila. Jsem tak 
šťastná, že je Alexandr se mnou! Nečekala jsem, že naše láska
bude taková.

Jednou jsem takhle seděl u internetu a zahlédl jsem Veroniku. 
Opravdu se mi líbila. Rozhodli jsme se setkat, ale problém byl
v tom, že jsem 10 let žil v Itálii, kde jsem podnikal, ale byl 
jsem šťastný, když jsem své podnikání mohl přesunout sem 
do Moskvy a napsat Veronice, že jsem tady. A tak jsme teď 
spolu.

Nikdy mě netrápilo to, že Veronika není běžnou dívkou. 
Věděl jsem už z internetu, že bývala mužem, že je 
transsexuálka. Fascinovalo mě to. Byl jsem uchvácen silou
jejího charakteru, její odvahou. Ještě nikdy jsem neviděl 
nikoho tak překrásného. Ona je nejlepší ze všech.
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Taneček v Petrohradě

"Když jsme jeli na předměstí Petrohradu na svatbu 
autobusem, všichni se na ní dívali. Byla tak krásná. Byl jsem 
pyšný na to, že patří ke mně."

Veronika má v úmyslu zúčastnit se soutěže krásy pro 
transženy v Thajsku. Už v roce 2012 se zúčastnila soutěže 
Miss International Queen, ale nevyhrála:
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"Chtěla bych se zúčastnit této soutěže, protože chci všem 
ukázat, že život v Rusku není tak těžký. Není tu už taková 
homofobie, nikdo nepostihuje transgender osoby. Jakmile 
jsem zjistila, že mě maminka podporuje, začala jsem si 
připravovat program a čekám, až mi potvrdí přihlášku z 
Thajska. Pro talentovou část jsem si připravila píseň. Píseň o 
mamince od Lary Fabian."

S účastí v soutěži s Thajsku jí pomůže takový neuvěřitelně 
sympatický choreograf. S nacvičováním jí pomáhá také 
maminka a její přítel Aleks. Ono dělat pohyby do rytmu 
skladby, kterou neslyšíme, není zrovna jednoduché...

Při zkoušení ruského národního kostýmu Alex utrousí 
poznámku, že když viděl její úzký pas, měl chuť jí obejmout, 
jak je krásná.
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Když si Veronika balí kufry do Thajska, začne vyčítat 
Alexovi, že neletí s ní. "Potřebuji tvojí podporu, poleť se 
mnou."
Ale Alex má plán. Nechá Veroniku odletět a přiletí za ní, aby 
jí překvapil.

"Moc mě mrzí, že se mnou Alex neletí do Thajska. Potřebuji 
ho tam. Ale má tady v Moskvě prý nějaký nedokončený 
obchod."

"Veroniko? Kolik si bereš s sebou párů bot s podpatkem?"
"Šest."
"Ty půjdeš i na letiště v podpatcích?"
"Ne, proč?"
:)

Její kufr váží necelých 23 kg. Maximální hmotnost zavazadla 
do letadla je 23 kg.
Na letišti se nemůže rozloučit s Alexem. Trápí jí, že neletí 
spolu, ale doprovází jí její maminka.

Po příjezdu na hotel se dozvěděla, že má být ubytována s 
účastnicí z Brazílie, což nebylo v plánu, protože byla přes 
internet domluvená na společném pokoji s americkou 
účastnicí původem z Tádžikistánu, která hovoří rusky a je tak 
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jediná schopná překládat Veronice, která sice umí anglicky, 
ale ze rtů umí odečítat jen ruštinu.
Maminka se za svoji dceru diplomaticky postavila a tak 
mohlo dojít ke změně ubytovacího pořádku.

Moc se mi líbí, jak v originále maminka oslovuje svoji dceru 
"Veroničko". To se však nedá do angličtiny přeložit, takže 
anglický titulek je vždy jen "Veronica".

Seznam účastnic soutěže krásy pro transsexuálky.

Největší zastoupení měla Asie (Filipíny, Singapur Vietnam, 
Korea, Malajsie, Laos, Mongolsko, Myanmar, Japnosko, dvě 
účastnice byly z USA a pár jich bylo ze Střední a Jižní 
Ameriky). Z Evropy dvě - ze Španělska a pokud do Evropy 
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mohu počítat kousek Turecka. Žádné Čechy krásné, Čechy mé
:) To je divné :) Tak holky! Která z vás bude první Češka? :) 
Adeptek bychom tu měli dostatek. (To není domněnka, to je 
fakt, který jsem zaregistrovala během tří let kolem sebe na 
vlastní oči.) Jenže tyhle krásky nemají důvod svou minulost 
někde vytahovat a tak o nich nevíme. Což je vlastně ta 
nejlepší varianta, která může nastat. Nevidíme je. Ony jsou 
totiž ženami jako všechny ty ostatní, které potkáváme.

Postupně se do hotelu začaly sjíždět všechny účastnice, ale 
Samira Kalandarova z USA (kamarádka Veroniky) nikde. 
Místní televize požádala Veroniku o interview. O ostatní 
účastnice se nezajímali.

Nakonec Samira dorazila také s maminkou.
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Společné foto Veroniky se Samirou.

Vítězka soutěže z r. 2013 - roztomilá Marcela z Brazílie

Všechny účastnice měly s sebou stylisty a vizážisty, jen 
Veronika a Samira ne. Jejich stylistkami byly jejich maminky.
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Samira: V Americe jsem žila jako muž až do 30 let. Tancovala
jsem, podnikala turné. Dělala jsem vlastně to, co jsem 
vždycky chtěla. Měla jsem kolem sebe lidi, kteří mi dali práci,
ale každý večer jsem se vracela domů a říkala si: "Tohle 
nejsem já. To není můj život. Chci nosit podpatky a šaty, mít 
na sobě šperky. Ale oni mě oblékali jako muže. Jenže to jsem 
nebyla já.
V naší rodině mě podporuje jen matka. Její mateřský instinkt 
a srdce matky je pořád se mnou. Ostatní členové rodiny se 
snažili jí obrátit proti mně. Když mi bylo nejhůř, tak jsem jí 
řekla, že jednou přijde domů a najde mě mrtvou. Chtěla jsem 
spolykat prášky na spaní. Jenže ona mi tehdy řekla větu: 
"Jestli to uděláš, všichni po tobě budou rok plakat a pak na 
tebe zapomenou." A já si uvědomila, že nemám důvod končit 
svůj život. Mám důvod začít být sama sebou a jakmile to 
udělám, všichni tihle lidé na mě tak jako tak mohou do roka 

Říjen 2015 - Transrealita v Rusku II. - Veronika 1077



zapomenout, když budou chtít. Stejně, jako kdybych se zabila.
A šla jsem za svým cílem. Sbalila jsem si věci a odjela začít 
žít nový život. Tehdy začínalo mé nové turné, takže jsem se 
jen přetransformovala v samu sebe - v ženu. V takovou, jakou
vidíte dnes."

Samira v soutěži Miss International Queen 2014 vyhrála se 
svým orientálním tancem titul "Nejlepší talent".

Zajímavý je rozhovor Samiry s Veronikou a její maminkou po
představení, kde kritizují všudypřítomné ladyboye, kteří sice 
vypadají jako ženy, ale v dokladech i na těle mají mužské 
pohlaví, chodí na pánské toalety, jsou posíláni do armád. "Stal
se tady z toho v Thajsku obrovský byznys."

Samira: "Viděla jsem na facebooku velký billboard, na kterém
jsme byly účastnice všechny vyfocené. Tak jsem si ho 
přiblížila a zjistila, že je tam napsáno: "Neuvěříte, že ONA 
byla ON!" V tu chvíli bych jim ho nejradši rozmlátila 
kladivem. Šla jsem tedy za organizátorem a ptám se ho: Já 
tomu nerozumím. My tady bojujeme za to, že nejsme muži, 
ale ženy. A vy tady všem říkáte, že "ona je on". Odpověděli 
mi, že to není jejich chyba. Takto to chtěli sponzoři a 
nemohou s tím nic dělat. Tuhle soutěž ale děláte už deset let. 
Víte, že se máte vyvarovat slovu "on".
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Při pohledu na zkoušející dívky v této soutěži jsem se při 
něčem přistihla. Zapomínala jsem neustále, že se narodily 
jako muži. Vidím ženy a tak je také vnímám. A zjistila jsem, 
že nechci vědět, že se jako ženy nenarodily, protože pro mě se
jako ženy narodily. Jenže za to může tahle soutěž a tenhle 
dokument, který říká: "Ona byla on." Ty holky do toho šly 
dobrovolně, netají se tím. A přesto chtějí všem ukázat, že jsou 
ženami!
Fascinující.

Alexandr bloudící a hledající Veroniku, kterou přijel překvapit
s nádherným pugetem a podpořit jí v soutěži.

Veronika ho představí všem dívkám a jdou se vykoupat.
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Bože to je romantika!

Druhý den při finále soutěže.
Alexandr: "Když vešla Veronika na pódium, byla tak 
elegantní a překrásná! Její kostým nebyl nevkusný jako ty 
ostatní."

Cenu za nejlepší národní kostým získala dívka z Thajska.
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Soutěžící - krásné holky. Úplně vpravo soutěžící z Venezuely,
která soutěž vyhraje.

(A mně se tak líbila ta Thajka :) Vypadala totiž tak evropsky.)

Veronika se ve finále nedostala ani mezi deset postupujících a 
tak jí maminka a Alexandr přišli do zákulisí utěšovat.
Alexandr: "Nemůžu uvěřit, že ani nepostoupila. Díval jsem se
na internet a měla v internetovém hlasování o 500 hlasů více, 
než ostatní holky."
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Veronika sice nepostoupila, ale při závěrečném rozloučení 
vtrhl na pódium Alexandr a dal Veronice obrovskou kytici, 
největší ze všech, která tam byla.
(Jééé.)

"Byla jsem jediná účastnice na pódiu s pugetem. Znamenalo 
to pro mě víc, než nějaká korunka. Byla to ta nejhodnotnější 
cena, jakou jsem mohla dostat - cena od muže, kterého 
miluji."

Veronika může být pyšná na svojí maminku.
Stejně, jako jsem byla pyšná já na tu svojí.

V poslední patnácté epizodě dojde ale k velkému zvratu, který
mě hodně mrzel. :( Vlastně jsem ten díl probulela, protože 
Alexandr mě naštval. :(

Říjen 2015 - Transrealita v Rusku II. - Veronika 1082



Veronika zjistila, že zatímco byla v Thajsku, tak jí Alexandr v 
Moskvě podvedl.
Já tomu pořád nemůžu uvěřit. Mně je jí tak líto :( Ještě ten 
ozdobený stromeček tam...

"Nevím, co mám dělat. Musím někomu zavolat: Mami, mám 
problém. Prosím přijď, jestli můžeš."

Uvědomila jsem si, jak musí být telefonování pro neslyšící 
komplikované. Veronika nemůže čekat na reakci své matky. 
Může jen doufat, že slyšela, co se jí pokusila říct.

Veronika balí Alexandrovi kufry, vyhazuje ho z bytu a mně je
z toho do pláče.
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Alexandr se tam zrovna objeví a poslouchá Veroniku: "Všimla
jsem si, jak chatuješ s holkama a pak jsem vás viděla v metru. 
Ty jsi gigolo! Nepracuješ, nic neděláš, ty jsi normální pasák. 
Už tě nechci nikdy vidět. Běž pryč."

"Naše láska začala překrásně. Byla jsem s ním tak šťastná. 
Ale když se vrátil ze soutěže v Thajsku, seděl u počítače na 
seznamkách. To se mi nelíbilo. A pak jsem ho s někým viděla 
v metru. Když jsem se s Alexem seznámila, podnikal a 
vydělával peníze. Ale pak se rozhodl žít na mé náklady. 
Nevadilo mi to."

Kamera je u celé hádky Veroniky s Alexandrem a jeho odchod
je dost dramatický. Hážou po sobě věci. Veronika se chce prát
a nutí Alexandra, aby jí vrátil telefon. Ten ale odmítá. 
Veronika chce spustit alarm a zavolat policii.
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"Chtěla jsem, aby mi vrátil telefon. Byl to opravdu hodně 
drahý dárek a on ho teď používá ke komunikaci se svými 
dívkami."

Pak se Alexandr pustí do Veroniky. Slovně i násilím. Je 
hnusný. Nesnaží se nic vysvětlovat nebo vyvracet.

"Samozřejmě, že jsem vybuchla. Vyhodila jsem ho a ztropila 
jsem mu scénu. Už ho nikdy nechci vidět."

Alexandr na schodech křičí "Hurá, svoboda!".

Pak se odhodlá promluvit na kameru: "Schovávala mě před 
jejími přáteli, nebudu se s nikým bavit. Tohle nepotřebuju. 
Volím svobodu a opouštím jí. Potřebuju totiž skutečnou ženu. 
Už se nechci míchat mezi gaye a transsexuály. Nejsem jako 
oni. Já jsem totiž...normální."

Tak tady jsem vypěnila i já. Pan dokonalý potřebuje 
skutečnou ženu. Ach jo. On to prostě nedal.

"Myslím, že už nemůžeme začít znovu. Ona i já máme svůj 
život."
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Pan "normální" odchází.

Nakonec se mi ale taky ulevilo, protože Veronika po 
rozhovoru s maminkou zjistí, že je vlastně dobře, že tenhle 
člověk odešel.

Ani já nepotřebuji člověka, který mě bude podvádět, nebude 
ke mně upřímný a bude mít potřebu chatovat nebo se scházet 
s jinými slečnami. Řekla bych, že to je ale představa většiny z
nás žen.
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Transrealita v Rusku III. - Stas
30. října 2015 v 22:55 | Tereza |  Transrealita v Rusku 

Stas

Stanislav Fedyanin (Stas) se identifikuje jako osoba třetího 
pohlaví. "Je mi jedno, jestli mi lidé říkají pane nebo paní."
Je známým androgynním modelem.

Už přes rok žije sama a navštěvuje ji otec, který jí podporuje v
její modelingové dráze. Řekl jí, ať si dělá co chce, pokud to 
není ilegální, nesouvisí to s alkoholem a drogami. Stas se 
chystá na focení do Japonska, kde je zájem o muže 
zženštilého vzhledu.
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Stas nerada uklízí i vaří, nerada navštěvuje svého dědu a 
babičku.

...Mám opravdu velký problém s používáním rodů v této sérii 
článků, protože i Stas používá o sobě mužský rod a já tu mám 
používat ženský? Jelikož je mu jedno, jestli mu budu říkat 
pane nebo paní, tak si vybírám paní. Navíc jak dále uvádí, 
chce se stát přeci jen ženou. Tak ať mě nemate tím ruským 
mužským rodem pořád! Nevím, kdo jiný by měl dát okolí 
jasně najevo, kým jsem, než my sami??? Je to tak těžké použít
ten ženský rod? Zahodit mužské jméno a vůbec ho 
nevyslovovat? Nutí jí snad někdo? Možná ruský systém a 
jednoduše zvyk, který v této zemi panuje, ale měly by si holky
stát za svým!). Když už jsem žena, tak mám koukat být ženou
:) Jenže v Rusku (a v tomhle dokumentu) prostě všichni 
používají všude mužský rod. Možná je to jednoduše tím, že 
Kira i Stas se identifikují jako androgynní osobnosti a řadí se 
jak mezi muže, tak mezi ženy, ne jednoznačně mezi ženy, i 
když (stejně jako původně androgynní model/ka Andreja 
Pejić) nakonec inklinovaly k ženskému tělu. A mně to tady 
pak akorát ztěžují s používáním rodu :) Nebudu už ho výše 
opravovat. Ale uvědomila jsem si, že bych měla respektovat 
rod, který si člověk zvolí - v tomto případě tedy u obou 
mužský. Tak snad to dál už budu dodržovat. (Já za to fakt 
nemůžu! Kdo za to může? No oni/ony přece. Kdo má hned 
vědět, že jde o mužoženy. Jenže třeba Kira se ve 14. díle 
dostane až na operační sál kvůli SRS, tak se mi potom 
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nemohou divit, že v tom mám trochu zmatek. Je to na nich, 
aby mi to ujasnily. Já budu respektovat to, kým jsou, ale musí 
mi to říct, když to tedy nepovažují za jednoznačné, ačkoli já 
ano.)

Tak nevím, jestli by se ten dokument neměl jmenovat spíše 
"Androgyn Realita", než "Trans"...

Stejně jako hlas Kiry, nelíbí se mi ani hlas Stase (Stasy?). (Jak
mám tohle jméno skloňovat, když je mužské? Bože. Můj 
mozek potřebuje nutně jasnou identifikaci! Vzhled těchto 
dvou dívek mu říká: my jsme dívky. Ale hlas, jméno, použitý 
rod už nikoliv. A nechci obě identifikovat jako třetí pohlaví 
nebo bigender, když se obě hlásí k tomu, že jsou dívkami. 
Ačkoli u Stase nulovou snahu o ženštější hlas chápu, jemu je 
jedno, jestli je muž nebo žena.)
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Ivan Kaplij, Stasův přítel (přítelkyně).
(Já to s tím rodem prostě nezvládám :( Vážně nechci nikomu

ublížit.)
O Stasovi hovoří v ženském rodě.
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Stas přijel konečně navštívit svého dědu. Dojemná schůzka,
kdy dědeček netajil, jak se na Stase těšil: "Je vysoký a má

hezkou tvář. Je dobře, že dělá to, co dělá."

Stas se už několik let bojí jít sám po ulici. Má strach, že by 
mu někdo mohl potencionálně ublížit (ještě se to nikdy 
nestalo), není schopný komunikovat s lidmi, bojí se 
přeplněných prostor a tak vyhledal psychiatra Vladimíra 
Fainzilberga.
"Podobný problém měla i Kira Sadovaja. Ona už se ale 
nebojí. Takhle snadno to u mě nejde." (Tady Stas u Kiry 
použil pro změnu ženský rod. Nemají v tom holky úplně jasno,
jak se tak dívám. Ale to se vychytá.)
Psychiatr se Stase zeptal, zda se cítí být více jako dívka nebo 
chlapec. Stas odpověděl, že rozhodně dívka, ale dál o sobě 
mluví v mužském rodě.
"Když se dívám do zrcadla, vidím jak se mé tělo mění v 
mužské. Rozšiřují se mi ramena, má tvář se zmužňuje. To na 
mě působí velmi negativně."

(Kira ani Stas neberou hormony, jak jsem pochopila až ve 
čtvrtém díle.)

Stas u psychiatra poprvé vysloví myšlenku, že by si nechal 
změnit pohlaví na ženské.
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Po třech letech se Stas vydá pěšky do ulic. Poprvé bez auta 
mezi lidi a říká: "Myslel jsem si, že si mě budou lidé všímat, 
ale vůbec nebudím jejich pozornost."(To je překvapení viď? 
Ale k tomuhle zjištění jsem musela kdysi dospět i já, když jsem
si myslela, že všechny zajímám, že na mě všichni budou civět, 
řešit mě a posmívat se mi. Tehdy mi (cis) kamarádka Anetka 
řekla větu, kterou jsem nebyla schopná přijmout, dokud jsem 
si ji neověřila a pamatuji si ji dodnes: "Nikoho 
nezajímáš!" :)
Přesně tak. Lidé si obvykle nevšímají druhých lidí. Nikdo 
nejde ven se záměrem, aby někoho napadl, pokud nejde o 
psychopata. Nikoho nezajímáme :) A to neplatí jen pro nás. 
To platí pro kohokoliv, pokud nebudu vyloženě provokovat, 
chovat se extravagantně a přitahovat na sebe záměrně 
pozornost svým vystupováním.

Stas: "Myslel jsem si, že vyjdu ven a všichni budou říkat: 
Koukni! Koukni! - a ono nic. Tak jsem si vymyslel takový 
malý experiment. Samozřejmě, že to tu znám, ale začal jsem 
se ptát lidí, kde najdu jednu ulici. Potřeboval jsem na to 
chvilku času, než jsem se k tomu odhodlal. Reakce mě 
překvapily. Nikdo se ničemu nedivil, všichni byli úplně v 
klidu a reagovali normálně."

"Ještě nejsem připravený na prsní implantáty, ale existuje 
spusta jiných způsobů, jak zvětšit poprsí."
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"Koupil jsem si takový doplněk, který dole vypadá jako velká 
prsa a nahoře je jeho okraj překrytý velkým náhrdelníkem, 
takže nejde nic poznat. Vypadá to opravdu dobře."
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Transrealita v Rusku IV. - Alina
30. října 2015 v 22:56 | Tereza |  Transrealita v Rusku 

Alina

Jmenuji se Dmitrij Khozhukov a v cestovním pase mám 
uvedeno, že jsem muž. Přátelé a lidé, co mě znají, mi ale 
říkají Alina.

Mám dvě plastické operace - tváře a bradu, aby můj obličej 
vypadal ženštěji. Plánuji ještě další dvě: nadočnicové oblouky
a čelo. A možná ještě čelist. Chtěla bych také feminizační 
operaci hlasivek.

"Nikdy jsem nechtěla měnit své biologické pohlaví. Jsem 
spokojená tak, jak to je."
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Jak by řekl můj bývalý kolega: "Je to prostě číča." :)

Alinin hlas je ok, když si ho hlídá a nehádá se zrovna s 
Alisou. Na holkách se mi líbí, jak jsou vyloženě takovými 
věčně provokujícími rebelkami. I když: Holky, máte v tom 
svém bytě faaakt pěkný nepořádek! A občas jste asi fakt na 
zabití!

Alina (vpravo) uzavřela se svojí přítelkyní Alisou (vlevo) 
manželství. Oddány byly sice dvě nevěsty, ale jen jedna z nich
měla v dokladech ženské pohlaví. Tuhle ruskou provokaci už 
znám i u jiných případů a moc takovým lidem fandím.
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Trochu se plete Alina a Alisa. Takže ALINA je ten "chlap" a 
ALISA je ta slečna :) Myšleno úředně. Jinak jsou to obě holky
jako lusk :)

"Když jsem poprvé viděla Alisu, měla jsem hned dvojnásobný
důvod být ženou."

Alisa: "Byla to láska na první pohled. Hned jsem jí šla říct, 
jak je krásná. Povídaly jsme si spolu celou noc. Po týdnu jsme
se k sobě nastěhovaly a rozhodly se vzít."

Alisa a Alina si jdou vybrat svatební šaty.

Prodavačka: "Která z vás je nevěsta?"
Holky: "Obě dvě."
:)
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"Jsi tak krásná."

"Úřednice na matrice byla tak nepříjemná. Říkala, ať 
nechodíme v šatech. Fakt stupidní. Neexistuje žádný zákon, 
který by nám diktoval, do čeho se máme obléknout na svatbu. 
Můžeme si vzít, co chceme. Nemohla bych se vdávat v 
pánském obleku. Ta stará paní nemá právo mi diktovat, co 
mám nosit a jak se mám identifikovat."

Alinina matka objednala pro nevěsty svatební kytici. Nevěsty 
se ale nemohou dohodnout, která ji ponese, protože není 
jasné, kdo z nich je nevěsta :) "Obě jsme přece nevěsty!"
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Před svatbou dojde ale mezi děvčaty k hádce. Matka Aliny, 
žijící s nimi v jednom bytě, oslovuje Alinu mužským jménem 
Dmitrij. Skvělý ruský guláš.

Na poličce má matka Aliny stále její klučičí fotku Dmitrije, 
kterého vychovávala od 4 let sama, protože mu otec zemřel...

Říjen 2015 - Transrealita v Rusku IV. - Alina 1098



VKV (vékávéčko) - Velmi Kyselý Výraz úřednice na
matrice :)

"Zeptala se nás na velmi hloupou otázku: Proč jste přišly 
takhle oblečené?"
"Zeptala jsem se: Jak to myslíte?" "Lidé, kteří sem chodí, 
chtějí založit rodinu."
Říkám jí: "To my taky."
"Tak proč se tak znemožňujete? Jste muž, který má na sobě 
ženské šaty!"
"A koho to zajímá? Život se netočí podle toho, co máme mezi 
nohama. Člověk je takový, jaký je."

Alisu a Alinu oddávala ale jiná paní, velmi sympatická a 
profesionální, která sice pronesla větu: "Od teď jste muž a 
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žena", ale jinak popřála novomanželům hodně štěstí a byla 
celkově milá.
Při předání oddacího listu do řeči ale vstoupila velmi nevrlá 
úřednice a začala prudit:
"Dmitrij by se měl stát skutečným mužem, pánem domu, ne 
dívkou. Přeji mu, aby se stal živitelem a podporoval svoji 
rodinu a nakonec si uvědomil, že je teď manželem!"

Do toho si rýpla i matka Aliny: "Myslím si, že je to jen taková
jeho fáze. Celé tohle je fraška. Ono ho to přejde."

"Chtěly bysme mít jednou dvě děti, ale ještě na to nejsme dost
zralé."
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Moc v tomhle holkám fandím! Tohle je prostě skvělé udělat 
svému okolí i ruským úřadům, kde není možné ani 
registrované partnerství. :) Bravo girls.

V dalších dílech už jsem ale to "bravo" moc zvolat nemohla.
Holky se totiž rozhodly ukrást nějaké oblečení v obchodě. 
Jenže si jich všimla ochranka u kamer.

"Ty holky mi byly hned podezřelé. Byly totiž zvláštně 
oblečené." (Obě mají dost extravagantní šatník. I v pravé 
ruské zimě si prostě musí vzít mini a tak na sebe poutají 
pozornost).
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"Druhá dívka se mi zdála divná. Nevypadala totiž jako dívka. 
A tak jsem je začal sledovat."

Zajímavé, jak si pan strážce na té maličké kameře mohl 
všimnout, že Alina nemá být dívka. Já v ní tedy dívku 
jednoznačně vidím. Když už, tak bych se přikláněla k její 
partnerce Alise, že vypadá méně ženštěji než Alina (Dmitrij), 
ačkoli obě jsou pro mě jednoznačně holčičí. To je asi ten šestý
smysl některých našich spoluobčanů.

"Když zašly do kabinky, slyšel jsem, jak stříhají nůžky. Když 
odcházely, měly na rukách barvu, která se rozpustí při pokusu 
o odstranění ochranných prvků, tak jsem za nimi běžel a 
poprosil je, aby šly zpátky do obchodu, kde jsem je zadržel. 
Jedna byla dívka, druhá byl kluk. A byli to manželé. Všiml 
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jsem si jejich prstýnků. Řekl jsem jim, co udělaly, ale ony se 
pořád jen smály. Jako malé děti."

Alina: "Potom přijeli policajti a zavřeli nás do cely, kde jsme 
strávily noc až do rána. Nikdo nám v téhle situaci nechtěl 
pomoct. Zkoušela jsem volat kamarádům, mamce, ale nikdo 
nechtěl přijít. Až nakonec dorazil náš kamarád Pavel."

Dámy jdou domů.

Alina: "Už jsem problémy se zákonem kdysi měla. Když mi 
bylo 19 a studovala jsem chemii, vytvořila jsem si bombu, 
kterou jsem odpálila v jedné kavárně."

Protože byla škoda menší než 1000 rublů, jde pouze o 
přestupek, takže musí zaplatit jen pokutu. Cely jsou sice 
zvlášť pro ženy a pro muže, ale jak Alina uvedla, jakmile 
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řekla, že je transsexuál identifikující se jako žena, policisté se 
lekli, že by mohli porušovat její základní lidská práva a tak jí 
dali raději do jedné cely s Alisou.

Pokoj Aliny a Alisy. Tohle už není nepořádek. Tohle je
neskutečný bordel a já bych se v takovém pokoji zbláznila!
Navíc není vidět znečištěná deka čímsi hnědým, čehož si
všimla i matka Aliny... Radši nechci vědět, od čeho to je.
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Holky jdou ráno podat vysvětlení na policii a je jim v
minisukýnkách veeeliká zima. Alisa navíc zvolila

extravagantní ruský make-up.

Říjen 2015 - Transrealita v Rusku IV. - Alina 1105



Transrealita v Rusku V. - Valeria 
(FtM)
30. října 2015 v 22:56 | Tereza |  Transrealita v Rusku 

Valeria (FtM)

Jmenuji se Valeria Syrbu a už od mala se cítím jako muž. 
Nikdy si na sebe nevezmu šaty. Je pro mě velmi důležitý rap. 
Jako jediná dívka - myslím biologická dívka - jsem se 
zúčastnila rapové soutěže. Občas vystupuji i v moskevských 
klubech. Zkouším to. V mé rodině mě přijala jen sestra. (Ta o 
Valerii mluví v ženském rodě). Sestra žije v Moskvě a chci se 
k ní nastěhovat.
Máma si pořád myslí, že se změním. Bratr je velmi negativní 
k celé věci.
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V Moskvě jsem poznala mojí současnou přítelkyni Valerii. 
Opravdu ji miluji a plánujeme spolu budoucnost. (Máme tu už
dvě Valerie, takže FtM Valerie bude Valerie a její přítelkyně 
Valerie 2, abych to rozlišila).

Valerie o sobě mluví v ženském rodě. (Ani jsem nic jiného 
nečekala.)

"Od mé sestry jsem se přestěhovala do malého bytu k Valerii. 
Žijeme tu celkem tři na 10 metrech čtverečních. Já spím tady 
na kraji, Valerie vedle mě a vzadu Eugenie - majitelka bytu."

Valerie s Valerií a jejich koťátky

Valerie: "Chci jistotu, děti, žijeme ve 21. století, je tu mnoho 
způsobů, jak mít děti."
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Vlaerie 2: "Když jsem poprvé uviděla fotky Valerie na 
sociální síti, nemohla jsem si nevšimnout jejích modrých očí. 
Chvíli jsme si psaly, pak mě pozvala na její vystoupení a když
jsem jí uviděla na živo, úplně jsem se v jejích očích ztratila."

Při účasti na rapovém festivalu Valerie neuspěje, ale všimne si
jí producent, který jí nabídne natáčení ve studiu. Líbí se mu, 
že Valerie vystupuje jako jediná dívka a její vzhled 
"tomboye". Nabízí jí kontrakt na tři roky.
"Jsi první raperka, která má ráda dívky a ještě o tom rapuje. 
Neskrývej to! Zpívej o tom. Vyděláš víc peněz."

Mé dojmy z tohoto 15dílného dokumentu RTD, který jsem 
sepsala do 5 článků:

• Kira se občas tváří, jako kdyby jí uletěly včely. Úsměv
holka, sluší ti!

• Pokud si pletou mluvnické rody samotní aktéři, pak se 
nemohou divit, že si je pletu i já. Pokud jsem kluk, 
neříkám si Valerie. (Pokud jsem žena, neříkám si 
Zdeněk, Zdeňku! A už vůbec ne, když jsem 8 měsíců 
na HRT! Ale to nepatří do tohoto dokumentu. Jen jsem
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si chtěla rýpnout :). Rusko nebo Česko. Ono je to 
jedno. Identita je jen jedna.

• Jestli se na vás někdo někdy v životě vykašle, pusťte 
ho z hlavy i ze života. Je tu ještě pořád obrovské 
množství lidí, kteří vás vždycky podpoří. A ti vám ke 
štěstí stačí.

• Mé největší sympatie si získala Veronika a všichni lidé
kolem ní (její maminka, její kamarádka Samira z USA,
původně jsem tu měla i přítele Veroniky Alexandra, ale
po zhlédnutí posledního dílu jsem ho musela 
vymazat), FtM Valerie a svým způsobem i Alina, i 
když byla kolikrát na zabití. Ostatním se ani po 
patnácti epizodách nepodařilo získat mé sympatie. 
Přišli mi až příliš teatrální, nepřirození a nevyhranění.

• Díky tomuto "prokletí", jak někdo poruchu identity 
nazývá, je možné poznat tolik zajímavých a 
jedinečných lidí

• Tenhle dokument je prostě skvělý. Je neamerický, 
rozsáhlý, pravdivý a lidé v něm jsou tak skuteční, že 
už skutečnější ani být nemohou, včetně lidí, kteří jim 
jsou na blízku.

• Po zhlédnutí tohoto rozsáhlého dokumentu jsem 
dospěla k názoru, že je úplně jedno, jestli si někdo 
úzkostlivě chrání svoji minulost a nevytahuje ji, nebo 
se k ní otevřeně hlásí. Že je jedno, jestli jsme VIP nebo
obyčejným člověkem. Transsexuálem nebo nějakým 
jiným slovem končícím -sexuálem. Dokonce na to 
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nemá vliv ani to, že máme zdravotní handicap, vůbec v
tom nehraje roli naše výška a už vůbec ne, zda 
milujeme muže nebo ženy (nebo obojí).

Šťastný totiž může být úplně KDOKOLIV.
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Jak byste vypadali v opačném 
pohlaví?
31. října 2015 v 9:27 | Tereza

Tak tenhle test jsem si nemohla neudělat! :)
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Listopad 2015

Takhle jednou v Bangkoku / เมือ่อยูใ่น
กรุงเทพฯ
3. listopadu 2015 v 10:51 | Tereza 

Aktuální počasí v 
Bangkoku: oblačno, 31 
stupňů.
Časový posun: +6 hodin od 
českého času.
"V ulicích je bezpečno, 
pohybují se tu i samotné 
Thajky, vzduch je takový 
těžký, bydlím v jedné 

soukromé chatičce, wi-fi o rychlosti 28/3 MBit je tu v ceně 
ubytování, takže můžu i skypovat s rodinou. Balené vody už 
jsem si tu nakoupila aspoň na 20 dní. Dnešek je můj poslední 
den..."

Včera dorazila Andrejka do Bangkoku a tak můžu konečně 
navázat na můj článek z 12.9. Thajsko vs Motol, ve kterém 
jsem psala, že tam poletí. Ona to opravdu udělala! Nemůžu 
tomu uvěřit :)
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Online reportáže přímo z nemocnice při SRS už tu jsou na 
blogu dvě. Dannie z Motola z května 2014 a moje z Motola z 
května 2015 a teď tahle třetí, jenže ta se trochu liší.

Název článku jsem tentokrát udělala dvojjazyčný. V češtině a 
thajštině. :) A znamená totéž. Ta jejich písmenka jsou tak 
pěkná totiž. Všude samé kudrlinky. :)

Nevýhodou SRS v takto vzdálené destinaci je neskutečně 
dlouhá doba odloučení od rodiny, která je 1 měsíc. Andrejka 
dorazila včera 2.11. a domů by se měla podle plánu vracet 
1.12. Doma na ní čeká milující partnerka a jejich malý syn.

Když už jsem byla sedmnáctý den v Motole, měla jsem docela
pěknou ponorku, ale dá se to zvládnout. Jenže Andree nikdo 
nemůže donést džus nebo jí potěšit vyprávěním o tom, co se 
stalo doma, kdo co rozbil a co provedli sousedé. Skype sice 
dokáže nějaký ten kontakt nahradit, ale nikdy ne ten lidský, 
kterým je objetí, pusa, stisknutí ruky...

A protože bych chtěla, aby tenhle článek byla taková reportáž 
porovnávající ČR s Thajskem z hlediska SRS a Andrea fotí o 
sto šest, bude tu i spousta obrázků. Ne hned, ale postupně. 
Nejdůležitější porovnávatelné informace budou k dispozici 
ale až po jejím příjezdu v prosinci, kdy si spolu sedneme a 
pořádně všechno probereme. Moc se na to interview těším :) 
(Řekla bych, že ona ještě víc. Teď má nervy neskutečné a jak 
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mi psala, měla po příletu jednu opravdu těžkou chvilku na 
psychiku právě kvůli tomu odloučení a veliké vzdálenosti. Za 
týden dorazí shodou okolností Péťa do úplně stejného hotelu, 
jenže to nebude Andrea schopná ještě ani chodit. Přesto 
doufám, že se tam uvidí a vzájemně podpoří.)

Tady tím prckem turbovrtulovým jsem letěla z Prahy do
Vídně
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Už budeme přistávat...

Letové údaje linky Vídeň - Bangkok
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Zajímavá architektura na letišti v Bangkoku.
Oficiální název letiště je Suvarnabhumi Airport (BKK).

A ještě pro jistotu v thajštině: ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
Let trvá 10 hodin.
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Tady bydlím
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Prázdný pokojík a kuchyň
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Papír s instrukcemi před SRS (po kliknutí se otevře v novém
okně).
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Chettawut Plastic Chirurgy Center (SPCS): Plán čištění střev 
pro sl. Andreu

Je možné jíst a pít pouze čisté tekutiny od pondělí 2.11. do 
dne vaší operace (5.11. mezi 15-16 h. odpoledne jejich času, 
tzn. našeho mezi 9-10 h.).

Následující potraviny jsou dovoleny:
Čistý vývar bez tuku, džus bez dužiny (jablečný nebo 
hroznový), Jell-O Soda, perlivé nápoje (kola, sprite), med 
nebo cukr, energy drinky (Gatorade), čaj a káva bez smetany.

Je zakázáno požívat:
Mléko, chléb, toasty, rýže, nudle, zelenina, maso, ovoce

Dále je popisován postup požití laxativních prostředků. 
Andrea dostala "(slušně řečeno) kakací sáček", ze kterého si 
namíchá projímadlo, které vypije (obdoba českého Fortransu, 
ale v menším množství - chuť mi teprve definuje, ale těžko to 
porovnám, když jsem nepila oba dva :) a dále druhé 
projímadlo.

"Není nutné mít oholené vaše genitálie, udělá to sestra."
"Já už je mám ale stejně oholené. Přišel doktor, viděl to a říkal
"small"" :)
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:) V Motole přijde sestra a zkontroluje, zda jsou genitálie 
oholené. Nedělá to s potěšením, jak jsem si mohla všimnout, 
ale ani se jí nedivím. I já jsem z toho velkou radost neměla. 
Byla to tak desetina vteřiny, co měla možnost to zkontrolovat 
a oholit bych jí to tedy nenechala, přestože to jinak běžně v 
Motole u jiných pacientů dělají, ale takovou divnou levnou 
žiletkou na jedno použití a tak jsou potom všude v dilatační 
místnosti chlupy brrrrrrrrrrr.

V Motole se pije pouze Fortrans, žádné další projímadlo není 
potřeba, protože Fortrans je extrémně účinný (detaily o 
Fortransu a mých pocitů z něho jsem popisovala v květnu 
přímo z Motola, nebudu to tu znovu probírat).

Andrea říkala, že zatímco s personálem a lékaři je možné v 
pohodě domluvit se anglicky, taxikář anglicky neuměl, ale 
nakonec se nějak domluvili.

"Bangkok - město kontrastů. Rozbité domy vedle těch 
nových, klinika vedle obchodu s barvami. Dilatátor dostanu, 
nějaké hygienické potřeby taky. Za 3,5 - 4 dny by měly sundat
obvazy."

(V Motole je to se sundáním obvazů podobné, také nejčastěji 
po 4 dnech, ale dilatátor si musíme kupovat samy. Inu není v 
ceně :).
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Celkovou částku za tenhle výlet se teprve dozvím, ale je to v 
řádu stovek tisíců českých korun.

"Ubytování mám za 1200 bathů na den. Na české koruny je to
krát 0,8, takže podobné. Je tu teplo."

Shodou okolností se v Bangkoku koná 6.11. finále Miss 
International Queen pro TS dívky, ale tam účast už Andrejka 
nestihne, škoda. Jistě by to vyhrála! :)

"Po propuštění dostanu tzv. SRS certifikát, což je A4 o tom, 
že jsem žena. S tím musím provést superlegalizaci, tzn. 
ověření podpisu tady v Bangkoku a na českou ambasádu. 
Snad to tu všechno zvládnu."

"Zajímavá byla pasáž o manželství.
Podepisovala jsem kupu papírů a jeden odstavec začínal ve 
smyslu, že prohlašuji, že nejsem v manželství. To mi zatrnulo,
že budu muset lhát (což by mi asi bylo jedno, hlavně ať to je), 
ale ta věta pokračovala že v případě manželství prohlašuji, že 
manželka ví o všem a oni neberou důsledky za rozpad rodiny 
apod. :)"

V ČR komise zjišťuje, zda již došlo k ukončení manželství. 
Pokud ne, je žádost o SRS v ČR zamítnuta. V Thajsku se to 
výslovně nevyžaduje. Je potřeba pouze potvrzení od 
sexuologa (to vydala Andree Hanka Fifková), že bere rok 
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hormony a je přibližně rok v RLT a to jim stačí. Proč by měl 
lékař v Thajsku řešit, zda je Andrea rozvedená nebo ne? Jde 
na operaci. Kdyby tam šla s nohou, bylo by to totéž... Tohle 
bude ještě potom v ČR zajímavé :D Už vidím ty protáhlé 
obličeje českých úřednic :))) "No, jak tohle vyřešíme? 
Musíme vydat rozhodnutí, že manželství ukončujeme." Český
stát tím tak omezí právo dvou svých občanů, kteří se mají rádi
a dobrovolně uzavřeli manželství s vědomím společného 
života v dobrém a ve zlém. Zasáhne jim tak do jejich 
soukromí a zničí něco, co dvě milující se osoby dobrovolně 
uzavřely a trvají na tom, aby to pokračovalo se stejnými 
právy, jaká mají dva lidé v manželství.
Já tenhle postoj Andrey naprosto chápu.

Den 0.

"Ještě mám den volna, chtěla jsem se podívat na nějaké 
památky, ale pohybovala jsem se jen kolem hotelu, abych 
ještě někde něco nechytla."

Při svém prozkoumávání okolí nafotila Andrejka pár fotek, 
které mi hned z Bangkoku poslala a tady jsou:
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Obchoďák hrající si na Londýn

Listopad 2015 - Takhle jednou v Bangkoku / เมือ่อยูใ่นกรุงเทพฯ 1124



Na druhé straně ulice... no nechtěla bych v tom bydlet. Ono to
taky chátrá a nikdo tam asi není.

Obchodní centrum. Tady nakupuji :)

Listopad 2015 - Takhle jednou v Bangkoku / เมือ่อยูใ่นกรุงเทพฯ 1125



Jako elektrotechnicky vzdělaná říkám: no fuj! Ale když se v
téhle změti dokáží vyznat, tak budiž :)

Obchody
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A sem tam jezdí po chodníku na motorce. Umí vyděsit
zezadu, když je nečekáš.

A jezdí se vlevo jako v UK.

Listopad 2015 - Takhle jednou v Bangkoku / เมือ่อยูใ่นกรุงเทพฯ 1127



Ale jako silnice mají slušné.
(Jak by taky ne, když tam nemají žádné mrazy, které vytváří

výtluky).
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Vyprazdňování střeva začíná!

Celkový obsah kakacího balíčku.

V ČR se na vypráznění střev použije pouze Fortrans. Vypijí se
4 litry toho sladko-kyselo-hořko-slaného divnopití a čeká se, 
až se začne kakat jen voda.

V Thajsku se taky pije ekvivalent Fortransu, ale spíše jde o 
ekvivalent Pikoprepu, kterého se pije méně a je méně účinný 
než Fortrans, takže se nám bohužel v ČR nepředepisuje. V 
Thajsku se pije jen 2x 0,045 litry, což je pohodička. Jenže k 
tomu je dále nutné požít dvě pilulky projímadla a mechanicky
si spodem vymačkat tu zelenou lahvičku :) (Jak to udělat je v 
návodu na ofoceném papíře výše).
No mají to ti Thajci promyšlené, ale nejen to!
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Dilatace po thajsku

V Motole vám řeknou: 
"Dilatujte 4-5x denně dvacet 
minut."
Touto jednou větou to končí. 
Nic víc nečekejte.
Proto jsem tu teď já s 
informacemi, "které jsem 
vždycky chtěla mít, nebála 
jsem se na ně zeptat, ale nikdo 
mi je nedal." Thank you Mr. dr.
Chettawut :)

Thajci i dilataci přivedli k 
absolutní dokonalosti svým návodem (obrázek vlevo).
(Snad to bude čitelné. Andrejka si s sebou do Thajska totiž 
nevzala scanner :)

Při konzultaci u doc. Jarolíma asi 2-3 měsíce před operací 
jsem dostala papír s doporučením, jaký dilatátor si mám 
koupit. Přišel mě na tři stovky i s poštovným.

V Thajsku dostane pacientka 4 dilatátory o různých 
průměrech (v návodu rozlišeny i barevně). Jak je patrno z 
návodu, začíná se tím nejužším. A to mi přijde jako naprosto 
skvělý nápad. Několikrát jsem si totiž sama přála, abych taky 
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začínala něčím užším a postupně by se to zvětšovalo, protože 
na začátku je to sice zvládnutelné rovnou tím tlustým, ale 
pohodlnější by bylo to vzít takhle od nejmenšího. Ten 
nejtlustší thajský dilatátor má průměr 32 mm, náš český 
doporučovaný dilatátor 33 mm. (Češky jí prostě budou mít o 
milimetr roztaženější :).

Thajský návod je přivedený k dokonalosti až příliš. Což ale 
nevadí. Je to zřejmě kvůli těm typům neovagín, které 
potřebují dilataci opravdu více a návod tak poskytuje alespoň 
jistotu, že to bude mít svůj efekt (když strávím první rok 2,5 
hodiny denně dilatací, jak se lze dočíst :). Má to obrovský vliv
na elasticitu vagíny.
Já 2,5 hodiny denně dilatací ale opravdu nestrávím.

Rozhodně jsem však pro dilataci! Tohle je její nejvyšší level 
ve vesmíru! :)

Myslím si, že důležitá je hlavně ta pravidelnost. Kdybych 
jeden den vynechala, už by to třeba bylo znát, natož týden! A 
tak se v nouzových situacích (kdy prostě dilatovat nelze!) 
snažím dodržet minimálně jednu dvacetiminutovou dilataci 
denně (ráno). Ale tohle jsou vysloveně mé vlastní pocity a 
zkušenosti. Rozhodně nehodlám přestat dilatovat. Je to sice už
teď nuda, ale právě proto bych už ráda přesunula dilataci ze 
studeného pokoveného rovného na dilatátor jiných vlastností, 
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z nichž nejhezčí (a musím říct jednoznačně i nejpříjemnější) 
je ten, co stvořila příroda sama :)

Thajský dilatátor č. 1 - tedy ten nejmenší o průměru 23 mm - 
se doporučuje používat při KAŽDÉ dilataci po celý první rok 
po operaci.

O tom, jak správně dilatovat, existuje ještě další návod. Je 
celý na A4 a jako vše v angličtině. Pokud by měl někdo zájem
ho vidět, je tady.

Píše se v něm mimo jiné že:
"Vaginální dilatace může zabránit stažení uvnitř pochvy a 
také zajišťuje dobrou elasticitu poševní stěny pro možnost 
proniknutí bez ohledu na velikost. Bez pravidelné dilatace 
může dojít ke scvrknutí vnitřní stěny, které vede ke zkrácení 
vagíny. Zkrácení je nevratný proces, který pak již nelze 
napravit opětovnou dilatací.
Doporučujeme během prvního roku dilatovat 3x denně (50 
minut ráno, 50 minut odpoledne, 50 minut před spaním), 
což se jeví lepší než dilatace 2x denně (100 minut ráno a 100 
minut večer).
V balíčku od nás obdržíte tyto dilatátory: č. 1 - 23 mm, č. 2 - 
26 mm, č. 3 - 29 mm, č. 4 - 32 mm.
Délka každého dilatátoru je 21,6 cm. (U nás je to 18 cm).
Tato dilatace se doporučuje u všech operací s kožním štěpem.
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To znamená nikoliv kožní štěp z kůže stehna, jak to dělá 
MUDr. Vřeský v Ostravě, aby tím vagínu prodloužil, ale 
kožním štěpem z kůže šourku a okolí, ze které se při 
nonpenilní inverzi tvoří neovagína. Labia jsou potom tvořena
kůží z penisu, čili naopak, než v ČR. Zatímco při penilní je 
tvořena kůží penisu a labia z kůže šourku. Penilní inverzi v 
Thajsku dělají také. Záleží na lékaři. Suporn a Chettawut 
používají častěji nonpenilní. Jedna z výhod nonpenilní inverze
je v případě, že majitelka penilní kůže nemá dostatek 
materiálu a tak se vezme právě odjinud.

Během prvního týdne po operaci bude vaší dilataci přítomna 
sestra. Můžete si umýt ruce i dilatátor vodou a mýdlem před a
po použití. Je vhodné použít lubrikanty na bázi vody.
Jemný a konstantní tlak je nezbytný. Nepoužívejte násilí pro 
dosažení konce vaší vagíny, nebude to mít efekt na její 
zvětšení! Může dojít k jejímu poškození.
Pokud začnete používat největší dilatátor, může dojít k tomu, 
že nedosáhnete původní hloubky vaší vagíny, což je běžné. 
Zaručujeme vám však, že dilatátory č. 2, 3 a 4 dosáhnou 
hloubky vaší vagíny postupně díky vaší pilné a pravidelné 
dilataci."

Tak já jsem se toho z Thajska o dilataci rozhodně dozvěděla 
víc, než z Motola. Což jsem samozřejmě čekala.
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Pooperační instrukce

Rekonvalescence v Chettawut Plastic Surgery Center 
(CPSC):

STRAVA

Den 1. - 6 hodin po operaci:
Ráno: ochucený sirup + sojové mléko
Poledne: sirup + čokoládové mléko
Večer: vývar + čokoládové mléko

Den 2.
Žádnou vodu ani jídlo z důvodu možného vdechnutí a 
zadušení.
Ráno: miso soup (japonská polévka) + čokoládové mléko
Poledne: miso soup + džus
Večer: miso soup + sojové mléko

Den 3.
Ráno: krémová polévka + sušenka
Poledne: krémová polévka + džus
Večer: krémová polévka + sojové mléko

Rekonvalescence na hotelu:

Před odstraněním obvazů (pooperační den 4-6):
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Polotekuté jídlo je možné, omezené množství čokoládového 
mléka, sušenek nebo toastů je dovoleno.

Po odstranění obvazů:
Strava bez omezení.

V Motole jsem nedostala ani druhý pooperační den vůbec nic,
pouze byl k dispozici čaj, měla jsem už příšerný hlad a hlavně
i chuť! Jakékoliv jídlo bych zaplatila zlatem. Když mě 
přivezli z JIPu na normální pokoj (tzn. třetí den), už jsem ale 
dostala normální (dietní) jídlo, včetně polévky a hlavního 
jídla. To byl opravdu moc krásný moment, kdy mi bylo 
naprosto ukradené, že brambory jsou neslané a rozvařené. 
Byly to v tu chvíli nejchutnější brambory mého života :)
Občas mi holky říkají, že dostaly jen polévku. Já ne. Asi to 
bylo proto, že jsem doktory pořád otravovala, že už chci 
JÍÍÍÍST!

POHYB

Pooperační den 1-4 v CPSC: odpočinek na posteli, není 
možné opustit postel, dokud vás personál nepožádá opustit 
pokoj z důvodu přesunutí na hotel

Pooperační den 4-10 na hotelu: odpočinek na posteli, prosím 
zůstávejte na pokoji, je dovoleno chodit pouze na toaletu
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Pooperační den 10-18 na hotelu: můžete se krátce projít po 
hotelu, prosím neodcházejte z hotelu

Pooperační den 18 na hotelu: prosím zkontrolujte váš 
zdravotní stav se sestrou, zda jste již schopni opustit hotel

Po pravdě - ten 18. den je úplně skvělý :) Já byla v Motole 17 
dní, ale běžná doba je 8 dní. Po 17 dnech už jsem byla tak 
natěšená domů, ale hlavně v takovém stavu, že se dalo sedět i 
v autě. Cestu metrem nebo busem bych ale nedala (no, co by 
mi zbývalo, kdybych musela, ale já naštěstí nemusela právě 
díky Andrejce a její partnerce, které mě vzaly domů, kdy 
zrovna v ten den ségra nemohla)
Avšak i jiné slečny odjely domů 8. den, takže se to dá. 
Zajímalo by mě, jaké to je sedět po tom měsíci v letadle :) 
Ono to s tím sezením totiž není jednoduché.

Dále se doporučuje procvičovat lýtkové svaly v poloze na 
lůžku.
Na bolest se na vyžádání podává morfin a tramadol.

V návodu je pak popsáno, jak vyprázdnit sáček od cévky.
V Motole se to dozvíme jen tehdy, když se zeptáme 
spolubydlících, kteří se zeptali někoho z jiných spolubydlících
v předešlé době :)
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4. den po operaci dojde k odstranění obvazů a také dvou 
drenů. Dr. Chettawut vám popíše některé detaily vašeho 
nového ženského genitálu a také si otestujete citlivost vašeho 
klitorisu.
Poté vás personál odveze na hotel, kde vás jednou denně bude
navštěvovat sestra (mimo nedělí).

6.-7. den - sestra odstraní zbylé vaginální obvazy, bude 
zkontrolován kožní štěp a provedena první dilatace. Sestra 
také změří hloubku vaší vagíny a potvrdí vám jí.

Heeej to je skvělý! Já chci taky, aby po operaci přišla sestra a 
změřila mi hloubku :) Takhle jsem si jí musela změřit já sama 
(je to zhruba 15 cm, přičemž se tam vejde i 16cm jiný 
předmět (dá-li se tomu říkat předmět) :). Ale jak to tu tak čtu 
od Andrejky z Thajska došlo mi, že hloubka bude zřejmě už 
hotová operací a neprodloužíme ji ani dilatací.
Jak jsem správně pochopila, dr. Chettawut píše, že když tam 
budu rvát dilatátor silou až na konec, že tím hloubku 
nezvětším, ale akorát si ublížím. A také, že ty větší dilatátory 
tam zpočátku nepůjdou až na doraz. To znamená, že dilatací si
upravujeme pouze pružnost a šířku vagíny, díky které se pak 
dilatátor dostává do větší hloubky a máme pocit, že jsme si jí 
prohloubily.
Což je logické. Hloubka je jen jedna. Důležitá je pružnost. A 
pak nerozhoduje délka zasouvaného předmětu, protože vagína
se přizpůsobí, je-li dostatečně pružná a procvičená.
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V Motole se příliš informací nedozvíme (to platí pro úplně 
všechna oddělení! Není to specifikum TS pacientů.) Nicméně 
bych ale chtěla konstatovat, že i přes strohost informací je 
důležitý výsledek tam dole a s tím jsem spokojená :)
Přitom by stačilo napsat několik informací na A4 a dávat to 
těm pacientům. Jenže zrovna my jsme tak minoritní skupina 
pacientů, že to asi nikdo nemá ani důvod udělat. Navíc jak 
zajistit, aby sestry ty papíry skutečně pacientovi dávaly? Už 
takhle mají té byrokracie až nad hlavu a já tedy rozhodně 
nechci být ta, která jim papírovou práci přidělává.

9.-10. den - dojde k vytažení cévky, je proto důležité vypít 
hodně tekutin. Sprcha je dovolena za 1 den od vytažení cévky.

OBECNÁ DOPORUČENÍ

Jakmile je to vhodné, jsou doporučována jídla s vysokým 
obsahem proteinů (ryby, vejce).
Vyprazdňujte sáček s močí, jakmile bude obsah 800 ml.
Měsíc před operací a měsíc po operaci nekuřte. Účinek 
nikotinu může prodloužit hojení a způsobuje nekrózu kůže.

Jakožto zarputilá protikuřačka si musím rýpnout :) U nás v 
ČR pacienti také ví, že nemají kouřit. Proto taky hned po 
rozbalení neustále odbíhala jedna naše spolubydlící po stejné 
operaci zakouřit si. Mám z ní trauma dodnes a to jméno 
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prosím už nikdy přede mnou nevyslovujte. Sestry jí pak 
vždycky hledaly na pokoji, strašně se divily, že nevíme, kde 
je, hledával jí i doktor, až se pak zjistilo, že běhá uspokojit 
svou nikotinovou závislost. Jenže takovým lidem obvykle 
nikdy žádné hojení dlouho netrvá a nekrózu už vůbec 
nemají :)

Je doporučeno provádět dilataci v průměru 2 hodiny denně 
po první 2 roky od operace.

Po operaci obdržíte balíček, který obsahuje:

1. Modré nepropustné podložky pod zadek na lůžko - hodnota 
84 Kč / balení 6 kusů (přepočítávám thajskou cenu na koruny)
V Motole jsem je dostala kdykoliv jsem si o ně řekla, často je 
vyměňovali i sami. Českou hodnotu neznám, bylo to hrazeno 
z mého pojištění, které jsem si celý život a v mých 
následujících zaměstnáních díky parádním odvodům 
nastřádala českému státu na účet :)

2. Vlhčené ubrousky - 82 ks - vhodné k utírání labií, je nutné 
během prvních 3 měsíců utírat velmi jemně a opatrně - 
hodnota 84 Kč

3. Polštářek ve tvaru donutu vhodný k pohodlnému sezení po 
operaci, doporučujeme sezení bez oblečení - hodnota 558 Kč
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Já měla od ségry dětský nafukovací kruh. Musím tedy říct, že 
TROŠKU to pomohlo.

4. Hygienické vložky - je vhodné nosit je po první 3 měsíce od 
operace (to potvrzuji) - hodnota 84 Kč / balení 30 kusů

5. Set dvanácti lubrikačních gelů na vodní bázi - hodnota 
jedné tuby 42 Kč
Na obrázku nevidím obsah, jde o menší tubu, takže 
předpokládám 100 ml. V ČR se dá běžně zakoupit lubrikační 
gel Durex 200 ml také na vodní bázi, ten je ale velmi drahý 
(skoro 200 Kč), proto kupuji lubrikační gel značky Rossmann 
v těchto drogeriích, kde 200 ml vyjde na 89 Kč, což je 
nejlepší cena lubrikačního gelu na vodní bázi, jakou se mi v 
ČR podařilo najít.

6. Set dilatátorů dr. Chettawuta (celkem 4 velikosti) - hodnota
3835 Kč

7. Holčičí zrcátko Hello Kitty :) Doporučujeme používat 
zrcátko při každé dilataci po dobu 6 týdnů od operace - 
hodnota 70 Kč

8. Sprchový set - doporučujeme používat tento set 1-2x týdně s
5 ml vody a 5 kapkami dezinfekčního přípravku Betadine pro 
výplach. V setu je speciální balónek s úzkou hubicí. Hodnota 
140 Kč.
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Já se v Motole i Jarolíma ptala, čím to vyplachovat. "Jen 
vodou, nic jiného." A pokud možno co nejčastěji, to mi radila 
i ta milá dr. Čechová. Při druhé kontrole jsem tam narazila na 
méně sympatického pana doktora, který jako jediný mi tam 
byl nesympatický (z toho týmu asi 20 lékařů). Ptala jsem se 
ho, jestli má smysl používat intimní oplachovací mýdla jako 
je Lactacyd, co používají ženy, aby si zachovaly svou 
mikroflóru. Řekl mi, že ne, protože moje mikroflóra je jiná. 
Že stačí voda. :) Já chci ale nějaké mýdélko :) Tak jsem si 
koupila drahé intimní mýdlo od Garnier, kterým nic nezkazím
a je na intimní partie mužů i žen. Vím, že to není nutné. Že 
stačí VODA! :) Dovnitř to ale nepatlám. Tam opravdu 
pouštím (během sprchování) jen vodu.

Zítra touhle dobou už bude Andrea spát na sále a znovu se 
narodí. V tuhle chvíli je to ale nejhorší na psychiku. Nemohla 
jsem nic. Jíst, někam jít (bála jsem se, abych něco nechytla), 
ale nedalo se ani číst, koukat na televizi... jen čekat. To čekání
bylo dlouhé a navíc jsem se ještě bála, aby mě zítra 
neodsunuli, jak to párkrát už udělali kvůli urgentnímu 
pacientovi s rakovinou. Tohle je výhoda Thajska, kde se 
klinika specializuje pouze na tyto operace, že tam odsunout 
není nikdy proč.
Jenže u nás by se specializovaná klinika nevyplatila. Když od 
r. 1949 proběhlo jen něco přes 1000 operací FtM + MtF, 
přičemž FtM převažují. Jsme na to prostě moc malinkatá 
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země, i když sem jezdí i občané z některých okolních států, 
kde se tyto operace neprovádí.

Ale nakonec jsem se dočkala :)
A dočká se i Andrejka.

Jsem zvědavá, kdy se po zítřku ozve.
Nervy pracují.

Jinak do Thajska se poté na kontroly nelétá :)
Pokud bude nějaký problém, musí Andrea na urologii do 
Motola. Andrea se pooperační péče nemusí bát, doc. Jarolím jí
v Motole v případě problémů vezme. Vím, že s tímhle 
problém Motol nemá a jsou tam moc ochotní.

Celý název města Bangkok je zapsán v Guinessově knize 
rekordů jako nejdelší zeměpisný název. Je to: Krung Thep 
Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya 
Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom 
Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit 
Sakkathattiya Witsanukam Prasit.
My jsme se ho se ségrou kdysi v pubertě naučily - každá 
půlku (já tu první) a pak jsme přede všemi frajeřily. Jak jsem 
se dočetla, Krung Thep znamená "Město andělů". Takže 
Bangkok je vlastně takové asijské Los Angeles :) Jak by taky 
ne, když se tam dějí takovéhle věci :)
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A jsem taky přesvědčená o tom, že tam nebude nikdo nic ani 
nikoho Prasit. :)

Tahle cesta Andrejky do Bangkoku a následně i Péti je svým 
způsobem velmi výjimečná. Nevím o žádné Češce, která by se
vydala na operaci právě tam. Chyběla jim motivace, kterou 
Andrea a Péťa mají i přesto, že tady by měly operaci zadarmo.
Tou motivací je možnost operace bez soudního rozhodnutí o 
rozvodu.
Jedna "poločeška" v Thajsku sice operaci podstoupila, ale je 
to vlastně Kanaďanka. No a po Andree a Péťě se do Thajska 
chystají ještě další dvě Češky, takže to vypadá na dobrou 
invazi ze srdce Evropy na východ :)
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Takhle jednou v Bangkoku - II. díl
5. listopadu 2015 v 12:15 | Tereza 

Den 1
čtvrtek 5.11.

Původně jsem měla v úmyslu napsat článek o cestě Andrejky 
do Bangkoku za novým životem, popisovat její myšlenky, 
pocity a taky předávat dál informace od thajských lékařů 
právě na tento blog. Chtěla jsem, abych měla prostor já, jiné 
holky (nebo i kluci) a taky Andrejka se k tomu vyjádřit v 
diskusi pod článkem. Což se chvilku dařilo, avšak diskuse se 
u prvního dílu z Bangkoku strhla opět tam, kam se strhne 
vždycky bez ohledu na téma článku, proto zakládám toto II. 
pokračování, kde prosím jen o diskusi k tématu. Diskuse u I. 
dílu je tímto uzamčena :)

Nakonec se zdá, že toto řešení rozdělit Andrejky pobyt v 
Thajsku do dvou článků je více než logické, protože zatímco 
předchozí I. díl se týkal ještě ženy před SRS, právě teď v tuto 
chvíli (dopoledne ve čtvrtek 5.11.) je Andrea na sále a až se 
probudí, už bude taky mezi námi znovuzrozená a definitivně 
vysvobozená.

Ráno po 9 h. našeho času (15 h. thajského) mi ještě Andrejka 
stihla poslat selfíčko z postele v andělíčkovi a igelitové čepici,
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já jí stihla ještě napsat pár vět a pozdravit od všech, co jí drží 
palce a už tam vtrhl chirurg, který má samozřejmě přednost 
přede mnou :).

V mém případě chvíli trvalo, než jsem byla schopná v Motole 
po operaci na blog něco napsat. To proto, že v mobilu psaní 
článků nenávidím a noťas jsem nebyla schopná si ani 
vytáhnout, natož ho položit na klín, na který se nedalo položit 
vůbec nic, jen deka.
Uvidíme, s jakými pocity se probudí Andrejka do svého 
nového krásného života. V každém případě to sem hned 
napíšu a věřím, že to bude stejně euforické, nadšené a 
jedinečné, jako jsem to cítila před půl rokem já.

Čtvrtek 5.11. - 21:30 - ještě nemám žádné informace o 
Andrejce a zítra jsem celé ráno a dopoledne bez dosahu 
internetu, takže stav článku a Andrejky zaktualizuji hned, jak 
to bude možné.

Den 2
Pátek 6.11. - 12:45 - Andrejka se mi konečně ozvala. Už je 
3/4 dne vzhůru, ale moc toho nevím. Momentálně ona i 
doktoři řeší jeden detail netýkající se přímo nového orgánu, 
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takže napíšu víc, jak budu mít informace a svolení je 
zveřejnit.

Den 3
Sobota 7.11. - 13:00 - Už jsem od Andrejky dostala 
takovouhle krásnou fotku oběda:

čokoláda, skvělá polévka a kelímek barevných pilulek :)
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Škála bolesti, podle které může pacient vyjádřit, jak se cítí,
neboť bolest je velmi individuální a jiná u každého člověka.

Vyzvídala jsem, jak se podle této škály teď Andrejka cítí a 
měla by to být čtyřka. Úplně stejně jsem ohodnotila své první 
dny po operaci v Motole i já.

Trošku jsem dnes v noci trnula, kdy dostanu nějaké nové 
zprávy, přestože jsem věděla, že ani já sama jsem nebyla hned
po operaci schopná posílat stovky vzkazů kde komu.
Navíc Andrejka mi po probuzení napsala, že jí částečně 
ochrnula pravá ruka a doktoři v Thajsku neví co s tím. Takže 
nastala obrovská bezmoc, včetně jejích myšlenek na to, že teď
bude invalida a jestli vůbec do toho měla jít.
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Momentálně se již ruka rozhýbala a pomalu do ní získává cit, 
tak věřím, že to už bude jen dobré.

"Plánuju po tom všem přejít pryč ze statusu TS."
Tenhle záměr se mi moc líbí, protože Andrejka je žena a teď 
už kompletně.

Co mě ještě dojalo je, jak děkovala své partnerce za podporu. 
"Díky ní jsem tam, kde jsem. Jinak bych stále přežívala někde
mezi. Chválím jí, kudy chodím. Zaslouží si to."

Ony jsou obě dvě jedinečnými ženami a já mám radost, že 
jsem je mohla poznat.

Den 5 - Andrejka dostala "female" certifikát

Pondělí 9.11. - 12:45 - Dozvěděla jsem se, že Andrejku 
rozvážou až 12.11., tj. sedmý den. V tomhle zrovna moc v 
Thajsku nespěchají. V Motole se rozvazuje čtvrtý až šestý 
den. Zato ale hodně spěchali s převozem z kliniky zpátky na 
hotel, kam se Andrejka dostala autem už třetí den a teď mi 
píše, že neví, jak má chodit na toaletu. Tak na malou 
samozřejmě chodit nemusí, protože má cévku, ale na velkou 
ano.
Já až do rozvázání pátý den na velkou ani nepotřebovala 
(nebylo taky co vylučovat). Nehledě na to, že zavázaná jsem 
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ani nesměla z postele, ale Andrejce se už to podařilo (co jí 
taky zbývalo?).

Moc krásný moment ale přišel ve chvíli, kdy jí přinesli 
"Medical cerfitication". Prostě jedno takové hezké potvrzení, 
že je žena :)
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"Z hlediska zdravotních a úředních je nyní neplodnou ženou,
neboť její pohlaví bylo 5.11.2015 trvale změněno na ženské."

Moc krásný papír. Já dostala v Motole jen propouštěcí 
lékařkou zprávu, na základě které mi Hanka vydala potvrzení 
pro úřady. Ale taky jsem z ní měla velikou radost, bez ohledu 
na to, že nevypadala tak vyšperkovaně, jako tento certifikát.

Dále mi Andrejka řekla, že v Thajsku se nepoužívají před 
operací kompresní punčochy, jako u nás. Tam se totiž na nohy
navléknou takové návleky (podobné, jako když se měří tlak 
na ruce) připojené na stroj a ten lýtka i stehna střídavě 
masíruje.

Odlakovaný musí být pouze prostředníček a ukazováček 
(kvůli měření hladiny kyslíku). U nás musí být odlakované 
všechno, ale ono by to vypadalo celkem divně, kdybych 
vlezla do metra, chytla se tam madla a prostředníček s 
ukazováčkem odlakovaný, zatímco ostatní nehty třeba rudě 
červené :D

Jen to Rusko mi pořád nejde na rozum. V dokumentu o Kiře 
si nikdo s nalakovanými nehty nedělal hlavu. Čidlo se dalo 
prostě na nalakovaný nehet a nikdo neřešil, že byl navíc 
nalakovaný zrovna tmavě modrým lakem... který já 
mimochodem zrovna na sobě moc nemusím.
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Každopádně Andrejka měla odlakované nehty všechny. A teď 
už počítá každý den, kdy jí bude lépe a kdy se bude moct 
vrátit domů.

V tuto chvíli bych řekla, že je jediným případem v ČR, kdy je 
ve svazku manželském jako žena se ženou. :) Protože stát 
milý Český to ještě neví...

Den 8 - Rozbaleno, změřeno, zhlédnuto

Čtvrtek 12.11. - 8:45 - Dnes došlo k rozbalení obvazů a 
dostavila se klasická ženská pooperační euforie, z čehož mám 
radost, protože když je na tom pacient dobře s psychikou, 
urychluje to hojení. Došlo také ke změření hloubky neovagíny
a výsledek je 15 cm, což bylo požadované minimum 
pacientkou.

Non-penilní inverze má výhodu v nezávislosti hloubky 
neovagíny na délce penisu, protože neovagína se tvoří z kůže 
šourku a okolí. A velkou roli hraje pro Andrejku také kromě 
hloubky ještě estetika, citlivost a hlavně co největší 
přirozenost. Dilatovat se začne zítra :)

No a tak nějak se to stalo, že jsem měla tu čest vidět výsledek.
:)
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Na vlastní oči už jsem viděla výtvory dva (+ můj). Všechna 
tato veledíla byla tvořena v Motole a teď mám možnost 
porovnat je s výsledkem z Thajska.

Je to tak nějak, jak jsem předpokládala, že výsledkem je 
prostě ženský genitál. Tak, jak se liší mužský genitál každého 
muže (někdy málo, někdy hodně), liší se i tyto naše. A liší se i 
motolské výtvory navzájem. Není každá přesně podle 
kopíráku, což je logické a dobře. Všechny tři motolské a tato 
jedna thajská vypadají přirozeně.

Protože v Thajsku se operace dělá na jeden pokus (komu by 
se tam chtělo dvakrát?), výsledek je hezký a přirozený už po 
rozbalení. Klitoris je již zakrytý (zatímco u většiny výsledků v
Motole se počítá ještě s jeho zakrytím během druhé z-plastiky
- i když vím už o dvou slečnách, u kterých se vše zahojilo tak 
šikovně, že druhá operace nebyla potřeba) a všechny části se 
mi líbí. Jizvy jsou na stejných místech jako v Motole, po 
zahojení by neměly být vidět (je tomu tak i u mě i teď půl 
roku po operaci). Takhle na první pohled (a asi ani na ten 
druhý nebo třetí) bych nepoznala, že šlo o non-penilní inverzi.
Protože prostě - důležitý je výsledek a ten je, že Andrejka má 
pipi :) Její radost je nezměrná a nepopsatelná. To si musí 
člověk zažít...
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Ptala jsem se, jestli tam netrpí hlady. Já měla totiž pořád hlad, 
jak jsem byla šťastná a v pohodě. Člověk je tak nějak při 
chuti. Ale už může jíst cokoliv.

Foto thajského výsledku si nechám jen pro sebe. Pokud má 
někdo zájem o bližší informace, musí se obrátit na Andrejku 
(třeba do komentářů nebo prostřednictvím mě a já jí to 
přetlumočím).

A jen tak mimochodem - fakt jí tam má! :) Nevymýšlí si to. :)

Dnes do Bangkoku dorazila také Péťa, takže bude zajímavé 
porovnat její pocity a výsledky s pocity Andrejky a moc jí 
přeju, aby vše dopadlo podle jejích představ a bez komplikací.
To se nám tam ty holky nějak rozjely :)
Obdivuji jejich odvahu, ale naprosto je chápu.
Jsme n e z a s t a v i t e l n é.

2.12.2015 dorazila Andrejka po 12hodinovém letu vpořádku z
Bangkoku domů a chystá se s úředně přeloženým 
certifikátem, že nyní je žena, na české úřady.
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Hormony aneb nejmužnější tvor na 
světě
13. listopadu 2015 v 15:43 | Tereza 

Nedávno jsem byla na třetím kontrolním odběru na 
endokrinologii v pražských Modřanech (6 měsíců po operaci) 
a moc mě zajímaly výsledky hladiny hormonů v mém těle. 
Požádala jsem endo Weisse, aby mi vytiskl hodnoty:

• před začátkem HRT (tedy ještě po přímým vlivem 
testosteronu aneb jak moc jsem byla "vopravdovej 
chlap")

• 9 měsíců na HRT
• a teď 21 měsíců na HRT a současně 6 měsíců po SRS, 

kdy by mé tělo už mužské hodnoty testosteronu 
nemělo vyrábět

Tři týdny před odběrem jsem si zkušebně zmenšila o 
polovinu dávku androcuru z původních 50 mg denně na 
25 mg, abych tak zjistila, jestli je testosteron v mém těle i tak 
na ženské úrovni. (Androcur se příšerně půlí!)

Před odběrem jsem tentokrát androcur a estrimax nespolkla, 
abych věděla, jak ty hladiny vypadají u androcuru 24 hodin od
posledního podání a u estrimaxu 14 hodin. U předchozího 
odběru 9 měsíců na HRT jsem před odběrem spolkla pouze 
estrimax, protože jsem měla přijít na lačno a androcur se 
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užívá pokud možno s jídlem, takže i tehdejší hodnoty jsou 24 
hodin od posledního podání androcuru.

Zajímalo mě, jestli bude hladina testosteronu i tak nízká a také
jak vysoká bude hladina estradiolu, která (i v těle biologické 
ženy) přes den různě docela dost kolísá (v mezích ženských 
hodnot).

(Do tohoto článku jsem 24.11.2016 vložila hodnoty hormonů 
také ze čtvrtého odběru krve a také okolnosti, za kterých k 
odběrům došlo).

• Normálními hodnotami jsou v různých zemích či 
laboratořích uváděny lehce odlišné hodnoty, které jsou
ale ve výsledku podobné, jako v této tabulce.
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• Dále USA používá odlišné jednotky od zbytku světa, 
proto jsou v tabulce uvedeny i jednotky americké, 
protože se na internetu často uvádí právě tyto.

• Hodnoty testosteronu pro muže i pro ženy jsou 
hodnotami pro věk 15-110 let.

• Hodnoty estradiolu pro muže jsou hodnotami pro věk 
0-110 let.

• Hodnoty estradiolu pro ženy jsou hodnotami pro věk 
0-55 let (před menopauzou). Po menopauze jsou 
normální hodnoty u žen 0,04 - 0,14 nmol/l, čili jde o 
podobné hodnoty estradiolu jako u mužů.

• Některé české laboratoře uvádí normální hladinu 
testosteronu u žen 16-50 let v rozmezí 0,29 - 1,67 
nmol/l.

Hodnoty testosteronu u mého 2. a 3. odběru jsou nižší, než je 
spodní hranice normálních hodnot testosteronu u žen, což 
znamená, že mé tělo by klidně trochu toho testosteronu 
sneslo. Některým ženám po menopauze je dokonce 
předepisován jeden dražší lék, ve kterém je obsažen i 
testosteron, protože "jim dělá dobře" (jak mi dnes řekla 
obvodní doktorka, když jsme se na toto téma spolu bavily). Je 
tedy důležitý i testosteron u žen, pokud se to nepřehání.

Podle těchto laboratorních výsledků bych klidně mohla zkusit 
androcur vysadit úplně, ale po dohodě s endo Weissem budu 
brát dále jen 25 mg pro případ, že by začaly víc růst chlupy a 
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vše se zhodnotí při dalších odběrech zase za rok, ale očividně 
mé tělo už testosteron v nijak zvlášť závratné samčí výši 
neprodukuje :). Jupí. Sbohem Téčko! Nebudeš mi chybět :)

Hodnota estradiolu kolísá během dne v různých hodnotách. U 
2. odběru jsem spolkla Estrimax dvě hodiny před odběrem, 
takže je hodnota vyšší, zatímco u 3. odběru uplynulo od 
poslední dávky estradiolu 14 hodin, ale jak je vidět, hodnota 
je stále v ženských mezích a vysoko nad mužskou hodnotou, i
když jsem si ranní dávku nevzala a v těle byl ještě estradiol z 
večera. U 4. odběru už jsem měla pět měsíců také zcela 
vysazený androcur, abych zjistila, kolik testosteronu vytvoří 
mé tělo, aniž by bylo ovlivněné androcurem. Podle výsledků 
je hodnota 0,67 nmol/L stále nízkou ženskou hodnotou, takže 
androcur už opravdu není potřeba a aspoň se hodnota dostala 
na normální ženskou hladinu (nikoli ženskou podlimitní, jako 
u předchozích odběrů s androcurem).

A protože jsem chtěla mít kontrolu nad svými hladinami 
hormonů v těle i nadále, rozhodla jsem se vytvořit takové 
čtyři tabulky, které třeba pomohou i někomu jinému v 
orientaci, jak na tom je a které umožňují vzájemný přepočet v 
různých jednotkách. Tabulky jsou pro muže i ženy, takže se v 
nich může najít klidně i nějaký FtM kluk a řeknou mu, jestli 
už je na tom s hladinami dobře nebo je potřeba třeba zvýšit 
dávku.
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I vaječníky produkují testosteron. Ten je u žen zodpovědný za
chuť na sex, sílu a pocit pohody.

U mužů jsou hlavním zdrojem testosteronu varlata.

Za jednu vteřinu muž vytvoří 1000 spermií.
(Tak to by jim šlo.)

Porovnání množství testosteronu u mužů a u žen:
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Přírůstek testosteronu má vliv na hlubší hlas, růst ochlupení a
vousů, zvýšení svalové hmoty.
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Úbytek estrogenu má vliv na zmenšení poprsí, rozšíření
ramen a boků, omezení menstruace.

Z běžných hodnot testosteronu u mužů a u žen je vidět, jak 
moc produkuje mužské tělo testosteron proti ženskému. 
Mužská hodnota přes 1000 ng/dL proti ubohému ženskému 
maximu 70 ng/dL. To je jen 7 % mužské hodnoty. Ale může 
být dokonce jen 1,5 %. To proto se muži a ženy fyzicky tak 
liší.

Na druhou stranu estradiol může být u některých žen tak 
nízký, že dosahuje mužských úrovní. Tato skutečnost se ale 
také může podepsat na fyzickém vzhledu ženy.
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Tím, že jsem se konečně začala orientovat v hladinách 
testosteronu jsem ale mohla jít ještě dál a zajímalo mě, jaké 
hladiny testosteronu mají zvířecí samci. Který z nich je ten 
"nejmužnější chlap na planetě"?

A nestačila jsem se divit.

Tak to je on, dámy :)
Největší chlap - samcem všech samců na planetě - Mr.

MLOK! :)

Množství testosteronu je u mloka 20.000 - 40.000 ng/dl! Což 
je naprosto šílená hodnota.
Pro porovnání, běžné hodnoty u lidského samce jsou 270 - 
1.070 ng/dl.
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Mlok má největší množství testosteronu ze všech tvorů na 
světě. No není sexy? :) Ta postava! Hmmm! :) A jistě ten 
jazyk...

Pro ukázku další vhodní adepti do soutěže Mr. Samec Planety:

ŽRALOK BÍLÝ - 260 - 35.000 ng/dl
SLON - 200 ng/dl, 6430 ng/dl v říji
MEDVĚD - během zimního spánku 40-60 ng/dl, po probuzení
1240-6320 ng/dl
PES - 100-500 ng/dl

Jenže příroda je mocná čarodějka a "vyrobila" ještě jednu 
zajímavost, ze které mi trochu vstávají vlasy na hlavě - hyenu
skvrnitou.
Protože je tento článek o hormonech, není lepší adept, který 
by stál za zmínku o testosteronu, než právě hyena. A kupodivu
samička.

To je takový krásný divoký "pejsek", kterého bych si nechtěla 
pohladit:
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(Bojim bojim).

Samice hyen skvrnitých (Crocuta crocuta) mají tu zvláštnost, 
že jejich vaječníky vyplavují vysoké hladiny androstendionu. 
Placenta pak konvertuje tento hormon na testosteron, který je 
odpovědný za maskulinizaci plodu až do porodu. 
Maskulinizace samic je pak výhodnou strategií při lovu a 
obraně mláďat, kde se rozdíly mezi pohlavími naprosto 
ztrácejí.

Všechny samice jsou extrémně maskulinizované, včetně jejich
genitálu. Samice jsou zhruba o 10-20 % větší než samci a je 
obtížné u nich rozeznat pohlaví. Samice totiž díky zvýšené 
hladině testosteronu mají výrazně vyvinutý klitoris, který 

Listopad 2015 - Hormony aneb nejmužnější tvor na světě 1166



připomíná i svojí velikostí samcův penis a je také schopný 
erekce. Hyeny skvrnité žijí ve složitých, hierarchicky 
uspořádaných klanech, kterým vládnou samice a vše v klanu 
je ovlivněno matriarchátem. Samci jsou méně agresivní a jsou
na konci společenského žebříčku, dokonce i některá mláďata 
si na ně troufnou. Sežerou všechno: koncentrované trávicí 
šťávy obsahující kyselinu chlorovodíkovou v žaludku stráví 
kůži i kosti. Hyení srdce je dvakrát větší, než lví.

Hyeny skvrnité se rodí s kompletní sadou zubů a mláďata jsou
tak agresivní, že se do jednoho či dvou dnů po narození často 
navzájem požerou.

Hladina estrogenu u hyen je pod detekovatelnou úrovní.

Tohle by se stalo, kdyby testosteron vládl lidstvu. (Možná by 
nastoupil i matriarchát, jako je to u hyen, kdo ví? :). A ženy by
měly erekci... To nééééé...

Četla jsem studii o jednom malém roztomilém křečkovi, která
vyvracela, že testosteron je přímo zodpovědný za agresivitu. 
Důležité je tam ale to slovíčko "přímo". On totiž za agresivitu 
zodpovědný je, i když nepřímo a zpravidla platí, že čím větší 
hodnota testosteronu na hmotnost živočicha, tím se zvyšuje 
agresivita.
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Často na internetu narážím na na dotazy zoufalých dívek, 
které řeší své kluky s otázkami:
"Můj přítel pořád lajkuje všechny ty čůzy na facebooku, stráví
u toho hodiny, proč to dělá?"
"Můj partner pořád sahá holkám na zadek. Jenže chodí se 
mnou!"
"Až teď jsem se dozvěděla, že za půl roku, co chodím se 
svým klukem, se vyspal asi s deseti holkama..."
Proč to dělají?

Odpověď je jednoduchá: testosteron.

Takže oni za to vlastně nemohou.

Příroda to tak naprogramovala.
Když tak přemýšlím nad absolutistickou nadvládou samic 
hyen nad svými samčími partnery (jsou-li to ještě vůbec 
partneři), kteří jsou úplně těmi nejposlednějšími členy 
smečky, tak mě napadá, že příroda stvořila tyto samce jen 
proto, aby mohla zajistit reprodukci. Žádný jiný význam pro 
hyeny prostě nemají. Hyeny své samce prostě na nic jiného 
nepotřebují. "Co chceeeš? Pářit se jo? Grrrrr! Vypadni. A 
přijď v sedm, to se nechám oplodnit, abych měla další 
potomky a pak vodprejskni nebo tě sežeru, ty budižkničemu!"

Snažila jsem se opravdu hyenu pochopit a respektovat tak, 
jako se o to snažím u každého, ale u ní mi to prostě moc 
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nejde. Jsem tedy žena s předsudky proti hyeně a stydím se za 
to. Fuj, já jsem tak hyenofobická!

Představa přenesení způsobu života hyen do lidských měřítek 
mě ale děsí. A stejně tak to, když ženy nebo dívky užívají ve 
velkém testosteron.

Kdyby vycenila "takový ty zahnutý zuby nahoru", byla by z ní
docela hezká hyena skvrnitá...
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Šel takhle jednou andromimetofil a 
potkal hefemale
14. listopadu 2015 v 9:59 | Tereza 

Sice to začíná jako vtip (a mohl by být i docela dobrý), ale na 
tohle téma si vymyslet vtip raději netroufnu.

Kamarádka se mi svěřila s tím, jak její šéf preferuje, když je 
žena oblečená jako muž. Líbí se mu a vzrušuje ho, když má 
žena pánské kalhoty, bílou košili a pokud má ještě kravatu, to 
je panečku pokoukáníčko. Že prý má taky rád, když má žena 
jen tak rifle, botasky a košili. A neobléká se jako žena. 
Zkrátka vypadá jako muž, nejlépe tak, že to není poznat. Ale 
musí mít vagínu.

O tom jsem ještě neslyšela. To se musí vyšetřit.

Není úplně nejlepší, když takový šéf šéfuje zrovna některé z 
transsexuálních MtF slečen. "Prosímtě, nenos ty sukně, ano? 
Nos do práce košile a kravaty. A pokud možno se nemaluj, 
ano? Díky."
Uf.

Na internetu existuje spousta seznamů sexuálních úchylek 
nejrůznějšího charakteru. O většině z nich jsem nikdy 
neslyšela a také věřím, že spousta z úchylek nebyla ještě 
vůbec popsána. Už jsem si myslela, že ani tato, ale na jednom 
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webu jsem na ní přeci jen narazila. A má s námi společného 
víc, než jsem si původně myslela...

Některé lidi pojmenovávám slovem "transkomil", protože je 
to pojmenování jasné. Takový transkomil sexuálně preferuje 
ženy s penisem (shemale), snaží se co nejvíce zadržet její 
přeměnu ve stavu fáze mezi mužem a ženou a po operaci o 
takovou ženu ztrácí zájem. Jenže oficiálně termín transkomil 
(šlo by i "transkofil") nebo transkomilie neexistuje.

Oficiálně se takový člověk jmenuje trochu krkolomně 
"gynemimetofil" a úchylka se jmenuje "gynemimetofilie". To 
je pro mě nová informace. (I nadále budu ale používat slovo 
transkomil. :)

Gynemimetofilie

Úchylka, kdy člověk preferuje ženu s penisem, transvestitu, 
případně ženy, které se narodily jako muž. Gynemimetofila 
vzrušuje představa, že tyto ženy měly dříve (nebo stále mají) 
mužské tělo, přestože jsou ženami a taková žena může být 
klidně MtF slečna.

Neplést s gynekofilií či nesprávně gynefilií, což je prostá 
náklonnost heterosexuálního muže k dospělým ženám.

Listopad 2015 - Šel takhle jednou andromimetofil a potkal hefemale 1171



Na českém internetu se tento termín vyskytuje pouze jednou v
seznamu sexuálních úchylek na sexarchive.info. A teď bude i 
tady. :)

Sexarchive.info je archiv sexuologie Katedry psychologie 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod hlavičkou prof. 
Weisse.

Správně je v seznamu uveden jako úchylka například 
transvestismus, ale transsexualita ne. Ta totiž nemá se 
sexualitou ani s úchylkami společného vůbec nic (což je právě
to tolik nepochopitelné pro společnost). A přesto to lidé 
spojují v jedno.

To, že kromě transvestismu existuje například ještě 
transvestofilie, bylo pro mě taky novinkou a rozdíl jsem moc 
nepochopila.

Příznaky gynemimetofilie:

• Sexuální preference MtF transsexuálů
• Sexuální preference mužů, kteří napodobují ženy
• Sexuální preference mužů, kteří se vydávají za ženy
• Opakující se intenzivní sexuální fantazie nebo nutkání 

zahrnující muže, kteří se vydávají za ženy
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Gynemimetofilie ale není případ našeho slavného šéfa. U něj 
to musí být opačný případ:

Andromimetofilie

Pan šéf je andromimetofil, protože preferuje muže s vagínou 
nebo ženy, které jako muži vypadají, oblékají se tak a chovají.
Ženy mezi transvestity či crossdresery jsou však velmi vzácné
(ne-li neexistující). Takže to mohou být také FtM kluci. Nově 
vzniklé mužské tělo ještě s vagínou je v tomto případě velmi 
žádané.

Takový objekt je vlastně opakem shemale, takže hefemale 
(pro mě nezasvěcenou úplně nový termín a musím říct, že mi 
to vůbec nechybělo).

Tak teď v tom teprve začínám mít ten správný "přehled" :)

Obrázek shemale jsem viděla několikrát. Prostě žena s 
penisem.

Hefemale je obvykle muž s vagínou, typicky po 
odoperovaném poprsí s mužskou postavou. Zatímco shemale 
je plný internet a google na nás vychrlí hned na prvních 
pozicích hezky "ženský penis" v celé své "kráse", hefemale se
tak snadno najít nedá. Žádné "mužské vagíny" mi google 
nenabídl. (Jsem docela ráda).
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Hefemale může vypadat i jako tato osoba s vagínou:

Tak tohle už můj mozek není schopný jen tak zpracovat
vůbec.
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Ahoj, já jsem shemale a já hefemale, chcete nás?

Trošku mi to připomíná vymyšlené zvířecí druhy jako je 
klokanolev nebo ptakotygr:

Komu se to líbí???
Najdou se tací.
V tomhle jsem
opravdu dost

konzervativní.
Za mě - ženy

nemají penis a
muži nemají

vagíny, stejně
jako klokani
nemají lví

hlavy a ptáci tygří.
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Takže abych to shrnula.
Gynemimetofil je transkomil k MtF, který preferuje ženy s 
penisem (shemale).
Andromimetofil je taky transkomil, ale k FtM, který preferuje 
muže s vagínou (hefemale).

Typické příklady zájmu andromimetofila:

 

Přitažlivost k transgender osobám nemusí znamenat sexuální 
úchylku. Někteří sexuologové rozlišují, zda člověka přitahuje 
osoba po provedené chirurgické změně pohlaví nebo pouze 
osoba, která se za osobu opačného pohlaví převléká. Oba 
mohou, ale nemusí, pohlížet na objekt svého zájmu jako na 
fetiš.
O sexuální úchylku se jedná v případě, že tato sexuální 
preference je primární a jediná.
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Tato úchylka je poměrně nová a začala být popisována až od 
roku 1953 v návaznosti na první velký případ změny pohlaví 
z muže na ženu u Christine Jorgensenové.

Podle jedné studie z roku 2008 je 75 % osob, které mají 
transgender partnera, heterosexuálních či bisexuálních. 
Někteří z dotazovaných však uvádí "líbí se mi ženy s ptáky" 
nebo "mám rád kozy a ptáky". Nikdo ale neřekl, že má rád 
"mužské vagíny"...

Klidně to může být i váš šéf. :)

Ono rozlišit transkomila od heterosexuálního partnera není 
moc snadné, protože takový transkomil si je vědom toho, jak 
vzácný je jeho objekt, ke kterému se přiblížil už tak blízko, 
takže z něj může být docela schopný manipulátor a udělá vše 
proto, aby dotyčnou získal, což leckterá MtF slečna bere jako 
"dar z nebe" a celá šťastná se takovému člověku vrhá do 
náruče. Ale ani takový člověk nemusí být transkomil. 
Dokonce bych si odvážila říct, že většina z nich 
transkomilové nejsou. Jsou jen tzv. "trans-fans". A ti jsou fajn.

Nedávno jsem mluvila s MtF kamarádkou těsně před operací, 
která se mi svěřila, že je to týden, co má nového přítele. Ten 
přítel si jí našel na internetové seznamce, kde měla uvedeno, 
čím prochází, takže věděl, do čeho jde. Svěřil se jí, že až 
dosud byl striktně stoprocentně heterosexuální a tak to také 
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zůstane, ale co to s ním udělá, když dojde k intimnostem mezi
nimi?
To nikdo neví :) Ani on. A přesto do toho šel, protože v ní vidí
ženu.

Podle mé vlastní zkušenosti s tím ani heterosexuální muži 
nemají příliš velký problém. Jde o to, jak který.
Muž, který to o mně věděl a seznámila jsem se s ním ve fázi, 
kdy už jsem byla v RLT, jednoduše ignoroval to, co jsem 
tehdy měla mezi nohama. Ignorovala jsem to já ve své hlavě a
často na to zapomínala. Nikdy bych ale nedopustila, aby to 
viděl. To bylo pro mě nepřijatelné a myslím si, že i pro něj. 
Co oči nevidí...

Proto jsem přesvědčená, že můžeme mít (a také máme) 
heterosexuální partnery. I je samotné mnohdy překvapuje, jak 
jsou schopni nás brát a vnímat jako ženy. Milovat se s námi 
jako muž se ženou. To samozřejmě platí pouze v případě, že 
zná naši minulost. MtF post-op dívky, které skáčí do vztahu 
jako rodilé ženy, aniž by prozrazovaly svoji minulost, toto 
řešit nemusí, tam je jasné, že jde o hetero, příp. bisexuálního 
partnera.

Heterosexuální partner je pro mě také jedinou přijatelnou 
variantou (nepočítám-li možnost bisexuality). Nechceme 
transkomily (možná až na nějaké výjimky z nás, které jsou 
vděčné za jakýkoliv projev náklonnosti v těchto těžkých 
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životních chvílích naší mezifáze - ale kdo by chtěl, aby na nás
někdo miloval právě tu nedokonalost, neúplnou ženskost?), 
nechceme ani gaye, protože my jsme ženy - nemůžeme být 
tedy logicky milovány gayem.

Šéfe, díky za hezké téma na článek! :)
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Danča, Jarča a Romča - holky z 
lapáku
20. listopadu 2015 v 11:53 | Tereza 

Má zvědavost nezná mezí a tak
když jsem měla možnost 
podívat se do věznice, zajásala
jsem. Abych o českém 
vězeňství věděla co nejvíc, 
strávila jsem delší chvilku na 

stránkách Vězeňské služby. Zajímavá položka v menu byla 
statistika, kde mě hned praštil do očí údaj o počtu vězněných 
ženách v ČR. Byl totiž hodně malý.

Vězněné osoby

Věznění muži ženy % žen
dospělí 18934 1349 7,1

mladiství 104 7 6,7
chovanci* 49 5 10,2

celkem
muži i ženy

20448 - 6,7

* zabezpečovací detence

Jen 6,7 % z celkového počtu vězněných jsou ženy.

Doživotí v České republice je nejvyšším možným trestem. 
Trest smrti od roku 1990 neexistuje.
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Doživotně odsouzení*

* poslední aktualizace 18.09. 2015, 6:00

Jen 3 ženy dostaly v České republice doživotí. Na procenta je 
to 6,3 %, takže se ta statistika stále drží kolem tohoto čísla.

Kdo jsou tyto "něžné" ženy?

Danča

Dana Stodolová (nyní 45 let) - 
kauza Stodolovi
Spolu se svým manželem 
Jaroslavem byla v dubnu 2004 
odsouzena královéhradeckým 
soudem na doživotí za sérii osmi 
vražd a dalších trestných činů. 
Manželé v letech 2001 až 2003 
napadali starší a bezmocné lidi, 
které kvůli získání peněz uškrtili. 
Přepadené osoby nejprve svazovali 
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a zezadu zákeřně usmrcovali. Poškození trpěli mučivými 
útrapami.
Na místě činu pak pachatelé vždy fingovali sebevraždu a 
manipulovali stopy, aby na ně nepadlo podezření. 
Kriminalisté jejich triky dlouho nemohli prohlédnout a ani 
lékaři neodvedli zcela dobře svou práci, když opakovaně 
mylně stanovovali příčiny smrti.
Odvolací soud, stejně jako Nejvyšší soud, doživotní trest pro 
oba manžele potvrdil. Stodolovi by se při splnění všech 
náležitostí mohli podmíněně ocitnout na svobodě nejdříve v 
roce 2034. Loupeže vynesly 400 tisíc.

Jarča

Jaroslava Fabiánová (nyní 50 let),
prostitutka, počet prokázaných 
obětí: 4
9. září 2004 Pražský městský soud 
poslal Jaroslavu Fabiánovou do 
vězení na doživotí za dvě brutální 
vraždy mužů v roce 2003. V 
minulosti už byla navíc odsouzena 
za smrt dvou mužů.
Kriminální zkušenosti Fabiánové se
datovaly již od jejího útlého mládí.
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Fabiánová neprožila právě šťastné dětství. Matka se o ni 
nestarala a nakonec ji vyhodila z domu. Jaroslava žila 
prakticky na ulici a byla i několikrát znásilněna. I to zřejmě 
formovalo její nenávistný vztah k mužům. Čtyři nalákala na 
sex a pak chladnokrevně zavraždila.

Ačkoliv ve vztazích dávala Jaroslava přednost ženám, peníze 
na obživu si obstarávala prostitucí. Se sexem za peníze začala 
už v roce 1981 coby šestnáctiletá. Stejně tak s vražděním… 
Její první obětí byl chlípný stařík (†78) z Děčína, který si s 
oblibou zval chlapce i dívky ze sociálně slabých rodin a platil 
jim za sex. S Jaroslavou však narazil. Místo milostný hrátek 
se dočkal smrtícího útoku kladivem, nožem a ševcovským 
šídlem.

Romča

Romana Zienertová (nyní 40 let), 
Široký Důl u Poličky, okr. Svitavy
2. září 2011 se pokusila o tzv. 
rozšířenou sebevraždu. Motivem byla 
tíživá životní situace. Třem mladším 
dětem (Romana (2 měsíce), Lukáš (2 
roky), Eliška (4 roky)) nožem 
podřezala krk a zápěstí, nejstaršího 
Davida (8 let) udusila polštářem. Po 
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činu chtěla spáchat sebevraždu oběšením a podřezáním žil, ale
díky rychlému příjezdu policejní hlídky, kterou zavolal její 
přítel, bylo v sebevraždě zabráněno. Podle svědků se o děti 
starala vzorně.
U soudu tvrdila, že si nepamatuje nic z vraždy ani z toho, co 
bylo předtím, chovala se bez emocí, a ani když byl přehráván 
videozáznam z místa činu, neprojevila žádnou lítost. Podle 
posudků znalců z psychiatrie a psychologie netrpí duševní 
poruchou a ztrátu paměti předstírá.
Žena neměla jednoduchý partnerský život. První dítě nemělo 
v rodném listě uvedeného otce, delší dobu pak žila s druhem 
na Litoměřicku, který byl odsouzen k podmínce za týrání. Od 
něj pak odešla právě do okolí Poličky, kam se do podnájmu 
přistěhovala k poslednímu druhovi, se kterým se seznámila 
přes internet.

Věznice Opava je jedinou věznicí v ČR, kde vykonávají trest 
ženy odsouzené na doživotí.

Brr. Tak to jsou ty tři české výjimky.

Kde mají nejvíce gaunerek?

V roce 2012 v ČR žilo 5.280.608 žen. Z toho bylo vězněných 
1493 žen. To znamená, že podíl vězněných žen na počet 
obyvatel ženského pohlaví je 0,028 %.
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K tomu, abych mohla zjistit, ve které zemi je vězněno nejvíce 
žen na počet obyvatel ženského pohlaví potřebuji údaje o 
tomto počtu z jiných zemích. A tu jsem našla ve zprávě 
"Women in prison", kterou zpracovala Harm Reduction 
International (HRI), což je nevládní organizace při OSN 
zabývající se otázkami kolem vězněných osob z důvodu 
drogových deliktů.

Při podrobném porovnávání počtu vězněných žen v 
jednotlivých 54 zemích jsem už pouhým okem narazila na 
jednu českou zvláštnost. 6,7 % jako poměr vězněných žen 
vůči vězněným mužům není příliš, ale vůči počtu obyvatel 
ženského pohlaví v ČR patříme totiž téměř ke světové špičce 
a spolu se Španělskem k té evropské úplně.

Tabulku níže vytvořenou HRI jsem doplnila o země z této 
krásné mapy:
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Do tabulky jsem dále přidala sloupeček vypočítávající poměr 
vězněných žen vůči počtu obyvatel ženského pohlaví v dané 
zemi a tuto tabulku jsem srovnala od nejvyšší hodnoty (tedy 
od země, kde je nejvíce gaunerek) k nejnižší.
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Časopis Forbes totiž přišel se zprávou, že USA má nejvíce 
vězněných žen na světě. Což dokazuje i tato tabulka. V té je 
také vidět, že je Česko deváté na světě s největším podílem 
vězněných žen. Oproti tomu nejméně gaunerek mají v 
Rakousku, Bosně a Hercegovině a v Indii.
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Tabulku s počty vězněných žen seřazenou podle poměru 
vězněných vůči ženskému obyvatelstvu je možné stáhnout 
zde:

Počty vězněných žen v různých zemích (.pdf soubor)

Údaje jsou z roku 2012.

Nejčastějším důvodem vězněných žen v USA jsou drogové 
delikty.
Země s nejvyšším podílem vězněných žen za drogové delikty
je kromě USA dále Tádžikistán (70 %), Lotyšsko (68 %) a 
Portugalsko (48 %). Přitom průměr Evropy a Střední Asie za 
drogové delikty je 28 %.
V ČR je vězněno za drogové delikty 13,4 % žen, nejméně v 
Polsku 3,1 %.
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Nejvíce gaunerek na světě je odsouzeno v USA. Česko je
deváté na světě.

Přesto stále platí, že ženy se dopouštějí trestných činů až 
patnáctinásobně méně často, než muži.
U mužů je ve hře totiž stále jeden z nejobávanějších hlavních 
hrdinů - zase ten testosteron. To on je posílá do věznic, vraždí 
a okrádá.
Bane.
Lidé nejsou zvířata. Odlišujeme se od nich právě tím, že 
dokážeme ovládat své pudy. Tedy i agresivitu, jejímž zdrojem 
může být právě i testosteron. Ale občas to platí i pro ženy:
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U mužů i žen, kteří byli odsouzení za násilné trestné činy, 
byla zjišťěna vyšší hladina testosteronu, než u normální 
populace.

Trestní bezúhonnost je jednou z podmínek pro dokončení 
přeměny chirurgickou změnou pohlaví.
Prostě nechoďte si pro ta značková trička za 6000 Kč do 
obchodů bez peněz a bude to ok, ano? :) Nebo vám ten 
bambán zůstane navěky!

Kastrace

U agresivního zločince může dojít ke kastraci (orchiektomii - 
odstranění varlat) pouze na jeho vlastní žádost.

Tedy pokud zrovna nepobýval v Africe, Středí a Jižní 
Americe, kde ke kastraci může dojít v důsledku napadení 
parazity motolice, jako je krevnička střevní či pokud si nějaký
fajnšmekr dopřeje slávku jedlou nebo slávku středomořskou, 
ve které je prokázán nejvyšší výskyt parazita Prosorhynchus 
squamatus.
Výborná je ještě motolice Microphallus pseudopygmaeus, 
která svého hostitele kastruje výhradně chemicky. Ovšem 
hostitel je většinou mlž a to já nejsem. Stejně, jak je to slovo 
mlž podobné v češtině slovu muž...
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Hlas kastráta vyykastrovaného ještě před pubertou je stejně 
vysoký jako hlas ženský. I dnes zpívá několik pěvců - 
"kastrátů", zpravidla jde ale o osoby s hormonálním 
onemocněním, které zabraňuje mutaci hlasu (jazzový zpěvák 
Jimmy Scott, sopranista Jorge Cano či Radu Marian) nebo 
pěvce, kteří podstoupili kastraci z jiných důvodů. U několika 
zpěváků také k mutaci z neznámých důvodů nedošlo, aniž by 
trpěli hormonální poruchou (Michael Maniaci).
Má tak někdo štěstí... I když Michael Maniaci není 
transsexuál, dokázal si na svém ženském hlase postavit 
kariéru a využít to :) To se mi líbí.

Zde je ukázka jeho hlasu na youtube, kterému se říká "mužský
soprán", ale pro mě tedy vůbec mužský není.
Jak zní jeho hlas, který nikdy neprošel mutací při běžné řeči? 
Ve videu na youtube mluví jak svým hlasem, tak zpívá:

A ještě jedna ukázka - Arno Raunig.
Tohle můj mozek opět opravdu těžko zpracovává a zůstávám

jen fascinovaná přilepená k monitoru.
https://youtu.be/tqUoCD_-gp0

Otázkou zůstává, jak to, že je Arno plešatý, když kastrace 
bývá jediným účinným lékem proti plešatení a Arno 
kastrovaný je?
Odpověď neznám, protože k tomu, aby Arno začal mutovat by
musel mít dostatečný přísun testosteronu v pubertě, což jako 
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kastrát neměl, pak by ale měl mít i vlasy, které nemá a tak je 
Arno pro mě záhadou, na kterou se někdy vrhnu, protože bude
zřejmě třeba pochopit jeho životní příběh, který jsem dosud až
tak nestudovala...

Jako první terapeutická kastrace bývá uváděna operace, 
kterou provedl roku 1892 psychiatr Auguste Forel ve 
Švýcarsku jako léčbu neuralgie (chronické bolesti) varlat u 
imbecilního hypersexuálního pacienta. (August Forel není až 
tak neznámým psychiatrem, dostal se dokonce na bankovku v 
hodnotě 1000 švýcarských franků a to se dostal hooodně 
vysoko! Vypadá tam tak trochu jako takový Krakonoš).

Když je někdo hypersexuální, tak je to průšvih. Když je někdo
imbecilní, tak taky. Ale když je někdo imbeciní a 
hypersexuální dohromady, tak to je dvojtý průšvih. Znělo to 
tak strašidelně, že jsem chtěla najít fotku toho pacienta, ale to 
už bych chtěla fakt moc na dobu v roce 1892.

První zaznamenanou ženskou terapeutickou kastraci provedl 
počátkem 20. století skotský chirurg sir George Thomas 
Beatson u 33leté nemocné ženy v pokročilém stádiu rakoviny 
prsu.

V Československu bylo provádění kastrací regulováno 
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČSSR z roku 1970, 
která je podmiňovala žádostí pacienta a posouzení odbornou 

Listopad 2015 - Danča, Jarča a Romča - holky z lapáku 1192



komisí se zastoupením urologa, právníka, sexuologa, případně
i plastického chirurga. Komisi jmenoval ředitel nemocnice, 
která zákrok prováděla. Podobná praxe existuje v ČR dosud. 
(Což už mnoho z nás zažilo na vlastní kůži nebo je to co 
nevidět čeká v podobě komise na Ministerstvu zdravotnictví).

Ta vyhláška se tehdy jmenovala Vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví ČSSR č. j. LP-276-16.9.1970 "Léčebné zákroky
u intersexuálů, transsexuálů a sexuálních deviantů".

Kastrace je také jedna z mála možností léčení alopecie 
(plešatosti), při níž je odstraněn zdroj testosteronu, který 
zabraňuje růstu vlasů na temeni hlavy.

Léčebná kastrace způsobuje pokles hladiny testosteronu asi na
5 % původní hodnoty (testosteron i nadále produkuje 
například kůra nadledvin) a v důsledku toho pokles sexuální 
apetence. Samotné erotické zaměření co do objektu a 
struktury (včetně parafilní (tedy úchylek)) ovšem zůstává 
nezměněno a i nadále jsou zjistitelné reakce na erotické 
podněty.

Některé studie uvádějí snížení recidivity sexuálních trestných 
činů (bez změny nesexuální trestní recidivity) a zlepšení 
sociální adaptace. Petr Weiss a další čeští zastánci kastrací v 
médiích uvádějí, že za posledních 30 let se nikdo z 
kastrovaných odsouzenců násilného trestného činu již znovu 
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nedopustil. Kriminální vyšetřovatel Jiří Markovič však uvedl 
starší případ, kdy kastrovaný pachatel Antonín Vorel v 
Krčském lese zabil a znásilnil ženu. Evropský Výbor pro 
zabránění mučení uvedl jiné tři případy násilné recidivy 
kastrovaných pachatelů, a to po roce 1989. Petr Weiss k tomu 
uvedl, že tito kastrovaní pachatelé v záznamech českých 
sexuologů nefigurují, protože v této evidenci nejsou vedeni ti 
z kastrovaných, kteří následně nepodstoupili komplexní 
terapii.

Pomocný dělník 
Antonín Vorel útočil na 
ženy už jako puberťák. 
Po několika pokusech o 
znásilnění byl dopaden a
strávil krátkou dobu ve 

vězení. Psychiatři u něj diagnostikovali sexuální úchylku - 
sadismus. Matka Antonína přesvědčila, aby podstoupil 
kastraci. Přesto o pár let později ubodal a zneužil bezbrannou 
seniorku.
Antonín Vorel vinil ženy z toho, že přišel o varlata a ztratil 
schopnost erekce. Když 25. listopadu 1978 potkal v půl druhé 
ráno v pražských Hodkovičkách zmatenou Marii J. (†64), 
rozhodl se, že se jí za své příkoří pomstí. Chytil ji a začal 
škrtit. Nebohá důchodkyně se bránila ze všech sil, ale proti 
mladému, fyzicky zdatnému muži neměla nejmenší šanci.
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Antonín Vorel z ní strhal šaty a začal ji osahávat, tím u něj 
došlo k částečné erekci. K pohlavnímu styku to však nestačilo
a to Vorla rozčílilo ještě víc. Teprve když vytáhl nůž a bodal 
jako šílený, podařilo se mu uspokojit se. V těle se našlo 34 
bodných ran.

Tenhle Vorel je prostě důkazem, že ani kastrace nemusí být 
stoprocentní a zapsal se tím tak na věky do dějin české 
kriminatologie a sexuologie. Svůj čin provedl šest let po 
kastraci.

Bez následné léčby do jednoho roku po výkonu trestu opět 
spáchá podobný čin až 80 % deviantů, naopak po léčbě 
recidivuje do dvaceti let pouze 17 % pachatelů.

Při pohledu na skutečné foto zavražděné, její polohu a 
odhalené oblečení se mi udělalo nevolno. Nemusím sem taky 
dávat všechno. To je tak, když zmatená seniorka (64), o které 
si vrah myslel, že je jí 40, vystoupí na opačné konečné stanici 
autobusu, než chtěla vystoupit a pak v půl druhé v noci běhá 
sama lesem a potká Vorla. Odbočit do lesa označili 
kriminalisté za absolutně nepochopitelné rozhodnutí.
Takový Vorel může klidně číhat úplně všude. Ale paniku tu 
rozhodně vyvolávat nechci.

41 až 90 % kastrovaných sexuálních delikventů podle různých
studií po čase hodnotilo rozhodnutí ke kastraci jako správné. 
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V této skupině jsou především ti, u nichž zůstala i po kastraci 
zachována schopnost soulože a masturbace, naopak mezi 
nespokojenými jsou ti, kteří pociťují ztrátu sexu v životě.

Výbor proti mučení Rady Evropy vyjádřil ke kastracím 
delikventů závažné výhrady v roce 2007. Británie, Francie a 
Polsko začaly přecházet na chemoterapii, Česko na výzvu 
nereagovalo (antiandrogenní farmaka však ve velké míře 
používá). V únoru 2009 vyzval Výbor proti mučení Českou 
republiku k tomu, aby okamžitě upustila od kastrace 
sexuálních delikventů.
Ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková 
odmítla výzvu akceptovat, rovněž někteří významní čeští 
sexuologové se postavili proti ní.

Od roku 2000 bylo v ČR chemicky kastrováno 300 pacientů. 
Padesáti byly odňaty genitálie. Ročně se kastruje maximálně 
deset lidí. Kastrace sexuálních deviantů provádějí kromě 
České republiky ještě v Německu, Švýcarsku a USA.

Podle průzkumu serveru novinky.cz souhlasí s kastrací u 
sexuálních delikventů 96 % Čechů.

Akutní nedostatek žen

Když už jsem byla u toho přehledu zemí, porovnala jsem 
všechny země světa na stránkách Světové banky, abych 
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zjistila, ve které zemi mají akutní nedostatek žen a která jimi 
naopak doslova překypuje.

Obvyklý evropský poměr ženy vs muži je ten, že žen je vždy 
nepatrně více (50,1-54,2 %). Kromě čtyř evropských zemí, 
kterými jsou Kypr (49,0 % žen), Norsko (49,7 %), Island a 
Lucembursko (oba mají podstav žen 49,9 %).

Největší podíl žen v evropské zemi najdeme v Lotyšsku (54,2 
%), Litvě (54,0 %), Ukrajině (53,7 %) a Rusku (53,6 %). Tam 
všude mají jasný nadstav žen. V Rusku prostě muži umírají 
dříve, jak jsou zdrchaní a tak je tam vyšší podíl žen. Že by 
byli zdrchaní ale muži i v Lotyšsku?
Tyto země jsou tedy ideálními zeměmi pro svatbychtivé muže
z jiných zemí, například ze Spojených arabských emirátů, kde
je nejmenší podíl žen na světě (26,3 %) spolu s Katarem (26,8
%). Proto asi katarský princ přijel kdysi do Prahy obtěžovat 
naše krásné české mladé dívky. V Kataru totiž jaksi začínají 
docházet...

Nedostatek žen mají všeobecně v arabských zemích a dalšími 
famózními přemužněnými zeměmi jsou Omán (34,2 %), 
Bahrain (37,9 %), Saúdská Arábie (43,4 %) a další.

V České republice žije stále ještě víc žen než mužů. Poměr 
žen je (50,9 %), ale na Slovensku se po rozdělení republiky 
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očividně rodilo více holčiček (nebo umíralo více mužů?), 
protože tam jsou na tom o trochu lépe (51,5 %).

Stejně dobře jako v České republice se mají muži v Belgii, 
Německu, Španělsku, Senegalu, Jižní Africe a na Svaté Lucii, 
kde je úplně stejný poměr žen, jako u nás.

Copak nám to ti šejkové v arabských zemí udělali se ženami,
že je jich tam tak rapidní nedostatek?

Jak to ti Lotyši dělají, že je tam největší koncentrace žen na
světě?

A jak s tím souvisí skutečnost, že ty země leží vždy vedle
sebe?
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Po půl roce na místě činu
25. listopadu 2015 v 13:47 | Tereza 

Po půl roce na místě činu na takové dílčí mezidodělávce
(meatoplastika).

FN Motol, urologická klinika.
• Chodba je nově vymalována - k mé radosti růžově! :) 

Někdo se vyřádil.
• Zřízenec Miloš, který mi dělal kafe po obědě z 

vlastních zásob už tu není. Je tu nově zřízenec Milan, 
kterého mám na pokoji každých pět minut a už mi 
chtěl psát dopis. Ach jo. Vypadá trošku jako doktor, 
takže se občas stane, že špatně vidící pacienti ho 
osloví "doktore". (To dělají ty brýle).

• Zatímco před půl rokem jsem čekala na přidělení 
pokoje deset minut, tentokrát to byly dvě hodiny a 
byly velmi vyčerpávající.

• Při příjmu na urologické ambulanci jsem si všimla, že 
na samolepkách za mým ženským rodným číslem je 
písmenko M. To se mi vůbec nelíbilo, tak jsem šla k 
sestře, jestli by to nešlo v počítači přepsat, když už 
mám to ženské rodné číslo. Koukala na mě jako na 
zjevení, že to ona neumí, že nemá oprávnění a že prý 
jestli už jsem to s ní kdysi neřešila. Ne, neřešila. To 
jsem nebyla já. Ale očividně to s mou předchůdkyní 
nevyřešila, takže jsem musela nastoupit já. "No pojďte
se podívat ke mně do počítače. Tady ta kolonka M 
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nebo Ž prostě není! Já to fakt nechápu, vždyť máte 
ženské rodné číslo, tak proč je tam M?"

• Koukám na obrazovku do motolské databáze pacientů 
přes sestry rameno a do očí mě tam bije kolonka 
pohlaví s velkým nápisem "muž".

• "A nemůžete změnit tu kolonku pohlaví na "žena"?"
• "Ajoo, to můžu, no vidíte, toho jsem si vůbec 

nevšimla. Tak počkejte, já vytisknu zkušební 
samolepku... ...No joooo! Funguje to! Díky! Tak já 
vám přetisknu všechny samolepky znovu, ano?"

• "Né, to už není potřeba. Já to teď vydržím, ale jsem 
ráda, že už tu nikdy nebudu muset řešit to hnusné 
M" :)

• Poprvé jsem si zakoupila voucher na Wi-Fi za 100 Kč 
na 25 hodin připojení. Připojit se nelze, i kdybych se 
tu rozkrájela. Zkoušela už jsem vše, co by vyzkoušel 
běžný pracovník technické podpory FN Motol :). 
Nejde mi to ani v notebooku, ani v telefonu. Takže 
voucher zřejmě vrátím, protože to lze, pokud se mi 
nepodaří připojit.

• Na voucheru je informace, jak postupovat při 
problémech s připojením. Hezky jsem postupovala bod
po bodu, ale pořád nic. Bylo odpoledne a helpline 
funguje jen od 8 do 15 h., takže jsem druhý den hned 
ráno na číslo zavolala a znělo to jako vtip: "Ano, my 
víme, že to nefunguje. Spadl nám server."
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• Prostě hotovo. Tak jsem čekala, ale připojila jsem se 
až druhý den, protože po operaci jsem noťas 
nevytahovala.

• Jako minule jsem měla jako jediná nahlášenou stravu 
bez laktózy. Všichni dostali k večeři uzené stehno, jen 
já mléčnou rýži! :) (Proč zrovna já? Já chci stehnoooo!
Aspoň tu nepřiberu. Ta mléčná rýže měla o 30 % méně
kalorií, než běžná mléčná rýže, jak bylo na obale 
uvedeno.) Zřízenec Milan mi řekl, že bych měla 
přibrat alespoň pět kilo. Narážel tím zřejmě na má 
ještě stále úplně nedorostlá prsa :)

• Pozn: Třetí den už dostávám stravu s lístečky "bez 
laktózy", tak se ta informace nakonec přeci jen dostala 
tam, kam má.

• Sestřičky si mě normálně pamatují! Je to přesně půl 
roku a moc hezky jsem si teď s jednou z nich, co se ke 
mně nadšeně přihlásila, popovídala. Prý mi hrozně 
narostly vlasy :) Jo jo, minimálně o 10 cm za ten 
půlrok. Je to ale moc milé.

• Ta moc milá doktorka Dušková je těhotná. Ale místo 
ní nedávno nastoupil čerstvý absolvent medicíny (já 
zapomněla jméno :( - takový sympatický doktůrek. 
Hned si mě vzal pod křídla, byla jsem k němu 
zpočátku nedůvěřivá, ale ukázalo se, že zbytečně.

• Vytáhli mi konečně tu hadici z močáku skrz břicho. 
Hurá! Ono jim to totiž včera nešlo a bolelo to hrozně, 
jako když se mi snaží vyrvat močák z těla. Přišel tento 
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velmi mladý doktor. No to bylo něco pro mě. Takže 
rozhovor, samé hihi, haha... podpořila jsem ho, že on 
to dokáže, on zas podpořil mě, že se nemusím bát, že 
jsem tu zažila horší věci. (Ale ty jsem chtěla, tohle ne.)

• Fakt jsem se bála, totální stres. I jsem mu to řekla. On 
teda nastínil scénáře, že pokud ten balónek v močáku 
nejde vypustit, tak ho zkusí prasknout tak, že ho 
přeplní na 40 ml. Načež asistující sestřička mladá 
holka mu sdělila, že 40 ml už tu zkoušeli a nepraskl.

• "Tak tam narvu 50 ml!"
• Vzal vodičku do obří stříkačky, narval mi to tam tím 

otvorem vedle hadičky v břiše, prý aby se to odlepilo, 
že proto to asi nejde vytáhnout (zdálo se, že ten 
balónek je splasklý, ale potvrdil by to jen ultrazvuk) 
no a jak nečekal, že to půjde lehce, najednou šup a 
nahodil mojí močí sebe, sestru i strop. Ta šla z něj do 
kolen, já taky, bolelo mě všechno, ale třískala jsem se 
smíchy se sestrou a doktor byl pyšný, že to co 
nezvládla doktorka s dvouletou praxí, on tady jen tak 
jakože vytáhne. Akorátže teda s močí na stropě. Ale 
jinak šikovnej :)

• Cedulka se jménem a ročníkem nad postelí již není 
povinná. Ptají se na souhlas s umístěním už při příjmu.
Já jsem si jí sem samozřejmě nechala dát ráda, protože
je to poprvé, co tu jsem za Terezu Novákovou a to je 
moc hezký pocit.
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• Do pokoje vtrhl muž - pacient. Dvě mé spolubydlící 
babičky jsou za plentou, takže první jsem vidět jen já. 
"Jéé pardon, to jsem na ženském pokoji!"

• Tak to mě neskutečně pohladilo. Nenamalovaná, 
rozcuchaná, hnusná, ale žena :) (Já se nedivím, jen si 
to vychutnávám! :)

• Jsem šťastná, že nejsem muž. Dnes dorazil pan 
Lakatoš, který byl se mnou na indikačce. Tehdy tam 
jeho rodina zabrala deset sedadel. Dnes tu bylo 
poněkud hlučno. Nechtěla bych s ním být na pokoji...

• Ještě na jednu věc jsem si vzpomněla. Když jsem 
čekala v hlavní hale v dospělé části, protože jsem 
přijela pro jistotu dřív, když u nás ráno nachumelilo, 
seděla jsem hezky v teple na lavici a pozorovala 
kolemjdoucí. Šel tam mladý kluk, tak 23letý se 
slečnou. Na první pohled připoutal mojí pozornost, 
protože jsem si myslela, že má kostkovanou sukni. 
Nebyla to sukně, ale přivázaná kostkovaná košile 
kolem pasu, přes kterou byla hozená kratší bunda, 
takže to skutečně vypadalo jako sukně. (Dost zvláštní 
způsob nošení košile v téhle zimě.) Jenže šla kolem 
trojice chlapců v podobném věku a na celou halu na 
něj zakřičeli: "Pěkná sukně! Fakt!" :)

• Neřekla bych, že to myslel zle. Majitel přivázané 
košile jen pronesl: "Joo dík, ale to není sukně, to je 
košile."
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• Tak jsem si tak říkala - kdyby měl skutečně sukni, 
beztak si toho 99 % lidí vůbec nevšímalo a pokud ano,
nevyjadřovalo se k tomu. Každopádně to u 
jednoznačně mužsky vyhlížejícího člověka vypadalo 
divně. V mém mozku zablikalo varování, že něco 
nesouhlasí :) A ona to jen košile... Jaký je potom ale 
rozdíl mezi přivázanou košilí kolem pasu vypadající 
jako sukně a skutečnou sukní? :) No přeci ten, že s 
košilí se před přeměnou či v počátcích přeměny nikdo 
vyjít ven nebojí, ale v sukni ano. Ve výsledku je to 
stejně jedno. Pro všechny je to sukně :)

• Co se nezměnilo je to, že se tu nedá vyspat. Některé 
sestřičky z noční služby obchází pokoje už ve 4:30, 
potom v pět měří teploty nebo nasazují kapačky těm, 
kteří to potřebují. 4:30 je pro mě vražedný čas na 
vstávání. Ale jinak je to tu fajn.

• Takhle brzo to některé dělají proto, že potom nestíhají. 
Ale není to jejich neschopností. Je to takhle nastavené,
což jsem taky potom zkritizovala v dotazníku, který 
jsem dostala k vyplnění. Vlastně tam nikdo nestíhá nic,
stále jsou všechny sestry i zřízenci ve skluzu, doslova 
běhají, snaží se obsloužit pacienty, kteří zmáčkli alarm,
aby jim někdo přišel načechrat polštář nebo nalít čaj z 
konvice do skleničky v době, kdy třeba připravují nové
pacienty na sál.
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Ještě bych ráda do článku vložila jeden komentář, který 
nedávno napsala Michelle do jednoho ze starších článků o 
našich tělesných výškách:

Když jsem poprvé dorazila k Hance Fifkové, tak mi řekla, 
jediné s čím se musíte smířit je, že jste velmi vysoká žena, 
ostatní lze změnit. Nevěřila jsem, myslela si, že nikdy, ale fakt 
nikdy neprojdu. Teď v 13tém měsíci tranzice na mě nikdo blbě
nečumí, a procházím sebevědomě. Slečny, ale v mém případě 
se nebavíme o 177 cm, bavíme se o 195 cm :) . Stále tomu tak 
nějak nemohu uvěřit, ona měla pravdu :)

Věřím gestům, řeči těla, uvolnění, studování ženské řeči těla. 
V kombinaci s RLT a HRT to přichází trošku i jako bonus, 
pokud na to myslíme. Kamarádka má krásný ženský obličej, 
ale takové to ztrnulé držení těla, ztuhlá čelist způsobovala, že 
jí říkali v mužském rodě. Statická fotografie jejího obličeje 
byla přitom vždy dokonalá, a nikdo nepředpokládal, že by se 
jako žena nenarodila.

Michelle znám osobně, je opravdu vysoká už od pohledu, ale 
nemám problém s tím vnímat a identifikovat ji jako ženu. A 
očividně s tím nemá problém ani okolí.

To je přeci jasné. Protože TO prostě JDE!
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Všechno vždycky dopadne dobře.

Jestliže všechno dopadlo špatně, znamená to,
že to ještě není konec.

John Lennon
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Výsledky chirurgické léčby MtF TS 
(2000-2013) FN Motol
26. listopadu 2015 v 20:58 | Tereza 

Vrátila jsem se už z Motola domů (meatoplastika je jen na tři 
čtyři dny) a mám radost, protože se mi dostalo do rukou 
zhodnocení výsledků chirurgické léčby MtF TS na 
urologické klinice FN Motol za období 2000 - 2013.

O tomto průzkumu, který provedla sama klinika pod vedením 
mojí oblíbené MUDr. Čechové, doc. Jarolímem a MUDr. 
Chocholatým (všichni tři byli i u mě, když jsem tam před půl 
rokem ležela já) vím už několik měsíců, ale až teď se mi 
povedlo dostat se ke konkrétním číslům.

Protože tyto informace obsahují velké množství odborných 
termínů, na konec článku jsem umístila výklad všech zde 
použitých odborných pojmů.

2000 - 2013 (MtF)
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Cíl:
Zhodnocení funkčních výsledků chirurgické léčby male to 
female transsexualismu (MtF TS) pomocí anonymního 
dotazníku.

Metodika:
V období let 2000 - 2013 bylo operováno 190 pacientek s 
MtF TS. Dotazník vlastní konstrukce byl rozeslán 164 
pacientkám, které podstoupily chirurgickou konverzi pohlaví 
včetně následné úpravy zevního genitálu - komisuroplastik. 
Vrátilo se 39 vyplněných dotazníků. 48 adresátek nebylo 
zastiženo.

Výsledky:
Průměrný věk respondentek byl 39,7 let (20 - 66). U dvou 
byla konverze provedena na jiném pracovišti, u nás 
podstoupily sigmoideokolpoplastiku. U 31 pacientek proběhla
konverze pohlaví bez chirurgických komplikací. Pro stenózu 
neovagíny podstoupily 4 pacientky sigmoideokolpoplastiku (2
operované na jiném pracovišti).
U jedné pacientky (operovaná na jiném pracovišti) vznikla 
uretrovaginální píštěl. U 4 dotázaných byla nutná opakovaná 
katetrizace pro retenci.
Komisuroplastiky podstoupilo 29 dotázaných bez komplikací.
Potíže s hojením mělo 7 dotázaných, z toho u 6 byla následně 
provedena re-komisuroplastika. Problémy s močením měly po
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současně provedené meatotomii 2 pacientky. U 3 pacientek 
byla nutná další chirurgická úprava zúženého meatu uretry.
S výsledným vzhledem genitálu je spokojeno nebo velmi 
spokojeno 75 % dotázaných.
27 respondentek (69 %) prožívá klitoridální orgasmus ve 
většině případů nebo téměř vždy, 11 při vaginální penetraci.
4 dotázané (10 %) orgasmus nemají.
21 žen (54 %) hodnotí neovagínu jako dostatečnou ke styku.
21 dotázaných (54 %) je se sexuálním životem po konverzi 
spokojeno nebo velice spokojeno, před konverzí bylo se 
sexuálním životem spokojeno nebo velice spokojeno pouze 18
% dotázaných.
82 % respondentek hodnotí kvalitu močení po konverzi jako 
lepší nebo srovnatelnou se stavem před operací. Kvalita mikce
se zhoršila u 7 dotázaných (20 %) - 1x recidivující striktura 
meatu uretry s nutností opakované dilatace, 3x oslabení a 2x 
rozstřikování proudu, 1x mírná stresová inkontinence.

Po kliknutí bude zobrazen nahý ženský genitál po
komisuroplastice vytvořený ve FN Motol.
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Kliknutím prohlašuji, že mi bylo již 18 let.

Upozornění: Každá není stejná! :)
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Závěr:
Chirurgická konverze pohlaví MtF TS nabízí kosmeticky 
přijatelnou podobu ženského genitálu se zachováním orgasmu
a možnost pohlavního styku.

Pro porovnání jsem našla statistiku doc. Jarolíma za předchozí
období:

1992 - 1999 (MtF + FtM)

Na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze bylo v letech 
1992 až 1999 operováno 85 pacientů, 32 male-to-female a 53
female-to-male TS. Jejich věk se pohyboval od 19 do 51 let, v
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průměru 29 let. Průměrný věk male-to-female osob (29,8) byl 
o 1,3 let vyšší než u osob s transsexualizmem female-to-male 
(28,5). Při chirurgické konverzi pohlaví u male-to-female 
transsexualizmu byla pro modelaci ženského genitálu použita 
v 30 případech invertovaná kůže penisu a v 7 případech 
rektosigmoidální vaginoplastika.
U female-to-male transsexualizmu bylo uskutečněno 28 
metaidoioplastik, 7 plastik neofalu z laloků kůže třísel a 43 
redukčních mamárních plastik.

U všech těchto 85 male-to-female a female-to-male pacientů 
bylo uskutečněno celkem 158 operací, které zahrnovaly často 
několik výkonů (například redukční mamární plastika, 
hysterektomie adnexektomií, kolpektomie a metaidioplastika).
Kolpoplastiky z invertované kůže penisu byly vytvořeny u 30 
nemocných. Plastika imitující klitoris byla provedena u 27 
pacientek. Korekce konvergence velkých labií vpředu byla 
doplněna u 18 pacientek Z-plastikou. Ve 14 případech bylo 
třeba dodatečně zkrátit hráz a poševní introitus tak připravit 
pro snazší imisi. U 10 pacientek byla ve druhé době 
provedena redukční plastika velkých labií.
Neovagina má jemnou hladkou stěnu, pacientky provádějí 
pravidelné autodilatace vibrátorem. Při sexuální stimulaci 
dochází k produkci uretrálního sekretu, který slouží jako 
přirozené lubrikans. Konvertované pacientky močí vsedě bez 
obtíží.
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Pěti nemocným jsme vytvořili funkční sigmoidální neovaginu.
U šesti pacientek byla indikací ke kolpoplastice s užitím 
sigmatu neovagina nedostatečných rozměrů. U páté pacientky
jsme současně uzavřeli rektoperineální píštěl, která vznikla při
pokusu o konstrukci neovaginy z invertované kůže penisu na 
jiném pracovišti.

Kompletní informace včetně detailního popisů operačních 
technik u MtF i FtM zde:
https://cssmweb.webnode.cz/news/chirurgicka-konverze-
pohlavi-u-85-transsexualnich-osob/

Můj komentář:
Zajímalo by mě, kde byly operované zmiňované pacientky 
původně z "jiného pracoviště", které poté musely (a chtěly, 
čemuž se nedivím) podstoupit v Motole 
sigmoideokolpoplastiku. Muselo to být buď pracoviště v 
Ostravě nebo v Brně.

10 % MtF žen nemá orgasmus, zatímco u biologických žen je 
toto číslo až 30 %. To jsou ženy, které mají problém 
dosáhnout orgasmu, z toho 8 % ho nezažilo nikdy.
Z těch biologických žen, které orgasmus zažívají popsalo 
pouze 47 % z nich jako orgasmus srovnatelný s extází. Ostatní
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jej hodnotí jako "něco příjemného, ale bez výrazného 
emočního náboje" nebo jako "tělesný zážitek" či "harmonii 
mezi mužem a ženou".

Ještě v roce 1913 orgasmu ale nedosáhlo až 80 % žen. (Studie
Freudova žáka Alfreda Adlera)

Orgasmus opravdu není středobod vesmíru. (Myslím u žen :).

Ze všech 190 MtF pacientek operovaných v období 2000-
2013 prodělalo následnou komisuroplastiku (z-plastiku) 36 
pacientek (19 %). Při komisuroplastice se dotvarují některé 
části nového genitálu do přirozenější podoby (např. se schová 
klitoris) a počítá se s ní. (Jiná pracoviště ji nedělají). Jak je 
vidět, 81 % pacientek jí ale nepotřebuje, protože se vše zhojí 
tak, že to vypadá přirozeně i bez komisuroplastiky. Zda je 
nutná, zhodnocuje doc. Jarolím na kontrole 3-6 měsíců po 
operaci.

Průměrný věk operovaných MtF stoupá.
Zatímco v období 1992 - 1999 to bylo téměř 30 let, v období 
2000 - 2013 už je to o deset let více - 39,7 let.

O podobnou statistiku jsem si napsala i do Thajska, ale tam 
mají zřejmě na práci důležitější věci, než odepisovat jedné 
bláznivé Češce :) Původně jsem měla takový ambiciózní cíl, 
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že porovnám tyto výsledky z více zemí, ale domnívám se, že 
by byly podobné.

Za celkové období od 1992 do 2013 (21 let) bylo provedeno 
ve FN Motol celkem 222 konverzí male-to-female. (Tohle 
číslo jsem opravdu ověřila ve FN Motol). Přičemž od r. 1949 
do r. 1991 by mělo být MtF operací jen 44.

V průměru je to za toto poslední 21leté období 10,6 ročně, 
přičemž počet operací se od roku 2000 lehce zvýšil, ale podle 
statistik Hanky Fifkové je počet transsexuálních pacientů v 
její ordinaci již 20 let stále stejný a nezvyšuje se, jak by se 
mohlo někomu zdát.

Vezmeme-li tedy český celek 222 žen s dokončenou 
chirurgickou změnou pohlaví v ČR od r. 1992 do 2013 a 
podíváme se na výsledky spokojenosti, nespokojených se 
zevním vzhledem svého ženského genitálu jsou 4 ženy, 
ostatní jsou velmi spokojené, spokojené nebo napůl 
spokojené.
Se svým sexuálním životem po SRS hodnotí subjektivně 
nespokojenost 62 žen (28 %), ostatních 160 (72 %) spokojeno
je.
28 % není ale žádné varovné číslo. Až 30 % biologických žen 
je se svým sexuálním životem také nespokojeno, takže prostě 
jen patříme mezi normální ženskou populaci (já to říkám 
pořád, že žádné extrémy mezi námi nejsou, některé z nás 
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svalují vinu na bůhví koho, ale je třeba počítat s tím, že i 
některé biologické ženy prostě nejsou spokojené) a tak kdo si 
stěžuje, stěžovat si může. Ale kam si má asi tak stěžovat žena,
která se jako žena narodila??? Bohu? Rodičům? To je přeci 
nesmysl.

Mluvčí VZP nedávno prohlásil, že mají v evidenci 750 osob s
diagnózou F64.0. Oslovila jsem i ostatní pojišťovny, ale než 
mi odpoví (pokud vůbec), dovolím si odhadnout, že celkový 
počet evidovaných pacientů s potvrzenou diagnózou F64.0 je 
v ČR něco kolem 1000.

Doplnění: Jako první se ozvala ČPZP, která se odvolává na 
zákon o mlčenlivosti a nemůže mi tedy sdělit počet klientů s 
F64.0.
Záhy ale přišla odpověď z OZP, že počet klientů s F64.0 je u 
nich 218.
Zatím je to tedy spolu s VZP dohromady 968, takže můj 
odhad na celkový počet pacientů s F64.0 v ČR zvyšuji 
minimálně na 1100.

Našla jsem statistiku z USA (Encyklopedia of Surgery), která 
hovoří o 100-500 SRS operacích ročně v této zemi, přičemž 
na celém světě se odhaduje ročně počet SRS na 500-2500. 
Odhaduje se, že pouze 20-30 % transgender lidí nakonec 
dospěje až k operaci (což odpovídá i na česká měřítka). Podle 
statistik na jedné americké klinice v Kalifornii z celkových 
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1300 operovaných 2 zatoužili po svém původním těle. (U nás 
je to proslulá "TV umělkyně" Gabriel/Diana maďarského 
původu soudící se o 17 miliónů).

Možná se bude zdát, že provedených operací v ČR je málo, 
ale dokončených přeměn v ČR opravdu není moc (zdá se, že 
ani celosvětově) a v ČR stále převažují FtM, jinak 
celosvětově jsou MtF a FtM zhruba vyrovnaní.

Mohla bych se tedy domnívat, že tento blog je určen pro 
opravdu nepatrnou minoritu v naší společnosti, ale není tomu 
tak. Je nás ve skutečnosti mnohem víc. Pokud je v ČR podle 
předpokladu 30.000 transsexuálů (jde o odhad podle 
celosvětového výskytu), pak by to znamenalo, že přeměnu 
dokončí jen 0,74 % z nich.
Jsem šťastná, že patřím mezi ně.
Ti ostatní jsou stále ještě zakleté princezny a zakletí princové.
Každý máme ale tu sílu něco s tím udělat.

Co se týče zacílení tohoto blogu na takové malé množství 
"kolegů" a "kolegyň" "od fochu" :), původně nebylo mým 
cílem. To přišlo až později. Nejprve to byl deník. A teď už 
dávno vím, že většina čtenářů jsou lidé, kteří se narodili do 
správného těla. Jenže mají v sobě tolik empatie, že jsou 
všichni naši přátelé - sympatizanti :) Potřebujeme vás a 
děkujeme vám! Pomáháte nám v těch nejtěžších chvílích 
našeho života.
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A chtěla bych poděkovat i jmenovaným lékařům, protože 
dělají, co mohou. Jsou to oni, kdo nás vysvobozují z 
nesprávných fyzických schránek a dávají nám ty správné. Za 
mě jsem jim vděčná. Celá tahle přeměna je jeden takový 
velký zázrak.

Tři kouzelníci

(Toto je jediná aktuální fotka MUDr. Čechové a doufám, že se
to nedozví, že jsem jí sem dala, ale já musela. Její 
optimismus, nadšení a radost z podařeného díla měl na mě 
neuvěřitelně pozitivní vliv během celého mého 17denního 
pobytu v Motole před půl rokem. MUDr. Čechová jednou 
plně nahradí doc. Jarolíma.)

Listopad 2015 - Výsledky chirurgické léčby MtF TS (2000-2013) FN Motol 1219



Mimochodem víte, kdo vynalezl penilní inverzi - tedy 
techniku, která se při operacích MtF používá dodnes?
Byl to v 50. letech francouzský plastický chirurg Georges 
Burou. Tuto svou techniku představil na své klinici v 
Kasablance v Maroku v r. 1958-60.

Jeho první pacientky byly známé umělkyně z pařížských 
klubů jako Cocinelle, Bambi, April Ashley:
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Já myslím, že super :)
Tehdy asi nikdo neřešil RLT, komise nebo potvrzení diagnózy.

Nejde mi na rozum, jak se u nás v ČR mohla první operace 
provést už v r. 1949. Vím z dřívějšího pátrání o historii těchto 
operací, že to bylo dokonce ještě dříve (1912!), ale tyto první 
pokusy jsou opředeny tajemstvím (I transsexualita má své 
dějiny, anebo co se stalo v Praze v r. 1912?). Například v USA
se začalo až v r. 1966.
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Výklad pojmů abecedně:

adnexektomie (FtM) - chirurgické odstranění vaječníků a 
vejcovodu

faloplastika (FtM) - vytvoření mužského genitálu

hysterektomie (FtM)- chirurgické odstranění dělohy

imise - v tomto případě pohlavní styk

introitus - poševní vchod

katetrizace - zavedení cévky pro odvod moči z močového 
měchýře po operaci (7-10 dní)

kolpektomie (FtM) - chirurgické odstranění pochvy

kolpoplastika - u biologických žen plastická operace 
děložního čípku, u TS žen vaginoplastika - vytvoření 
neovagíny, v tomto případě s použitím penilní kůže (v případě
sigmoideokolpoplastiky s použitím 15cm části střeva)
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komisuroplastika - označována též jako Z-plastika, ve FN 
Motol prováděna dodatečně do půl roku pro zlepšení vzhledu 
nového genitálu (viz foto v článku)

meatotomie, meatoplastika - plastická operace ústí močové 
trubice (meatu) zaručující její zprůchodnění

meatus - ústí močové trubice (uretry)

metaidoioplastika (FtM) - zvětšení a prodloužení klitorisu. 
Při léčbě androgeny po delší době dochází ke zbytnění 
klitorisu tak, že u některých pacientů může představovat 
skutečný penis. Je zachována citlivost i erotogenní zóny.

mikce - močení

neofalus (FtM) - nově vytvořený penis

píštěl (fistule) - nepříjemná pooperační komplikace. U MtF 
může výjimečně dojít k srůstu a propojení pochvy a střeva 
nebo pochvy a močového měchýře. Naopak u FtM vznikají 
píštěle nejčastěji po faloplastice na nově vytvořené močové 
trubici a jejím napojení na původní vyústění.

rektosigmoidální vaginoplastika - vytvoření neovagíny s 
použitím 15cm části střeva (viz také sigmoideokolpoplastika)
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retence - zadržování moči, nemožnost vymočit se

sigma - úsek tlustého střeva

sigmoideokolpoplastika - vytvoření neovagíny s použitím 
15cm části střeva (viz také rektosigmoidální vaginoplastika)

stenóza - zúžení

striktura - zúžení či zneprůchodnění (v tomto případě 
močové trubice - uretry)

uretra - močová trubice

Další dokument hodnotící výsledky chirurgické konverze 
pohlaví za období 1992 - 2009 (154 MtF konverzí) ke stažení 
zde:
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Já, přechýlenááá
29. listopadu 2015 v 12:43 | Tereza 

Je jen málo zemí, ve 
kterých jazyk rozlišuje 
mužská a ženská 
příjmení. Slované to 
vyřešili jednoduše.
Když jsem před půl 
rokem prozkoumávala i 

dvě stě let staré české matriky, nebyla tam ženská příjmení, 
jak je známe dnes, např. Nováková přidáním koncovky -ová, -
á. Vlivem němčiny se tehdy ženská příjmení masivně 
nepřechylovala. Takže paní Mašek, paní Swoboda. Přesto jsou
dochovány prameny, kde k přechylování začíná docházet už v 
15. století (Eliška Ettlová, 1430).
(Kdo byl Eliška Ettlová? Takové hezké jméno a nikdo 
takového jména neexistuje. V ČR žije jen 28 žen s příjmením 
Ettlová a přesto je takhle slavné, protože je jedno z prvních 
dochovaných s příponou -ová, to je hezké :)
Ve starých matrikách jsem tak občas narazila na podoby 
ženských příjmení psané s příponou "ova" (nebo "owa") 
doslova takto: "Kateřina Mašek -ova, Maria Swoboda -ova", 
později "Swobodova" (s krátkým "a"). Ale žena pana 
Hlavatého už byla Hlavatá. Nebo se přípona "-ova" vůbec 
neřešila a zápis pak vypadal takto: "Pokřtěn syn Tomas otce 
Pawla Haška a matky Anny". Tím pádem bylo jasné, že matka
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Anna patří k Haškovi a je tedy Haškova, ale tehdy to nikde 
napsané neměla. Její příjmení se neuvádělo. Byla prostě Anna 
a hotovo.

Ono se toho u žen neuvádělo víc. Důležitější byl MUŽ.
U muže (kvůli rozlišení) bylo vždy uvedeno i jeho povolání. 
Takže "...se narodil syn Tomas otce Josefa Nowáka cwokaře a
matky Anny". Ženy tehdy neměly povolání, jak je známe dnes.
Jejich úlohou bylo starat se o rodinu a o hospodářství. Muž 
živil rodinu. (Cvokař byl tehdy skoro každý desátý a nebyl to 
cvokař, jako ho známe dnes z Apolinářské :), ale vyráběl 
různé hřebíky (cvoky) pro koňské podkovy, střechy, apod.)

Mimochodem to všeobecně dříve tolik rozšířené dvojté "W" v
češtině se používalo proto, aby se v psané podobě rozlišilo 
písmeno U a V. Chytrý nápad. Ale stačilo psát krasopisněji :)

Ono to nebylo až tak jednoduché. Pokud slovo začínalo 
písmenem U, zapisovalo se písmenem V, ale četlo jako U. 
Proč? A proč máme dodnes třeba mně/mě?

Spřežkový pravopis (cz - č, cz - š, rs - ř) byl ale záhy nahrazen
pravopisem diakritickým. Diakritická znaménka použil 
poprvé ve svém díle Jan Hus (1406). "Diakritiko" (podle 
vzoru město) označuje čárku, háček, tečku, dvojtečku nebo 
kroužek nad písmenem. Správně česky by tedy mělo být 
"diakritika jsou...", nikoli "diakritika je...". Jenže výraz časem
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získal ženský tvar ("ta diakritika" podle vzoru žena) a tak je 
možné použít tvary oba.

Jediným evropským jazykem, který diakritická znaménka 
nepřijal je angličtina. (Je to dobře nebo špatně? :) Královně se
prostě nechtělo). Dokonce se diakritika dostala i do čínštiny. 
Bravo mistře Jane!

Tečka, dvojtečka, vykřičník a otazník se začíná používat až 
začátkem 17. století (bratrský pravopis). Po c, s, z se psalo 
výhradně tvrdé y. (cyzý). Moooc pěkné :)

Nepřechýlená jména ve starých matrikách však nebyl až 
takový problém. Byla tam kolonka "pohlawi", která měla dvě 
okénka "mužského / ženského" a ta se prostě zaškrtla.

Příjmení jako taková se u nás začala objevovat od 13. století. 
Vznikla potřeba odlišit se navzájem. Přidání zeměpisného 
označení pobytu (tzv. přídomku) ke křestnímu jménu 
nestačilo (Jan z Doudleb, později již jako Jan Doudlebský). 
Příjmení však nebyla dědičná (takže šlo o tzv. přízviska, či 
příjmí) a jejich užívání nebylo závazné a ustálené. Nejprve 
docházelo k označení osoby podle příbuzenského vztahu (Jan
Václavík - syn Václavův, Ondřej Mařák - syn matky Máří).
Zpočátku bylo používání příjmení výsadou šlechty. V 17. 
století se však příjmení dostala i na venkov a poté do dělnické
vrstvy.

Listopad 2015 - Já, přechýlenááá 1227



Díky stálému růstu obyvatel vznikla povinnost mít dědičné 
příjmení a to na základě vydání patentu císaře Josefa II. ze 
dne 1. listopadu 1780.

Období ustanovení povinnosti dědičného příjmení:

• Itálie, Francie - 8. století
• Německo - 12. století
• Švédsko, Finsko - 17. století (1626)
• České země - 18. století (1780)

Podobná situace nastala v ostatních slovanských jazycích.

Nejvíce českých příjmení začíná písmenem K, po něm 
následuje S. K nejdelším původem českým příjmením patří 
stále užívaný Dobrovítovský, Struharňanský, Kolomazníček, k 
nejkratším Áč, Cé, Ehm. K nejdelším z nečeských příjmení 
patřilo např. Schwingelschlögel. To si ale jeho majitel žijící v 
Česku z pochopitelných důvodů změnil a tak už jej najdeme 
jen za hranicemi.

Ženská podoba příjmení se od českých i cizích příjmení 
vytváří mechanicky, a to pomocí přípony -ová, přechýlenou 
podobu pak běžně skloňujeme podle vzoru mladá. Vžitost a 
užívanost přípony -ová je v češtině dána tím, že má dvě 
důležité funkce.
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První z nich je zcela jednoznačné rozlišení pohlaví 
pojmenovávaného jedince. Objeví-li se v českém textu např. 
spojení Heather Locke, Čech zcela automaticky předpokládá, 
že se jedná o muže. Ještě větší zmatek způsobí, je-li křestní 
jméno zkráceno (H. Locke) nebo úplně vynecháno. Pak 
dochází k nepříjemnostem zaměňování muže za ženu.
Williams porazila Schneider. Kdo koho porazil? V přechýlené
podobě už to jasné je: "Williamsovou porazila Schneiderová". 
Čeština prostě potřebuje skloňovat.

Druhá důležitá okolnost, která přispívá k životaschopnosti 
přípony -ová je fakt, že umožňuje ženské příjmení v českém 
textu skloňovat, podobně jako skloňujeme cizí mužská 
příjmení a jména obecná vůbec. Ženské příjmení se totiž jinak
než v přechýlené podobě v češtině skloňovat nedá. Je sice 
možné vypomáhat si skloňováním průvodních slov typu paní, 
slečna atd. a ponechávat příjmení v původním nepřechýleném 
tvaru, ale to se nedá praktikovat napořád, neboť stylizace by 
tím byla za chvíli přesycena.

Skloňování a přechylování příjmení vychází v současné době 
ze zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, 
který platí od 1. 7. 2001 (§ 69). Podle něj si může žena vybrat 
přechýlenou nebo nepřechýlenou podobu svého příjmení.
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V roce 2013 senát odmítl návrh zákona, který měl umožnit 
ženám zápis jejich příjmení v mužském tvaru pouze na 
základě jejich vlastního rozhodnutí. Takže žádná paní Novák.

(Zdroj: Marie Knappová - O příjmeních v českých zemích,
Eva Sommerová - diplomová práce Jihočeská univerzita,

Kateřina Burdová - diplomová práce UK Praha)

Finsko přechylování vzdalo

Úprava cizojazyčných příjmení do místních podmínek není 
ale jen českou výsadou. Cizí příjmení si dle místních 
zvyklostí upravují i jiné země, např. Finsko, kde dokonce 
začátkem 20. století proběhly dvě vlny pofinšťování příjmení 
přidáním některých finských koncovek (např. Ranta-nen). Jde
o přirozený jev. Duchovní vlastnictví daného národa. 
Některým národům tato výsada chybí. Přechylování ženských
podob příjmení chybí. Přesto má finština ženskou koncovku 
(-tar) pro některá slova, u kterých je patrno, že jde o ženu 
(opettaja - učitel, opettajatar - učitelka). Některé národy mají 
prostě potřebu rozlišit pohlaví osoby, o které mluví. Angličané
nikoli.

V 17.-19. století přechylovala ženská příjmení i finština opět 
koncovkou -tar. (pan Karhunen / paní Karhutar). Možnost 
přechýlení však ve Finsku skončila v r. 1929, kdy byl přijat 
zákon o manželství. Dnes jsou finská příjmení společná pro 
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muže i ženy, obvykle oba používají mužskou variantu. 
Výjimečně se lze setkat i se jmény se ženskou příponou 
(například Kerätär), ta ale užívají i muži. Vzhledem k tomu, 
že gramatika finštiny nerozlišuje jmenné rody, je používání 
obou variant jazykově bezproblémové.

Litva - nejen pohlaví, ale i rodinný stav

Ještě dál zašli v Litvě. Tam se totiž přechylují odlišně ženská 
příjmení vdaných žen a svobodných dívek, takže z jejich 
příjmení není patrné pouze pohlaví, ale také rodinný stav.

Mužská příjmení končívají na -as, -is, -ius, nebo -us.
Dívčí přípony jsou -aitė, -ytė, -iūtė a -utė.
Přípona pro vdané ženy je -ienė.

Kdysi jsem si dopisovala s jednou litevskou studentkou, která 
emigrovala do USA a její příjmení bylo Paužaitė.
Maminka se tak musela jmenovat Paužienė a tatínek Paužius.
Takže jedna rodina, tři různé koncovky příjmení.

Striktní Lotyšsko

Lotyština používá pro ženy důsledně příjmení v přechýleném 
tvaru, i u cizinek. A hotovo. Žádná Emma Smetana.
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Lužice

Lužická srbština je téměř zaniklý slovanský jazyk. Ještě ho 
udržuje menšina žijící na východě Německa, kde lze nalézt i 
dvojjazyčné geografické nápisy. V roce 1990 byla lužická 
srbština uznána jako úřední jazyk v této části Německa. 
(Německé úřady si s tímto nařízením týkající se z německého 
pohledu složitého slovanského jazyka ale velkou hlavu 
nedělají a lužickosrbskou menšinu ignorují, takže lužičtí 
Srbové ovládají jak jazyk svůj, tak němčinu.)
Historicky se Lužice rozkládá na území mezi Německem, 
Čechy a Polskem (Lužice patřila až do r. 1814 k Zemím 
koruny České). Do Lužice vlastně patří třeba i Liberec nebo 
Varnsdorf, ale u nás už Lužičtí Srbové nežijí. I tak je to ale 
moc zajímavý národ a jazyk.
Proto Lužické hory, hora Luž. Naopak s obcí Lužice v okrese 
Hodonín nemá nic společného.

Lužická srbština se vyvinula z již zaniklého slovanského 
jazyka "polabštiny" (Polabští Slované vymřeli v 10. století). 
Je velmi podobná češtině a polštině. Po slovenštině je češtině 
nejblíže srozumitelným jazykem.

Ukázka lužické srbštiny - nedávná zpráva o úmyslu postavit v
ČR Kliniku tradiční čínské medicíny:
"W Hrádecu Kralovym nastanje prěnja klinika 
tradicionalneje chinskeje mediciny. Zrěčenje wo tym je 
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ministerski prezident Bohuslav Sobotka składnostnje swojeho 
wopyta kraja wulkeje murje w Pekingu podpisał. 
"Tradicionalna chinska medicina je za Čěsku bjezdwěla nowa
wěc", rjekny direktor Hrádeckralovskeje chorownje prof. 
Roman Prymula."

Krása. Bohuslav Sobotka - ministerski prezident (česky 
"předseda vlády").

Proč o tom ale mluvím.

Pokud se mi líbí myšlenka přechylovat příjmení nejen podle 
pohlaví, ale u žen také podle rodinného stavu, pak je lužická 
srbština perfektním příkladem, jak by taková myšlenka 
vypadala v češtině, protože k ní má nejblíže.

Jména vdaných žen mají nejčastěji příponu -owa (Nowak / 
Nowakova), tedy jako v češtině.
Přechýlené příjmení neprovdaných žen se tvoří nejčastěji 
příponou -ojc/-jejc (Nowak / Nowakojc).
Obdobu těchto tvarů najdeme ještě v českých nářečích 
(chodština, plzenština, táborsko).

V češtině by tedy přechýlená příjmení neprovdaných žen 
zněla takto: "Novák / Novákovic".

Muž: Novák

Listopad 2015 - Já, přechýlenááá 1233



Neprovdaná dcera: Novákovic
Vdaná žena: Nováková

Tak jako proč ne?
Tereza Novákovic :)

Zní to tak jako drze až pubertálně.

Polsko v tom nemá jasno

I naši severní sousedé přechylují ženská příjmení podle 
rodinného stavu. Ne ale vždy a v oficiálních dokumentech by 
měla být jména nepřechýlená. By měla.

U mužských jmen s nejčastější koncovkou -ski (Kowalski), 
dojde k přechýlení na -a (Kowalska) u vdaných i svobodných.

Končí-li mužské příjmení na souhlásku (Michalak), vdané 
ženy použijí nám běžnou příponu -owa (Michalakowa).
U svobodných děvčat s použije přípona -ówna 
(Michalakówna).

Takže ještě svobodná "Tereza Novákóvna".
To se mi nelíbí.

Nepřechýlená příjmení žen se vyskytovala v Polsku - třebaže 
poměrně zřídka - již v 19. století, avšak byly proti nim 
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vznášeny četné námitky. Po druhé světové válce se velice 
rozšířila. Dnes se jich běžně užívá v úředních dokumentech a 
jejich šíření podporují i některé důvody psychologického rázu
(ne každá žena chce informovat o svém stavu, mnohé 
rozvedené ženy se vrátily ke svému původnímu příjmení). 
Někdy už je dokonce důvodem i neznalost nebo nejistota, jak 
se přechýlená podoba tvoří.
V úředních dokumentech a písemnostech se dnes substantivní 
příjmení nepřechylují. Pravopisný slovník cit. v pozn. 2 
doporučuje na s. 48 nepřechylovat ani příjmení adjektivního 
typu. Avšak podle ústního sdělení referentky na matričním 
oddělení Městského národního výboru v Krakově se v 
platných pokynech žádá, aby se adjektivní příjmení 
přechylovala, např. Suchy – Sucha.

Maďarsko - ženo moje, zapomeň i na své 
křestní jméno

Maďarský způsob přechylování příjmení vdaných žen je asi 
nejsložitější ze všech evropských jazyků, na který bych tu 
potřebovala více prostoru (podrobné informace o šesti druzích
přechylování ženských maďarských příjmení do češtiny 
možno nalézt zde).

Maďaři totiž používají nejprve příjmení, pak křestní jméno. 
Pokud se žena vdá, neztrácí jen své příjmení, ale také křestní 
jméno a její nové jméno se tvoří asi takto: svobodná 
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Augusztiny Piroska se vdala za muže jménem Barátosi József.
Dostane tak tedy příponu -né (obdoba našeho -ová). Jenže ji 
nedostane za své nové příjmení, nýbrž za křestní jméno svého 
manžela, takže její nové jméno zní: Barátosi Jozsefné. Její 
celé původní rodné jméno (včetně křestního) zmizelo. Je fuč. 
Čau.

Tereza Nováková se vdá za Františka Vomáčku a tak se ta 
Tereza bude po svatbě jmenovat "Vomáčka Františkova".
To néééé. :)

A tím se konečně dostávám k Islandu, o kterém jsem chtěla 
psát původně, protože jsem se seznámila s krásnou slečnou, 
která si nechala provést SRS právě tam (to je neuvěřitelný, na 
Islandu, který má přes 300.000 obyvatel! Že se jim to tam 
vyplatí to vůbec nabízet a kolik mají místní lékaři asi 
zkušeností?) a tak jakmile vyzvím co nejvíce informací o 
islandském způsobu přeměny, nedám to do tohoto článku, jak 
jsem původně plánovala, ale do článku zvlášť.

Island - synové a dcery

Island má při tvorbě příjmení jednu specialitu a tou je zcela 
odlišný způsob tvoření příjmení od ostatních jazyků.
Mně se líbí, protože je z příjmení patrné, zda jde o muže nebo 
ženu, jako u nás. Není tam ale žádná speciální koncovka, jako
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naše -ová. Oni do svého příjmení vloží rovnou slovo "dcera" 
(dóttir) nebo "syn" (son).

Islandská jména se nazývají patronyma (po otci), případně 
matronyma (po matce).

Dědičná příjmení se na Islandu používají jen velice zřídka.

Při narození dostává Islanďan křestní jméno, může i 
prostřední a dále příjmení. To je tvořeno křestním jménem 
otce (např. tatínek je Jóns, takže narozený syn bude 
příjmením Jónsson a dcera Jónsdóttir). Často Islanďané 
dostávají příjmení dvě. Po matce a po otci. Takže slečna by se 
jmenovala například Gudrun Kristjönudóttir Jónsdóttir.

Protože můj tatínek byl Jiří, měla bych se na Islandu jmenovat
Tereza Jiříhodcera. Pokud by měl syna, například Tomáše :), 
pak by se jmenoval Tomáš Jiříhosyn.

V případě, že otec není znám nebo je nejasný, přechází se na 
křestní jméno po matce (matronymum).

Toto jméno se v průběhu života nemění a potomstvo ho 
nepřejímá. Nemění se ani při sňatku. (Tedy přesný opak 
maďarského způsobu).
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V Češtině (jak taky jinak) se islandská příjmení přechylují, 
přestože je z nich patrné, že jde o ženu (-dóttir), takže to 
nakonec vypadá asi takhle: Gudrun Kristjönudóttirová 
Jónsdóttirová :)

Na Islandštině je zajímavá ještě jedna věc. Od 9. století se 
vůbec nezměnila, takže Islanďané mohou číst starodávné 
texty, aniž by s tím měli nějaký problém.

Zkoušeli jste se někdy podívat na předchůdce slovanských 
jazyků (tedy i češtiny) staroslověnštinu?
Jde o vymřelý jazyk, který je používán jen v některých 
bohoslužbách.

Šedъ že fílosofъ, po prъvomu obýčaju, na molitvu sę naloži i 
sъ iněmi sъpospěšniky. Vъskorje že se emu bogъ javi, 
poslušajaj molitvy rabъ svojichъ. I togda složi písmena i náčę
besjedu písati evaggeľskuju: Iskóni bě slóvo i slovo bě u 
boga, i bogъ bě slóvo, i pročęja.

A to uvádím text přepsaný do latinky. Správně by měl být 
zapsaný ve starobylém písmu hlaholici nebo cyrilici. Z 
cyrilice, která se vyvinula z řecké abecedy, později vznikla 
azbuka.
Z hlaholice, která se dostala i na naše území, nevzniklo nic a 
já se ani nedivím. I přesto má svůj půvab (viz níže).
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Řekla bych, že v tomhle mají Islanďané výhodu, i když 
písemnosti z roku 860 budou stejně obsahovat jen jedno a 
totéž - náboženské texty.

Potencionálním studentům staroslověnštiny rozhodně 
nezávidím nedostatek studijních materiálů v podobě 
původních textů, stejně jako minimální výskyt 
staroslověnských textů psaných v hlaholici na našem území, 
které by se daly zkoumat.
Jeden z mála původních textů v hlaholici a ve staroslověnštině
lze nalézt v Praze v chrámu Sv. Víta na starých dřevěných 
dveřích uvnitř vlevo a stojí zato to přelouskat.
Nejprve se překladateli rozzáří tvář, když se mu povede 
přepsat hlaholici do latinky a poté se mu rozzáří podruhé, 
když přeloží staroslověnštinu do češtiny.
Když jsem kdysi skládala přijímačky na slavistiku FF UK v 
Praze, tehdy jsem se šla na ty dveře podívat a hlaholici 
přelouskala coby dup, ale problém byl s tou staroslověnštinou.
Tu jsem nedala ani náhodou. A to jsem měla v ruce učebnici 
staroslověnštiny, na kterou jsem tenkrát koncem 90. let čekala
tři měsíce.
Jenže jak jsem tam tak stála s papírkem s opsaným textem v 
latince, šla kolem maminka s malým kloučkem, dívá se na mě
a rusky mi říká, ať jí ten papírek podám. Celé mi to s menšími
problémy spolu se svým synem přeložila do ruštiny a z 
ruštiny už to bylo snadné pochopit.
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Tehdy na mě dýchla opravdová historie naší řeči i radost ze 
slovanské vzájemnosti.

Tereza Nováková zapsaná tajemnou hlaholicí :)

Tak abych se vrátila k tomu přechylování.

Já jsem pro :)

Mně se líbí.

Jako se mi líbila jmenovka nad postelí před pár dny v Motole, 
kterou jsem umístila na začátek tohoto článku.
Mé -ová už mi nikdo nikdy nevezme.
Jsem navíc přechýlená moc ráda :)
Je to další bonus, který muži nemají.
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Jak to dělají na Islandu?
30. listopadu 2015 v 21:47 | Tereza |  Jak to dělají v...? 

Coooo jak dělají na 
Islandu?
Marmeládu? 
Gulášovku? Děti?
Nejspíš stejně, jako 
u nás. 
(Mimochodem 
Island je země s 

nejvyšší porodností v Evropě díky štědré podpoře 
novorozeňat islandskou vládou, takže to třetí se jim dělá asi o 
trošku lépe :).

Ale jsou věci, které dělají na Islandu opravdu maličko jinak :)
Jak vypadá taková islandská přeměna nebo operace 
pohlaví na Islandu?
O tom jsem si dnes povídala s moc milou slečnou, 
nejznámější genderovou aktivistkou na Islandu, která má 
krásné islandské jméno Ugla Stefanía Kristjönudóttir 
Jónsdóttir (foto © Móa Hjartardóttir).

Jak jsem vysvětlovala v minulém článku, z jejího příjmení je 
patrné, že jde o "dceru" (dóttir). Je to tedy žena. Dcera 
maminky Kristjön a tatínka Jónse. Přestože to tak od narození 
nebylo.
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Protože je Ugla Stefanía aktivistka, netají vůbec nic. Lze 
použít jakékoliv její fotky a prozradí na sebe téměř cokoliv, 
kromě soukromí týkající se jejího přítele. Mně se z ní ale 
přeci jen podařilo něco vytáhnout i o něm :) Fotka s ním ve 
vzájemném objetí, které mám tak ráda, to ale nebude :)

Ugla Stefanía je na Islandu velmi známou
aktivistkou, vystupuje v televizních a
rozhlasových debatách, ve kterých hájí
práva transgender osob. Je
viceprezidentkou islandské organizace 
Trans Ísland, kde má také na starosti komunikaci s médii. 
(Podle mě má na starosti stejně úplně všechno. Je to holka 
šikovná (ještě že neumí česky, i když tenhle článek si zcela 
jistě přečte v translatoru :)).

Já jsem na ní narazila náhodou při mém pátrání po statistice v 
Polsku (které jsem hned ale opustila), kde někdo odkazoval na
statistiku v USA, ke které se Ugla vyjadřovala s dovětkem, že 
ona má SRS na Islandu a toho se nedalo nechytnout. :) S tou 
prostě musím udělat interveiw. Island je pro mě totiž něco 
jako jiná planeta :)

A nemohu téhle zemi jinak než zvolat bravo!
Byla první evropskou zemí, která v roce 1996 uznala 
registrované partnerství. V roce 2009 byla do vlády zvolena 
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Jóhanna Sigurðardóttir jako první otevřeně lesbická 
premiérka. V roce 2010 Island uznal i stejnopohlavní sňatky, 
takže osoby stejného pohlaví mají dnes stejná práva, jako 
manželé, neboť jsou to (zcela logicky) manželé. Od roku 2006
mají také stejnopohlavní páry rovný přístup k adopci, 
umělému oplodnění a náhradnímu mateřství.
V roce 2012 vešel v platnost nový zákon o genderové identitě,
který zřizuje speciální lékařský tým ve státní univerzitní 
nemocnici včetně oddělení pro chirurgickou změnu pohlaví.

Island má jen 323.000 obyvatel! A přesto má svůj lékařský 
tým včetně chirurgů. Fascinující! :)

První Islanďankou, která podstoupila SRS, byla v dubnu 1995
Anna Kristjánsdóttir. Tehdy jí bylo něco přes 40 let.
(Kdo byl asi první tady u nás? :) Anna se snažila najít pomoc 
na Islandu už v roce 1980, ale bez výsledku. Stála proti ní celá
země. Tak se přestěhovala do Švédska, kde po počátečních 
problémech díky lékařům v Uppsale mohla operaci 
podstoupit. Na Island se vrátila v roce 1996 a tehdy byla na 
Islandu úplně sama samotinká jediná. To už ale neplatí. I 
počet současných transgenderů na Islandu s hormonální 
terapií se mi podařilo zjistit.

Z dalších národnostních menšin jsou jednoznačně nejvíce 
zastoupeni Poláci (2,7 %), kteří sem přicházejí za prací.
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Ugle Stefaníi je nyní 24 let a žije v nejsevernějším hlavním 
městě na světě - v Reykjavíku.

O tomhle jsme si spolu dnes
povídaly:

Můžeš prosím odhadnout,
kolik operací se už na
Islandu provedlo?
"Když jsme přijali nový zákon
v roce 2012, udělalo se tu 25
operací. K dnešnímu dni bych
odhadla tak 40 (dohromady
FtM i MtF). Vše Islanďané,
žádní cizinci.
Není to žádná speciální klinika, ale normální státní nemocnice
v Rejkjavíku, jen tu máme speciální tým věnující se 
transgenderům v čele s psychiatrem Óttarem 
Guðmundssonem a tým chirurgů.
Je tu mnoho transgender lidí, kteří nechtějí operaci, ale berou 
pouze hormony."

U nás v ČR je toto číslo osob bez SRS, ale současně na HRT 
zhruba 75 % ze všech osob na HRT.
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Je operace hrazená z veřejného pojištění?
"Ano je. Pro FtM i odstranění prsou. Plastiky prsou si ale 
musíme hradit, stejně jako depilaci nebo jiné plastiky, např. 
tváře. Jakmile máme ale nové doklady po SRS, dávají nám na 
tyto procedury slevy.

Hormony jsou jako u vás částečně hrazené z veřejného 
pojištění. Náš zdravotní systém je ale jiný. První platba za 
recept je u nás vždy vyšší (188 USD), poté už platím jen 22 
USD měsíčně. Předepisují se na tři měsíce.

Používám injekční formu. Mohla jsem si vybrat buď injekce, 
pilulky (levnější) nebo náplasti. Vše je tu k dispozici.
Po SRS už nedostávám antaiandrogeny, pouze si píchám 
estrogen. V injekcích je nejefektivnější.

Během přeměny jsem brala pilulky s názvem Femanest 
(estrogen). 6 mg denně.
Dále Cyproteron 50 mg (blokátory).
Po SRS už si píchám pouze injekce, které mají název 
Estradurin a píchám si je každé tři týdny. Je to 80mg prášek, 
který smíchám s tekutinou a píchnu."

Takže je to podobné, jako u nás. Nikoli spironolacton, ale 
cyproteron a také 50 mg denně. Obvyklá dávka estrogenu je u
nás 4-6 mg denně. Po SRS se u nás někdy blokátory 
vynechávají, někdy ne (podle potřeby - Ugla je očividně 
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nepotřebuje), ale pokud vím, i po SRS bereme pilulky, nikoli 
injekce.

Jak dlouho trvá přeměna na Islandu?
"Nejrychleji se tu dá přeměna provést tak během dvou let. 
Podmínkou k SRS je 1,5 roku HRT a 1 rok RLT. O všech 
částech přeměny tu rozhoduje komise. O hormonech, o změně
jména, o veškerých operacích. Všichni tu komisi nesnášíme :)

Některého ze specialistů genderového týmu v Národní 
nemocnici musíme navštěvovat velmi často. Ze začátku 
jednou měsíčně a to i přesto, že už bereme hormony. K 
psychiatrovi musíme docházet do doby, než dosáhneme 
operace. Po nějaké době už stačí docházet jen jednou za 
několik měsíců.

Tým specialistů v nemocnici je složený z psychiatrů, 
endokrinologů, chirurgů, psychologů, atd."

Jak dlouho se čeká na hormony?
"Dlouho. V průměru 6-12 měsíců. Čeká se na výsledky testů 
krve, na výsledky psychotestů, pořád se na něco čeká.

Je tu také možnost setkávat se s ostatními transgendery, ale 
není to podmínkou."
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Lze na Islandu předepsat hormony před zahájením RLT?
"Před RLT hormony oficiálně předepsat nelze. Žádný doktor 
to neudělá. Samozřejmě lze hormony získat nelegálně a 
doktoři to vědí, takže nás tlačí co nejdříve do RLT."

Kdo provádí operace pohlaví na Islandu?
"Dříve dojížděl na kliniku do Rejkjavíku švédský doktor 
specializující se na SRS operace ve Švédsku, což znamenalo 
čekat na operaci 6-12 měsíců. Teď už mají v nemocnici 
islandského doktora, který ale také žije ve Švédsku, a tak také 
dojíždí."

(Nebo spíš doplouvá či dolétává. :). To je jako kdyby doc. 
Jarolím dojížděl na své "vedlejšáky" třeba do Bratislavy :)

Jsi spokojená s výsledkem operace? Jaký byl pooperační 
průběh v nemocnici?
"Žádné pooperační komplikace jsem neměla a nevím ani o 
nikom, kdo by je měl. Doktoři jsou zde velmi šikovní.

Je doporučeno zůstat v nemocnici 14 dní, ale já jsem tam byla
jen 10. Teď zkouší lidi vyhodit už za 8-9 dní :).
Žádnou další operaci už neplánuji, jsem spokojená."
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Doklady s novým jménem a novým pohlavím si můžeš 
změnit až po SRS?
"Nééé, operace u nás není potřeba. Po 18 měsících oficiální 
přeměny je možné nechat si (po schválení komisí) změnit 
všechny dokumenty, užívat nové ženské jméno, včetně 
nového pohlaví."

Dobře Island! :)

Pamatuješ si na den, kdy jsi poprvé řekla "já jsem 
dívka"?
"Bohužel si na tenhle den nepamatuji, ale podle tety to bylo, 
když mi byly 4 roky.
Uvědomila jsem si to, až když mi bylo 11. Viděla jsem v 
televizi rozhovor s transženou. Předtím jsem neměla ani 
tušení, že něco takového vůbec existuje, ale začala jsem na to 
myslet stále víc a víc. Jenže kolem roku 2000 nebyla na 
Islandu žádná organizace, které bych se na to mohla zeptat. 
Když mi bylo 14, začala jsem hrát online hru World of 
Warcraft a rozhodla jsem se zaregistrovat jako dívka. Nebylo 
to plánované, bylo to spontánní a bylo to také poprvé, co jsem
se začala cítit sama sebou. V 17 letech jsem měla přes internet
z této hry hodně dobrých přátel, kteří se chtěli sejít osobně. 
Ale já ještě nikdy předtím jako žena nevystupovala, všechno 
bylo pro mě tehdy tak komplikované. Nakonec jsme se sešli a 
neměli problém s tím přijmout mě takovou, jaká jsem. To mi 
dodalo odvahu jít dál, říct to přátelům a potom i rodině.
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Opravdu jsem se jim to bála říct. Moji rodiče mají farmu a s 
ní i tradiční farmářský život. Tak jsem jim napsala dopis, 
nechala ho doma, řekla jim, ať si ho přečtou a šla ven 
pracovat.
Když jsem se vrátila, táta se mě zeptal: "Jaké šatny budeš chtít
použít, až půjdeš plavat?"
Tolik se mi ulevilo, jeho reakce byla skvělá."

Zažila jsi během přeměny nějaké negativní reakce?
"S přeměnou jsem začala, když mi bylo 18. Neměla jsem moc
špatných reakcí, ale mé rodině nějaký čas trvalo, než to 
všechno strávili a přijali mě. V té době jsem se také stala 
LGBTQ aktivistkou, z čehož jsem z počátku byla vyděšená, 
protože o translidech na Islandu vůbec nikdo předtím nic 
nevěděl. Začala jsem si tedy povídat s lidmi o svých 
zkušenostech. Přede mnou tu nebyl žádný vzor, nikdo. Musela
jsem se tím vzorem stát já. I sama pro sebe.

V dubnu 2012 byl v baru v Reykjavíku napaden transmuž, 
protože použil pánské záchodky, takže je jasné, že existují 
skupiny, které jsou velmi proti transgender komunitě a aktivně
ji diskriminují. Jak velká je tato skupina ve skutečnosti je 
velmi těžké říct."

Máš přítele? Ukážeš mi nějakou fotku, kde jste spolu? :)
"Ano, mám přítele :). Jenže, já jsem na Islandu hodně známá. 
Jsem pořád v televizi, v rádiu, v novinách. Také cestuji 
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pracovně do zahraničí a jsem členem výboru IGLYO 
(International Gay, Lesbian, Bisexual, Queer, Transgender and
Intersex Youth Organization). Dělala jsem rozhovory ve 
spoustě zemí a pracovala na spoustě projektů. Přítel se na 
veřejnosti ukazovat nechce. Ne, že by se za mě styděl, ale 
nemá rád publicitu.

Když mi nemůžeš ukázat jeho fotku, což chápu, můžeš mi 
na něj aspoň něco prozradit? :)
"No tak jo. Napiš tam, že je to Polák. Jeho rodiče se sem 
přistěhovali, když byl velmi malý. A jsme spolu už tři a půl 
roku! :) Tři roky jsem po SRS (2012), takže byl se mnou ve 
všech důležitých chvílích. Nepoznali jsme se přes internet, ale
byl to kamarád mé kamarádky a padli jsme si do oka :)"

"Jinak Island je opravdu malý - nevzájem se tu všichni 
transgender lidé známe, ale záleží i na tom, jak je kdo v 
komunitě aktivní."

Měla jsi nějaký speciální důvod, že sis vybrala tahle svá 
dívčí jména Ugla Stefanía?
"Všechna naše islandská křestní jména jsou genderová, máme 
snad jen čtyři neutrální, ale ta nikdo nechce. Ugla znamená 
sova. Já (předtím) a můj bratr jsme měli jméno z ptačí říše, 
takže jsem si akorát vybrala jiného ptáka :). Stefanía je ženská
verze mého původního prostředního jména, které jsem dostala
po dědečkovi.
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Žádná neutrální jména jako vy během přeměny tu nemáme. 
Komise pouze schvaluje konečnou změnu na ženské. Nelze 
ani použít genderově neutrální jméno jako je Andrea, protože 
naší komisí je hodnoceno jako ženské (protože na Islandu je 
to jméno ženské) a nebere se ohled na to, zda je neutrální za 
hranicemi."

Státní univerzitní nemocnice v Reykjavíku (Landspítali) -
místo, kde se dějí islandské zázraky a plní naše (jejich) sny.

(Takový trošku islandský miniMotol :).

Poděkovala jsem Ugle za čas a odpovědi a teď je z toho tenhle
článek. Hezky jsem si s ní zahrála na novinářku :) I když to 
nebyl vůbec seriózní rozhovor, ale normální (ode mě trochu 
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zvědavý) kamarádský pokec, který jsem dala do téhle 
podoby :) Mám radost, že jsem si zase rozšířila obzory.

Asi to pro ní byla otrava odpovídat na tyto otázky, protože se 
jí na ně ptá každý a všude, ale jednou je mluvčí Trans Ísland a
aktivistkou, tak se toho úkolu zhostila skvěle.

Ugla je další člověk, který se za svou minulost nestydí, 
neskrývá jí a přesto ho vnímám jako ženu. Jsem si jistá, že 
nejsem sama.
Minulost tedy nemusí mít vliv na to, jak nás lidé vidí, přestože
ji odkryjeme.

Jak to tedy dělají na Islandu?
Já myslím, že skvěle. :)
Ale teď si to jdu udělat po česku.
Myslím večeři! :)
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Prosinec 2015

Loving transwoman
3. prosince 2015 v 19:52 | Tereza 

Eleanor Doughty, 2015, Loving Transwoman

Tenhle obrázek je tady proto, že se mi moc líbí.

A zatímco já si tady sním o lásce, ty mi dáváš takovou ránu do
srdce, že mi odletěly růžové brýle zamilované puberťačky.

Konečně.
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Často kladené otázky translidem (CZ 
video Trans Ísland)
8. prosince 2015 v 20:33 | Tereza 

Organizace Trans Ísland 
včera zveřejnila video, 
ve kterém jsou 
pokládány otázky, na 
které se lidé často ptají 
translidí.

Stojí za ním opět Ugla 
Stefanía, mluvčí této 
organizace a přizvala si k

sobě několik islandských transkamarádů a kamarádek.

Výborný nápad! A hlavně jsem se i pobavila.

Video je v původním znění v krásné islandštině a tak jsem 
prostě neodolala myšlence ho přeložit do češtiny :) A co se mi
dostane jednou do hlavy, už z ní jen tak nevypadne.
(Kdo přijde v ČR první s podobným videem?)

Nějak jsme se s tím s Monikou popraly, naše české titulky 
jsem poslala na Island, kde je do videa vložila jeho editorka 
Sandra (zobrazena ve videu) a společné počeštěné dílo si nyní
může pustit a doufám, že mu bude i rozumět, kterýkoliv Čech 
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nebo Slovák. Organizaci Trans Ísland i všem ostatním moc 
děkuji za spolupráci.
Miluji nadšené lidi pro cokoliv a musím říct, že komunikace s
Uglou a Sandrou mi byla opravdu velkým potěšením. Určitě 
to nebyla poslední spolupráce s holkama z "ledového 
ostrova". :)

Hotové video s českými titulky mi dorazilo ke schválení tři 
minuty před odchodem na dnešní schůzi vlastníků bytových 
jednotek a tak jsem nadšeně zhlédla první minutu a musela 
běžet ven na tuto důležitou schůzi, jejímž hlavním bodem 
bylo vyřešit, kdo namazal dveře jednoho bytu lejnem. (V 
domě, ve kterém bydlí jen důchodci.)

Což bylo jednoznačně důležitější než poselství Trans Ísland 
celé této planetě, které muselo počkat :)

Teď už je ale po schůzi, takže příjemnou zábavu :)

https://www.youtube.com/watch?v=OEhKTKrfvSU

Pokud si video spustíte přímo na YouTube, můžete tam klidně
nechat i nějaký ten komentář (i v češtině). Sandra s Uglou na 
něj čekají a spolu s nimi i ostatní islandské hvězdy z tohoto 
videa :) Stejně tak je možné toto video sdílet, pokud se vám 
líbí, jako mně. Čím více lidí ho uvidí, tím lépe.
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Myšlenky obsažené v tomto videu se mi moc líbí.
Jen kratičký výběr:

"Jestliže někoho miluji, tak bez ohledu na to, zda je nebo není 
trans."

"Především - tvoje holka nikdy nebyla kluk."

"Neptejte se na naše jméno před přeměnou. Neexistuje. Teď 
jsem tu já s tímhle jménem. Ne s takovým, jak jsem se 
jmenovala před změnou jména."

"Říká se tomu "porucha identity", ale já sakra moc dobře vím,
jakou mám identitu!" :) Tohle není žádná duševní choroba. Je 
proto těžké někomu vysvětlit, že nejsem nemocná."

"Lidé se nemusí nutně definovat jako trans. Jestliže však 
chtějí, pak prosím."

Ani některé z nás samy o sobě neříkáme, že jsme trans. Neboť
jsme ženy či muži. To je podstata transsexuality. Přesto jsou 
lidé, kteří se jako trans definují.
Kdo jsou tito lidé?

Tvoje holka nikdy nebyla kluk. Takhle přesně to totiž je a není
na tom nic nepochopitelného.
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V tomto článku nechávám jen toto video. K tématu "definice 
trans u některých translidí" se dostanu brzy v jednom z 
příštích článků, protože si myslím, že už je na čase to 
vytáhnout na světlo světa a pořádně probrat, jak to tedy s 
"těma transkama" je :)

Každopádně tohle se Ugle a jejím kamarádům povedlo.
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Tak jsi žena, nebo transka?
11. prosince 2015 v 16:30 | Tereza 

Tenhle článek je dlouhý, protože jsem ho chtěla mít dlouhý. :)

Často zmiňovaná zkratka LGBT označuje lesby, gaye, 
bisexuály a transgendery, čímž umisťuje všechny tyto čtyři 
skupiny na jednu loď.
Ono to tak na první pohled i vypadá, protože tyto skupiny se 
vzájemně podporují a řeší podobné starosti (např. coming out,
nepřijetí okolím, atd.). Kde kdo by tedy předpokládal, že se 
tito lidé podporují i vzájemně v konkrétní dané skupině. Bylo 
by hezké, kdyby menšiny s podobnými starostmi držely při 
sobě a ve většině případů to tak i je, protože:

Gay je gay.

Lesba je lesba.

Ale bohužel není transsexuál jako transsexuál.

Jak jsem na to přišla?
Především mi mnoho let trvalo, než jsem 
něco takového vůbec byla schopna 
přijmout - fakt, že jedna jediná menšina z 
LGBT na jedné lodi není. Dokonce nejsme 

ani na dvou lodích, protože transsexuálové jsou tak zvláštní 
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skupinou, že je těch lodí několik a jejich vzájemnou 
nevraživost nechápu, jsem z ní zklamaná a znechucená. Na 
druhou stranu jsem potěšená, že alespoň pár jedinců je 
schopno se vzájemně podporovat a být na té jedné lodi.

Podívám-li se na skupinu gayů či leseb, ti se opravdu 
vzájemně podporují, chápou a nikdo nemá důvod říkat 
druhému věty například typu: "Ty ale nejsi gay!" nebo "Já 
jsem víc gay, než ty!".
Jsou na jedné lodi.

Podívám-li se na skupinku transsexuálů, vzájemně se všichni 
nepodporují. Co hůř, kladou druhým překážky, nadávají, 
dovedou být zuřiví, nebojují za jednu věc, jeden se cítí být 
ženou a tak mu přijde přirozené, že žena nemá penis, druhý to
považuje za zmrzačování genitálií a je schopný toho prvního 
snad i zabít za jeho názor nebo mu to při nejmenším píše do 
výhružných e-mailů, včetně výhružek smrti jeho rodině, 
přičemž se oba vůbec nikdy ani neviděli (osobní zkušenost).

Jsou to právě transsexuálové z druhé lodi, kteří píší stížnosti 
českým i evropským soudům, hašteří se, hrotí vše 
neuvěřitelným způsobem a někteří místo toho, aby své 
"kolegy" a "kolegyně" podpořili, naprosto nepochopitelně se 
obrací proti nim, nepodávají pomocnou ruku a všude 
vykřikují, co je špatně, či se dokonce snaží je odradit od 
dokončení přeměny, což považuji za naprosto neskutečné a 
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nepřípustné. Řiďte se všichni vlastním rozumem a srdcem. 
A také poslouchejte své tělo. Ne někoho, kdo tvrdí, že snědl 
všechnu moudrost světa.

Napadlo mě ale, že to bude specifikum zrovna českých 
transsexuálů, protože například ti islandští při sobě drží. 
Nemají jediný důvod stát proti druhému. Oni jsou na jedné 
lodi.

Tak proč to u nás nejde?

Otázkou je, zda jsou tito radikálové 
opravdu transsexuálové. Sice mají po SRS, 
ale očividně spokojení nejsou. I když 
diagnostickým procesem prošli a ten bych 
nezpochybňovala.

Tito nespokojení lidé (z mně neznámých důvodů) stojí proti 
všem. Jde o velmi malé množství jedinců, kteří působí 
rozbroje ve skupině i mimo ní (v okolí, u našich sousedů, 
rodin... to je moc nebezpečné), čímž tak nepříznivě ovlivňují 
nejen své kolegy, ale také především potencionální 
transsexuální osoby a vnímání transsexuálů okolím.

Jak si vysvětlit takové počínání?

Trochu si vždycky povzdechnu, když poslouchám vyprávění 
gayů nebo leseb, jak relativně jednoduché je být gayem nebo 
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lesbou z hlediska tahání za jeden provaz. Je až dojemné, jak 
dokážou být semknutí. Sounáležitost a empatie jsou 
vlastnosti, které mezi transsexuály v ČR obecně chybí, ačkoli 
se najdou duše, které umí podat pomocnou ruku třeba jen tím, 
že si popovídají s někým nešťastným.

Naštěstí jak jsem řekla, radikálních bojovníků mezi 
transsexuály proti všemu a všem je jen maličko. Avšak o to 
víc křičí. Zbývající část z téhle většiny na jedné lodi je a to je 
dobře, protože je to něco, co hlavně během přeměny moc 
pomáhá.

Jak jsem ale řekla, jsou tu ještě další lodě. Asi aby toho 
nebylo málo, když už řešíme něco tak složitého, jako je 
nesoulad vlastní identity s fyzickým tělem. Opravdu je 
potřeba moc dobře si rozmyslet, s kým ze svých "kolegů" 
jdeme na schůzku, komu napíšeme nebo s kým se nadšeně 
chceme podělit o své starosti a radosti v domnění, že přece 
všichni, co prožívají totéž co já, musí být na mé straně. "Jé, ty
jsi transsexuál jako já? Tak já přijedu na návštěvu a 
popovídáme si ano?". Kde kdo bere tu jistotu, že to bude 
dobrý člověk? Stejně, jako v běžné populaci, jsou i tady 
dobří a zlí lidé. I transsexuálové, kteří měli být na stejné lodi 
nám mohou nesmírně ublížit... (Ani já to nechápu).
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Kromě lodě s většinou transsexuálních 
osob, které naštěstí ví, co chtějí a 
nenazývají se transsexuály, nýbrž 
jednoduše - ženami a muži - a lodě 
nesmyslných směšných "rádobybojovníků"

proti nim (a celému vesmíru) je tu ještě loď "tak zvaných 
transek", které se sice jako transsexuálové nazývají, ale 
nejsou jimi.

Na svém blogu to krásně nakousla Doubravka a já tak dostala 
příležitost k tomu také něco říct, ale nejprve pár slov o ní:

http://transgenderelf.blogspot.cz/

Obvykle hned po zrození nějakého nového blogu s 
transgender tématikou jeho odkaz nezveřejňuji, protože 
některé blogy hned zase zaniknou, jiné spinkají a neprobudí 
se, další zase mění téma, takže se místo zajímavých pocitů 
transgender člověka dozvíme, jak uvařit guláš nebo přezout 
pneumatiku, což se zase nedozvíme tady.

Doubravka mě ale nadchla hned dvakrát.
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Za prvé, že si vybrala tak krásné české jméno, které se jen tak 
nevidí a já osobně znám jen jednu nositelku tohoto jména - 
usměvavou Doubravku, dceru českého polárního mořeplavce, 
díky které jsem měla možnost pohladit si pírko tučňáka a 
představit si, jaké to asi je na takové lodi uprostřed ledových 
ker. Dodnes na ty chvíle setkání a její Manon je růže hozená 
do kostela nezapomenu. Ale tahle naše Doubravka není ona :) 
Každopádně jsem ráda, že nemáme další Nikolu. Je to sice 
hezké ženské jméno, ale mně se líbí, když je slečna (i chlapec)
originální.
Ačkoli jmenovat se originálně má i jednu nevýhodu - takový 
člověk je vidět, protože ho vždycky kdokoliv kdekoliv najde, 
když nikdo jiný takového jména v ČR neexistuje.

A za druhé Doubravka začala tak krásně hudrovat, že napsala 
článek, který jsem já neměla nikdy obzvlášť chuť (nebo 
odvahu) napsat. Nechtěla jsem se do toho vůbec pouštět. Ona 
tím ale svůj blog skoro začala! :)
Já, která si s cenzurou, negativisty, provokací nebo z 
posměšků nedělá hlavu a sama ráda provokuje nebo vybírá 
kontroverzní témata. Tak to přišlo teď a je ta nejlepší 
příležitost se k Doubravce připojit.

Jenže kdo by si odvážil říct na plnou pusu, že nejsme na jedné
lodi? No kdo... Měl by to říct každý, kdo na to přijde.
Mrzí mě, že tento (můj i Doubravky) článek vůbec spatřil 
světlo světa. Ale třeba se nad tím někdo zamyslí.
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Zde je Doslovný přetisk článku Doubravky, za který moc 
děkuji, ačkoli jsem si jistá, že vyvolá vášně, ale to je mi 
jedno :).

pátek 27. listopadu 2015

Víte, který lidi mě serou?

Transky.
Já vím, že každá nemůže vypadat jako Carmen Carrera a 
NIKDO nemůže vypadat jako Andreja Pejic, ale nemusíte to 
všem říkat. Říkat Vás to nikdo nenutí, a to i když vypadáte už 
zdálky jako dřevorubec. Na facebooku je takových profilů 
milion. Už ty jména zaráží, třeba Transka Evča - proč by to 
všem nevytroubila, že - a tak bych mohla pokračovat do 
nekonečna.
A tihle rádoby translidé se ještě kamarádí s další sortou těch, 
kteří žadoní o pozornost - transvestitů a crossdresserů, kteří, 
se ještě s ranním strništěm bez uzardění vyfotí na profilovku v 
květované podprsence. Snažila jsem se sama sebe přesvědčit, 
že mi to nevadí. Že oni jsou normální přesně tím způsobem, 
kterým jsem normální já. Jenže potíž je v tom, že tyhle fotky 
vidí ostatní. Ta běžná populace, se kterou každodenně 
bojujeme o uznání.
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A protože tihle transvestiti jsou jediní, kdo má dostatečný 
morál vystoupit s touhle vizáží na veřejnosti na nějakém tom 
alegorickém voze, jsou taky jediní, koho si běžný člověk 
všimne - běžný člověk jako moje máma nebo babička.

Musím říct, že jim závidím schopnost vystoupit v čemkoliv 
před kýmkoliv, a to jsem 10 let zpívala s kapelou. To já 
neumím a umět nebudu. Nikdy nikam ani nenapíšu o svých 
nejniternějších pocitech, protože bych měla strach, že si to 
někdo přečte. Ale pokud dopustíme, aby tihle reprezentovali 
něco, co většina populace považuje za transsexualitu, 
nedosáhneme nikdy ničeho. Můžeme pak být vylejzrovaný k 
smrti, a stejně zůstaneme chlapi v sukni.

Vezmu-li islandský model jako model typického 
transsexuála, se kterým se ztotožňuji i já, vypadal by 
přesně takto:

Po chirurgické konverzi pohlaví se nejenže stáváme 
ženami úředně, ale také fyzicky. Duševně jsme jimi 
ovšem už od narození. Takže jednoduše přestáváme 
být transkami. Proto ta slavná věta v islandském videu
"Tvá dívka nikdy nebyla klukem."
Podstatou MtF transsexuality je vnímat se a chtít žít 

jako žena, ne jako transka.
Takový transsexuál tedy přirozeně touží po chirurgické změně
pohlaví, souhlasí s ní a nebojuje proti islandským lékařům, 
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neboť ví, že jsou tam pro ně, nikdo nezpochybňuje jejich 
výsledky.

Takto jsem chápala přeměnu i já, než jsem narazila na 
transsexuály z jiné lodi, kteří úplně zničili zárodky nějaké 
sounáležitosti, kterou jsem tak očekávala.

Islandský model takto semknutě se vzájemnou podporou 
funguje zřejmě proto, že jde o menší skupinu v malé zemi, 
kde nikdo nemá důvod vzájemně se nepodporovat. Podobně 
radikální názory, jaké panují u nás, se občas objevují i v 
jiných zemích. Vždy jde pouze o transsexuály. Gayů a leseb 
se vzájemné házení klacků pod nohy netýká.

Kdo jsou tedy ty "transky"? A jak rozlišit, kdo je transka 
a kdo "transka"?

Mnoho MtF dívek (ale také netranssexuálních) toto oslovení 
neřeší a dokonce ho používají ve svých přezdívkách nebo e-
mailových adresách i přesto, že se některé cítí být ženami. Ten
důvod, který je vede k tomu hlásit se k transkovství je pro mě 
nepochopitelný, ale u druhých ho respektuji, protože je to 
jejich volba, nicméně vždycky jsem si myslela, že transsexuál 
trpící poruchou identity se cítí být buď mužem nebo ženou. 
Tak to cítím i já a tak je to i v popisu této "poruchy".
To jejich "transka" v přezdívce může být pozůstatek z doby, 
kdy tyto ženy hledaly samy sebe. Pak se ale nabízí otázka, 

Prosinec 2015 - Tak jsi žena, nebo transka? 1266



proč už s tím něco neudělaly? Proč se nehlásí k tomu, že jsou 
ženami, ale strnuly na oslovení transka nebo na svém 
původním mužském jméně, takže se často stává, že mi přijde 
e-mail od nějaké Andrey z e-mailové adresy, ve které je 
napsáno třeba "Pavel Novák" nebo ještě hůř (a to se mi taky 
vážně stalo - nešlo o pacienta od Hanky) "Ahoj, jsem půl roku
na HRT a chtěl bych se s tebou podělit o své zkušenosti."
Hm, FtM kluci mi tak často nepíšou, super, řekla jsem si.
A u druhého mailu trochu mého zděšení: "Já jsem ale MtF! 
Jen nevím, jestli už můžu používat ženský rod a taky nemám 
ještě vybrané holčičí jméno, tak proto se ještě podepisuju 
Zbyněk."
Půl roku na HRT...
Inu, tempo přeměny si každý určuje sám :)
Někdy je zajímavé pozorovat, co vyvádí jiní malí lokální 
sexuologové s některými zoufalými dušemi.

Ale ten nejdůležitější detail, kterého jsem si
právě všimla je, že zatímco slečny (či 
rádoby slečny) rády používají slovo 
transka, kde můžou, div že by si ho nejradši
nedaly do občanského průkazu, FtM kluci 
se takto nechovají nebo jen opravdu 

výjimečně a po přeměně toto oslovení opouští (pokud se k 
němu vůbec kdy hlásili). Kluci jsou totiž kluci. Tak proč tedy
také všechny holky nejsou holky?
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No protože tohle je specialita holek, respektive mužů, co si 
na ně hrají! Nebo ještě lépe: transvestitů, kteří se rádi 
nazývají "transkami". Transvestismus bio ženy, která se 
převléká za muže je totiž velmi vzácný, takže tu opravdu 
nejde o transsexualitu.
Čímž se nám tato skupina "transek" omezuje pouze zhruba na
polovinu populace. Nemůžu napsat ženskou, protože právě 
někteří z "těch druhých transek" transsexuálkami nejsou, 
pouze zneužívají tohoto oslovení pro svůj prospěch, kterým 
má být jejich asi jejich zdánlivá popularita a žádanost v 
sexuálním průmyslu, kde slovo transka zněkolikanásobuje 
honoráře. Nebo ještě lépe, když budu shemale. To je úplně 
nedostatkové zboží.

Pak by tedy

1. slovo transka znamenalo označení osoby v přeměně, 
která se po ukončení přeměny stává ženou či mužem a

2. slovo "transka" znamenalo označení osoby, která se 
ráda převléká do dámských šatů a záměrně nebo ne 
svoji vinou (např. z důvodu neznalosti) se nazývá 
"transkou".

Rozlišila jsem ty dva termíny bohužel jen uvozovkami. Vlastu
nedávno napadlo oslovení nontranska, který by označovalo 
všechny transsexuální osoby, které nejsou "transkami" (tedy 
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těmi, co se za ně jen vydávají), ale kdo se v tom má potom 
vyznat? :)
Nontranska je například Vlasta, Nicol, Alice, Monika, já... a 
věřím, že většina z holek, které potkávám u Hanky a které by 
nikdy na světě nikde v souvislosti s nimi oslovení transka 
nepoužily, protože jsme ženy.

Pokud je nějaká slečna hrdá na to, že je trans a uvádí to všude
možně, pak se domnívám, že jí to přejde :)
Pokud dojde až k operaci a nepřešlo jí to ani několik let poté 
(i takové jsou mezi námi), pak je otázkou, kým tedy je, když 
její mozek jí měl říkat, že je žena. Nebo se může hrdě hlásit 
ke své minulosti a podporovat tak skupinu dalších 
potencionálních transsexuálů, kterým bude motivací. (Jen 
doufám, že bude opravdu skutečnou motivací a ne 
demotivací, která kdysi vkročila do života mně zřejmě jen 
proto, abych oddálila začátek mé přeměny, což byla naprostá 
hloupost. Jenže každý si na to své musí přijít sám.)

Shodou okolností mi v době psaní tohoto článku přišel hezký 
e-mail od jedné slečny, která se ale podepsala "TranskaMarta"
(křestní jméno jsem změnila) a v e-mailové adrese je totéž 
"transkamarta (transkamarta@abcd.cz)".
A tak jsem jí poprosila, jestli by mi vysvětlila, proč to tam má,
když (jak píše) je žena. A ta mi potvrdila, že toto oslovení je 
dočasné, spíše ze setrvačnosti a také tím důvodem bylo to, že 
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nechtěla nikomu lhát, neboť stav transka vystihuje její 
současný stav:

"Dnes viem, čo cítim, že som ženou vnútorne, no kým som k 
tomu dospela, tak mi to trvalo naozaj dlho. Ako som písala, 
tak k takému reálnemu uvedomeniu si, že som transka a čo to 
vlastne znamená som dospela, až keď som sa dostala k 
internetu. A z tej doby pochádza i tento nick, pravdupovediac 
najprv som mala nick, ktorý sa sklada iba z čísiel, až po 
určitom čase som chcela vyjadriť čo som, nechcela som 
podvádzať a mala som dojem, že musím povedať, že sa cítim 
ženou, no telo je mužské, tak preto to trans v nicku. Z akejsi 
zotrvačnosti pri tom nicku zostávam. Už som viackrát 
uvažovala o tom, že si ho zmením na čisto ženský, no v tejto 
podobe v akej žijem mi to pripadá ako podvod. 
Pravdupovediac som si taký nick aj vytvorila a bola som 
ženou /virtuálnou/, no všetko vždy skončilo pri žiadosti o foto 
či stretnutie, nechcem klamať. Myslím že ten nick vystihuje 
moju situáciu. Jednoducho si nemôžem dať ženský nick, 
pretože navonok ženou nie som. Ale vnútorne som ženou 
určite zo všetkými túžbami, potrebami... Strašne by som 
chcela mať aj ženský zovňajšok, vtedy by som sa cítila 
plnohodnotnou ženou. Asi aj keby som k tomu aktívne 
smerovala, by som ten nick používala bez prívlastku "trans"."

Já jsem v minulosti nikdy slovo transka ve své přezdívce ani 
nikde jinde nepoužila. Vždy to bylo ženské jméno (to, které 
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používám dnes, před 20 lety to tedy byla na chvíli Lucie :). 
Jako podvod jsem to brala kdysi jen chviličku úplně na 
začátku, kdy jsem si vytvořila ženský profil, do kterého jsem 
vložila cizí fotky krásné slečny. Komunikace s muži byla 
úžasná, bavilo mě to, ale asi po týdnu jsem začala mít takový 
stísněný pocit, že to nejsem já, že ty kluky podvádím a nikdy 
nebude možné, abychom se viděli naživo a to obelhávání mi 
vadilo, takže jsem tehdy udělala své první fotky (bylo to v 
době, kdy se začali objevovat první digitální fotoaparáty, což 
bylo něco fantastického) a nedostatky upravila v počítači. A 
ono to fungovalo! Byl to moc krásný neopakovatelný pocit, 
kterým jsem se tak namlsala, že jsem už nemohla zpátky, 
přestože bylo přede mnou přes 20 let života ve špatném těle. S
jídlem roste chuť, takže jsem těch fotek začala mít víc, 
zdokonalovala je a užívala si přízně mužů. Ovšem vždy jen do
chvíle, než se chtěli sejít, já musela říct ne a ukončit vzájemné
dopisování. Nebrala jsem to ale jako podvod. Neboť v mé 
hlavě jsem byla žena, byla (a jsem) o tom přesvědčená a tak 
jsem se taky prezentovala, i když v reálném světě bych tehdy 
jako žena neobstála, i kdybych se snažila sebevíc. (Vypadala 
bych prostě jako "transka" :). Zato teď si už konečně užívám 
všech výhod (ale i nevýhod) a rozkoší, které mi ženský svět 
poskytuje :)

Jenže já si myslím, že je důležité, aby nás i okolí vnímalo tak, 
že jsme ženy nebo muži. Ne abychom se prezentovali jako 
transky, pokud se necítíme jako transky.
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Jde tedy o různý pohled každého z nás na to, jak vnímáme 
sami sebe, i když se mi to transkovství prostě nelíbí a nechápu
ho. Příklad TranskyMarty ale zrovna nepatří mezi ty, které tu 
kritizuji. Je otázkou času, kdy dojde na konec přeměny a 
potom už žádná transka nebude. Bude to jen slečna Marta - 
krásná a ženská. Tou ale mohla být (a je) přeci už teď...

Co když nevypadám jako žena ani po operaci? Kdo jsem?

:) Ach jo. To je pořád dokola. Jestliže jsem žena, tak jsem 
žena, ne? Cítíte-li se být ženou, pak jste žena. Nevím, co je na
tom složitého. Chtěla jsem napsat: "Tak si za tím ale stůjme, 
že jsme ženy!", jenže proč bych to psala? Já si za tím 
nepotřebuji stát. Já tou ženou jsem.

Tak potom jedině, že mám tak nízké sebevědomí ze svého 
vzhledu, že udělám snad ten nejhorší krok a místo ženy se 
začnu identifikovat jako transka (ta bez uvozovek). Protože 
usoudím, že mě stejně všichni jako transku vidí (což je chyba)
a jsme zase u toho. Tím se vzdám svého ženství ve prospěch 
něčeho, co mělo být jen dočasné. Takovým bych popřála tedy 
alespoň hodně štěstí v životě. (Podle mé osobní zkušenosti 
jsou ale takoví lidé šťastní, protože jejich kvalita života se 
zlepšila v porovnání s tou před přeměnou).
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Některé TV slečny nabízející sexuální služby jsou spokojené 
se svými mužskými genitáliemi a tak si do své webové 
prezentace napíší co největším písmem TRANSKA. To zní 
lépe, než TV, že.
Aby to bylo ještě zamotanější, tahle "transka" sice většinou 
doopravdy transsexuální není, ale může být. Motivace 
vysokého finančního ohodnocení totiž některé transsexuální 
slečny vede k tomu, že nikdy nebo zatím žádnou operaci 
nechtějí ne proto, že by necítily, že přirozené pro ženu je mít 
vagínu, ale proto, že si zvykly na vysoké výdělky, které jim 
zajišťuje právě jejich velmi žádaný mezistav mezi mužem a 
ženou. K těm se ale my nehlásíme.

S těmito osobami vydávajícími se za skutečné transsexuály 
pak souvisí další věc.
Jelikož transsexualita předpokládá, že jsme-li ženy, 
chceme také vypadat jako ženy, ale hlavně jako ženy žít 
(protože transvestita chce taky vypadat jako žena, byť na 
chvíli, ale nechce jako žena žít, má to jen pro zábavu a fajn 
zážitek, což ho rozlišuje od transsexuálů).

Mám-li tedy na své tváři vousy a jsem žena, snažím se s tím 
tedy něco dělat. Nenechávám si ty vousy, protože ženy vousy 
nenosí. Každá biologická žena by se takový problém snažila 
řešit. A tak je to úplně se vším. I s genitáliemi třeba.
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Chci na sobě pracovat, dělat všechno možné pro to, abych 
vypadala a vystupovala i pro okolí jako žena. Nemám důvod 
jednat jinak.

Proto nechápu, jak je možné, že přijdu na kontrolu k 
Jarolímovi a tam dorazí slečna po operaci (čouhá jí totiž 
cévka z "kabelky"), která je oblečená v polopánském 
(rozhodně ne dámském) oblečení a na tváři má normálně 
strniště? Ona je sama pro sebe už ženou, na co řešit i hlas, na 
co řešit vousy, na co řešit své ženství?
Ty, milá společnosti, se musíš změnit a říkat (respektovat nebo
uznat - říkejte si tomu každý, jak chcete) mi v ženském rodě, 
protože to chci, i když jako žena nevypadám.

Místo toho, abych já byla tím, kdo dá té společnosti jasný 
signál, kým doopravdy jsem.

To jsou dva rozdílné přístupy.

Přirozeně pak holky z jedné skupiny nemají rády tu druhou.

Chtít po společnosti, aby mi říkala "ženo" ne proto, že tak 
vypadám, ale proto, že to tak jen chci, je průšvih. Když už 
jsem žena, tak mám koukat být tou ženou a ne že si budu 
myslet, že jsem žena, ale nechám si strniště a obleču se tak 
nežensky, jak se žádné ženy neoblékají. (To mimochodem 
platí pro kteroukoliv ženu, i biologickou :). Jinak by ta slečna 
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vypadala dobře, byla mladičká. Neexistují žádné výmluvy 
typu: "Ale mně ty hormony nepomohly ani trochu."
Hormony jsou kouzlo (protože prostě ženy kouzelné jsou), ale
co je to za přístup sedět na zadku a čekat, až se něco stane?
Často slyším: Věřím v osud, prostě co se má stát, tak se stane,
ať udělám cokoliv a tak čekám, až se něco stane."
Tak to není. Kdybych jen seděla, nejsem teď tady, ale je tu 
nejspíš naprosto zoufalý nesebevědomý a smutný člověk s 
mužským tělem.

To, že jsme ženy (a tvrdíme to sobě i okolí) máme totiž 
společné spolu s ostatními biologickými ženami (neboť ten
rozdíl kromě fyzického těla není (nebo nebyl) žádný). Je to
v hlavě. Bez rozdílu.

Zeptali jste se někdy kterékoliv dívky, proč si lakuje nehty? 
Proč nosí sukně nebo proč má dlouhé vlasy?
Na to se těžko odpovídá. Vždycky si někdo nejspíš nějakou 
odpověď najde, ale tou hlavní a jednoduchou odpovědí je: 
"...no protože jsem žena".

Je to v nás zakódované a to, že v průběhu těhotenství 
hormonální nerovnováha v těle naší matky způsobila ten 
fyzický omyl s naším tělem je vedlejší.

Nedávno (ještě, než vznikl tenhle článek) si mi kamarádka do 
telefonu stěžovala: "Terez, to je hrozný. Já nejsem žádná 
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transka! Já jsem žena! Líbím se heterosexuálním mužům. Ani 
by mě nenapadlo být někdo jiný."

To slečna se strništěm, co se také identifikuje jako žena, je ale 
bohužel transka i přesto, že je po operaci. Takhle jí totiž vidí 
okolí, které pak vnímá automaticky veškeré transsexuální 
osoby podobně. Okolí se totiž bohužel mylně domnívá, že na 
stejné lodi jsme.

Také Ugla ve svém videu řekla: "Nepotřebujeme se 
definovat jako transsexuálové. Pokud to však někteří 
chtějí, tak ať."
"Nikdo mi nemůže říkat, kým doopravdy jsem nebo že 
jsem chlap, protože já sama vím nejlíp, že jsem žena."

Začaly se tyhle myšlenky na mě valit už odevšad.

Opravdu mě těší, když nějaká firma zaměstná například 
handicapovaného člověka, kterému tak v životě moc pomůže.

Transsexualita ale není handicap!

Ne, opravdu není.

Někteří lidé si však myslí, že je a tak umístí například za bar 
člověka, který nikdy na sobě nepracoval (třeba slečnu se 
strništěm) jen proto, že je mu ho líto. Což je sice milé, ale 
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potom tam přijdu já, objednám si kávu a vážně se vyděsím, že
mám patřit na stejnou loď s tím pánem v dlouhé sukni a 
vousy? Každý, kdo projde kolem a nikdy tam nebyl, toho 
člověka řeší.
A už nikdy tam nepřijdu.

Je vpořádku, když pomáháme lidem žít v jejich vytoužené roli
a respektujeme jejich identitu, přestože tak nevypadají. 
Nemám problém bavit se s lidmi, kteří jsou výstřední nebo na 
sebe poutají pozornost a odlišují se. Ale není vpořádku, že 
takoví lidé jsou házeni do jednoho pytle s těmi, kteří na sobě 
tvrdě pracovali, dřeli a snažili se udělat maximum pro to, aby 
to dopadlo dobře a kteří jsou pak (asi za odměnu za to 
všechno) nazváni transkami.
Děkuji pěkně. Nemám zájem.

Vysvětlujte jim potom, že jsem žena.

Je vás plný internet, plný facebook (jak napsala Doubravka), u
svých jmen máte přídavek "transka". Stačily mi tři minuty a 
našla jsem "Transka Transka", "Mladá Transka", "Trvale 
Transka", "Ina Transka", "Ania Transka", "Nicol Transka"... 
nekonečný příběh. Ale já na vašich fotkách nevidím transky. 
Já tam vídím TéVéčka a crossdressery, fetišisty a 
exhibicionisty.
Fotíte fetišisticky své nohy na tisicících fotkách jen z jiného 
úhlu, boty, kožené kalhoty. Dokonce můžeme vidět i úkaz, 
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jakým je jedna Češka po SRS, která fotí své kalhotky - jenže 
na sobě. Hezky rozkročíme nohy (to je tak ženské!), 
poodhrneme sukénku, ať to každý vidí. Jsou dnes krajkované! 
Aaaaach, jak jsem vzrušená! A vystavím si to hezky na 
facebooku. No né! Tolik obdivných komentářů! Super. Tak 
ještě nafotíme zadeček (mám totiž tanga hele!) a pak nohy. A 
ty kožené kozačky s 20cm podpatkem... Slintáte? (Já si 
musela dojít pro blinkací pytlík).

Taková perfektní transka všem dává najevo, že jejími 
nejoblíbenějšími knihami jsou "The Male Crossdresser 
Support Group", "Ladyboys", "How to crossdress" a 
oblíbeným filmem "Horny Shemale Sex Anal". Má holt 
takovéhle záliby, proč ne. Jistě je má i mnoho biologických 
žen, které se rády podívají na anální sex slečny s penisem.
Ne, tak k téhle paní (?) já se nehlásím. Ona je pro mě z jiné 
planety. (Říkám ona, protože respektuji její rozhodnutí a v 
češtině máme jen tři jmenné rody.)
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("She is from another planet" - ilustrační obrázek)

Ale to není osobní útok na tyto lidi. Vysvětluji tu jen, kdo je 
transka a že z transky se přirozeným procesem stává žena. 
Nelze v této fázi ustrnout, jinak to logicky není transka. Ne 
není. Není. Prostě není. :) Pro někoho asi překvápko, co? :)

My opravdu nejsme vidět. Největším štěstím a satisfakcí je 
pro nás to, že už nám nikdo neříká transko, kterou jsme v 
našich hlavách ani nikdy nebyly.

Během přeměny (kdy jsme ještě systémem nazývány 
transsexuály, ale samy sebe tak nikdy nenazýváme) můžeme 
mít ještě nějaké nedostatky, protože přeměna je proces 
pozvolný, nelze ho urychlit, je to ta nejtěžší fáze našeho 
života, ale ta jednou skončí.
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Jak jsem zjistila, někdo ani neví, co to žena je. Mnohým TV a 
CD mužům si stačí z ženství ukradnout opravdu jen její 
nepatrný kousek, aby byli šťastní a cítili se tak nějak dobře. 
Nevadí jim, že takhle ženy nevypadají ani náhodou, že mají k 
ženství daleko. To mně pak vadí, když se nazvou transkou. Co
dělají doma nebo v travesti show je mi ukradené. Ale já se k 
nim nehlásím stejně, jako se k nim nehlásí jiné bio ženy.

Aby nedošlo k omylu. Já se neposmívám odlišným lidem a 
ani nekritizuji jejich záliby. Vadí mi, že kde kdo si pak myslí, 
že transsexuální žena má logicky tvář plnou vousů, 
desetimetrové řasy na očích a barevné peří až někde mezi 
nohama. Myslí si to třeba "jako moje mamina a babička", jak 
řekla Doubravka. Tak to je přesný, Doubravko!

Tak aby bylo jasno.

My, ženy, jsme ženy.

Neříkejte nám transky. Nikdy se k tomu (my ženy) 
nebudeme hlásit, i když to máme v diagnóze, ale jinak to 
úzkostlivě tajíme a nesnášíme, když to musíme někomu říct. 
Někomu, kdo v nás už konečně viděl ženu. Nikdy to slovo 
nepoužijeme. Hnusí se nám, protože my nejsme žádné 
transky. To jste tak akorát vy druzí (ačkoli je to omyl, protože 
výraz "transsexuál" měl původně úplně jiný význam, než se 
převlékat a fotit se doma u dveří s vyretušovanou tváří a 
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levnou neupravenou parukou bez úrovně lesknoucí se na sto 
kilometrů).

My toužíme zapadnout. Nebýt vidět. Chceme žít 
NORMÁLNÍ BĚŽNÝ ŽIVOT, jaký ho žijí jiné ženy. 
Nemáme potřebu se někde fotit v extravagantních oblečcích, 
ukazovat se nebo vystupovat v různých show.

Neodsuzuji vás pro to, co děláte, transvestité, crossdreseři, 
trans-pedo transgendery (to je termín, na který jsem narazila 
nedávno a označuje transgender osobu vyššího věku žijící v 
roli dítěte, takže například 50letá MtF paní žije život 6leté 
dívky (o tom tu bude jednou článek, ale teď hudruju 
kolegiálně s Doubravkou, tak nemám čas :)). Konkrétně trans-
pedo mi tedy vlastně už vážně přijde nechutné asi jako 
sexuální úchylka uspokojení se v dětských plínách s 
dudlíkem. Vidím 50letého muže, co má mašličku ve zbytcích 
vlasů a botičky, které měla moje dcera na vítání občánků.
Dobře, doma si dělejte, co chcete, ale vy s tím pak vylezete na
veřejnost a společnost nás hodí do jednoho pytle, ze kterého 
můžu utíkat, jak chci. Stydím se za vás. Stydím se kvůli vám 
použít slovo transsexuál, protože jen a jen kvůli vám ve 
společnosti už dávno neznamená to, co znamenat mělo, 
protože jste ho zprznili na ubohou představu laciné mužatky.

Nikdo se mi nemůže divit, že mi to vadí.
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Tohle by vadilo každé ženě. A my, narozdíl od vás, dostáváme
po ukončení přeměny doklad o "ukončení léčby změny 
pohlaví", takže tou ženou jsme.

Neříkám, že jsem něco víc. Nechci a nebudu se nad nikým 
povyšovat. Jen říkám, že jsem žena a vy jste "transky" 
(chcete-li si tak říkat, ačkoli o tom pochybuji, ale ono to zní 
tak nějak senzačně žejo? Budí to pozornost. Jste jiní. Lidé vás 
musí milovat! A je to tak sexyyyy...).

Je prostě tak těžké pochopit, že my to neděláme jen tak z 
nudy, z potěšení, z důvodu vzrušení, z nedostatku rodičovské 
lásky jako si to myslí ve Vietnamu, z důvodu nedostatku 
partnerů nebo já nevím čeho ještě, co už jsem stokrát za život 
slyšela? Netoužíme po popularitě ani po tom, aby nás půlka 
světa viděla jako transky, protože my jsme ženy. (V tomhle 
článku to budu opakovat schválně klidně stokrát). To jen 
zdravotní systém nás tak nazval, abychom mohly spokojeně 
dojít ke konci přeměny a být konečně šťastné.

Opravdu jsem si chtěla hlavně zahudrovat. I já jsem se 
dlouhou dobu snažila přesvědčit samu sebe, že JSME na jedné
lodi, ale musím konstatovat, že nikoli a nikdy nebudeme. To 
zjištění přišlo postupně. Něco takového jsem kdysi vůbec 
netušila. Věřila jsem definici slova transsexuál a také tomu, že
když to někdo o sobě říká, tak jím jistě je. Když o sobě někdo
říká, že je gay, tak mu také věřím, že je gay.
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Dovolila bych si tedy vyjádřit svou srdečnou podporu všem 
lesbám, gayům, intersexuálům, bigenderům a nám - ženám a 
mužům, kteří jsme se narodily ve špatném těle a naším cílem 
je během přeměny dosáhnout toho, aby naše tělo bylo v 
souladu s naší duší a světě div se - stali jsme se zase jen 
mužem nebo ženou. Tím se značně lišíme od vás ostatních.

Takže si to zopakujme.

1) Jsme tu my - ženy, kterým z nějakého důvodu nějakou
dobu říkali transsexuálové.

2) A pak jste tu vy, kteří si transsexuálové říkáte
dobrovolně a ženami nejste.

Takže... žena, nebo transka?
Měli byste si to pořádně rozmyslet.

Nejsme na stejné lodi.
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(Všechny výše uvedené fotky jsou z veřejně dostupných
zdrojů.)

Já myslím, že je to jasné, ne?

Je mi úplně jedno, jestli svojí diagnózu F64.0 mám navěky 
někde v systému zdravotní pojišťovny jako dalších přes 1100 
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osob s touto diagnózou v ČR (ověřeno mým dotazem 
zdravotním pojišťovnám) nebo v kartě lékaře. Logicky se se 
mnou táhne pokaždé, když vyrazím do Motola na urologii, 
protože lékař musí vědět, co se se mnou dělo v minulosti, ale 
když půjdu k zubaři, říkat mu to přirozeně nebudu.

Já jsem žena a chtěla bych, abych ani mezi transgendery 
nebyla označována jako transgender, transsexuál či 
transka. Dokonce pokud by to bylo možné i před operací.
Myslím, že toto označení je základní omyl, který si celá tahle 
společnost myslí - že pokud trpím nějakou úchylkou, jsem 
úchyl a pak tedy musím být tím úchylem celý život. Pedofil, 
nekrofil, gerontofil. Nejde to vyléčit a tahám s sebou tedy 
těžkou kouli až do smrti. Bohužel se transsexualita řeší také 
na sexuologii a i když ji nenajdeme v sáhodlouhém seznamu 
úchylek člověka, společnost jí mezi ně tak nějak automaticky 
řadí. Jenže my si svou kouli netaháme do smrti. My jsme se jí 
zbavili...

Chtěla bych říct, že jsem možná byla transsexuál, protože 
jsem vypadala jako chlap a cítila se jako žena, takže mé tělo 
bylo v nesouladu s mou duší, identitou, kterou jsem si sama 
nevymyslela a vystrkovala růžky už když mi byly čtyři a já 
celá vyděšená nevěděla, co to je. Rozhodla jsem se s tím ale 
něco udělat a tak byla zahájena "léčba změny pohlaví", na což 
je takový papír s tímto názvem a po jejím ukončení (tedy po 
SRS) jsem dostala papír druhý s názvem "ukončení léčby 
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změny pohlaví". Moje léčba nemoci s diagnózou F64.0 byla 
ukončena. To znamená, že jsem přestala být tou nechtěnou 
transkou (celou dobu jsem všem tvrdila, že jsem žena, protože
můj mozek mi to jasně říkal) a stala jsem se konečně ženou i 
ve zbývajících částech mého života.

A to je přesně to, o co mi šlo. Jsem si jistá, že ženou jsem. 
Byla jsem jí už od narození, ale bohužel ne pro společnost. To
přišlo díky mému rozhodnutí až později. Mám ženské tělo a 
mám i ženské doklady. I pro úřady jsem tedy ženou. Mám 
dokonce pocit, že to tak bylo od narození. Nebudu muset 
nikdy na vojnu a do schránky mi chodí pozvánky na 
preventivní vyšetření proti rakovině děložního čípku. Lidé mě
oslovují v ženském rodě, spím s heterosexuálními muži a 
jsem moc šťastná jako nikdy v životě.

To všechno proto, že jsem ženou. Ne transkou.

Takhle to mám prostě já a jak jsem s radostí zjistila i spousta z
nás, které už od začátku tvrdíme, že jsme ženami. Náš mozek 
nám ani žádnou jinou variantu neumožňuje.

Tak si buďte transkami, ale nás mezi sebe netahejte. (Tím 
nemyslím děvčata momentálně v průběhu přeměny, které jsou
zdravotním systémem nazvány transkami ať chtějí nebo 
nechtějí, přestože jim jejich mozek říká, že jsou ženami.)
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Prostě jak prohlásila jednu moc hezkou větu Monika:

"Důležité je, že my jsme ženy a na nějaké blbé transky se
můžeme vykašlat" :).

Hezký advent všem.
(I transkám.)

(Tento článek reprezentuje můj vlastní názor.
Ostatně jako celý tento blog :)

--------------
Zaslechla jsem divný názor, že když někomu říkám, že jsem 
žena, že se tím povyšuji nad těmi, kdo jsou "jen" transka. Tak 
to přeci není. Když říkám, že jsem žena, říkám to proto, že mi 
to tak říká můj mozek stejně, jako to říká polovině ženské 
populace. Říkat o sobě, že jsem žena není ani víc ani míň než 
"transka". Jen jde o odlišnou identifikaci sebe sama 
postavenou na stejnou úroveň. Každý jsme někdo. Někdo 
ani neví kdo a někde o sobě nechce říkat, že je žena, nebo 
muž. Někdo v tom jasno nemá, někdo ano. Ale není víc nebo 
míň člověkem, než ten druhý.
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Zakleté princezny 4. - Zuzka (SR)
14. prosince 2015 v 10:21 | Tereza |  Zakleté princezny 

Nedávno mi napsala 
další zakletá princezna, 
která si říká Zuzka a jak 
to tak vypadá, už brzy 
by mohla být 
vysvobozená, protože o 
tom začala přemýšlet. I 

ona, jako většina z nás, bojovala sama se sebou a snažila se 
samu sebe přesvědčit, že není tím, kým tuší, že by mohla 
být...
Já jsem tak drsná, jooo já jsem taaaak drsná! Super! To se mi 
daří být drsná! Půjdu na vojenskou školu a budu ještě drsnější.
Jsem přeci chlap... :)

Jo, jasně.

Je ze Slovenska a tady je její osobitý otevřený příběh.
Tyto zpovědi nezkracuji, necenzuruji ani nijak obsahově nebo 
gramaticky neupravuji a jejich sdělení také nemusí (ale může)
být v souladu s mými názory.

Není nic jednoduššího, než se svěřit se vším trápením v naší 
hlavě i srdci světu a ulevit si.
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Příběh 4. - Zuzka (SR)

Ahojte, môj príbeh píšem preto aby som to čo v sebe držím 
odjakživa dala konečne von a aj preto aby tie z nás ktoré 
majú možnosť voľby svojej cesty zvolili tú správnu a 
neurobili hroznú chybu tak ako ja.

Som transsexuálna MTF. V detstve sú moje prvé spomienky 
spojené s tým že od kedy si pamätám vždy som mala túžbu 
byť dievčaťom. Jasne si to vybavujem vo veku tak asi tak 10 
-12 ročná, keď som využívala chvíľky keď som bol sama 
doma a obliekala si či už mamine ale sestrine vecičky, z tej 
doby si pamätám len veľký zmätok aký to vo mne 
vyvolávalo, nechápala som prečo ma to láka, myslela som si 
nakoniec že to asi všetci chlapci to skúšajú, tak tajne ako ja a 
že majú také sny že sú dievčaťom. Už v tej dobe som si však 
začala vytvárať svoj vnútorný svet, svet fantázií, a prežívanie 
a vôbec všetko som to v sebe uzamkla, najprv nevedome no 
neskôr, keď som sa zorientovala a zistila že predsa len moje 
túžby nie sú "celkom normálne" som sa uzatvorila celkom.

Vždy som sa rada hrala s dievčatami na domácnosť, varenie, 
a tak ale vždy som v tej hre bola, žiaľ, chlapcom, dospelí ma 
považovali za takého veľmi milého a dobrého chlapca, aspoň 
také posudky si pamätám. Neskôr v puberte keď mi začalo 
dochádzať že som asi iná než ostatní moji spolužiaci a vôbec 
ľudia, tak sa ten zmätok ešte zväčšil, stále som ale dúfala že 
sa tie pocity stratia a ja budem v súlade s mojim telom, ale 
viac som dúfala sa stane nejaký zázrak a stanem sa 
dievčaťom . Predstavovala som si že budem unesená a 

Prosinec 2015 - Zakleté princezny 4. - Zuzka (SR) 1291



vychovávaná ako poslušné dievčatko, budem sa hrať s 
kamarátkami s bábikami v krásnych šatách... No mala som aj 
bežné chlapčenské záujmy ako rybárčenie, prírodu, a tak. 
Musím povedať že čo sa týka sexuality tak som ju vnímala 
veľmi okrajovo, dievčatá sa mi páčili výzorovo ale nespájali 
sa s tým žiadne predstavy sexuálne, a to isté platilo i o 
chlapcoch. Vôbec som nemala potrebu skúmania svojej 
sexuality, akosi som ju nevnímala, netušila som že penis je i 
na niečo iné ako na cikanie.

V tej dobe som mala málo priestoru na to prezliecť sa pretože
som bola na vojenskej škole od svojich štrnástich rokov. 
Nechápala úplne jasne, prečo som sa tam vlastne prihlásila 
/páčili sa mi uniformy a bavili ma vojnové filmy-tak to boli 
základné dôvody/, až neskôr keď som si to tak vnútorne 
analyzovala tak som si ujasnila že to bola vlastne snaha 
potvrdiť svoju mužnosť a také iracionálne presvedčenie že sa 
tam "vyliečim", že zo mňa spravia chlapa. Veď rozhodovať sa
v trinástich rokoch kedy bol ten môj zmätok veľmi veľký 
nebolo ľahké.

Nič takého sa nestalo, pocity boli stále intenzívnejšie a keď 
som mala šestnásť kúpila som si prvé ženské vecičky, bolo to 
v zásielkovom obchode, dlhú nočnú košielku a negližé 
/krásne trblietavé a jemnučké/. Večer keď sme sa uložili spať 
som sa pod paplónom prezliekla do košielky a bolo mi 
krásne. Nikdy na to nikto neprišiel i keď riziko tu bolo, veď 
na izbe sme boli šiesti, Iné možnosti na prezliekanie som 
nemala, iba tu a tam doma na prázdninách. Je pravdou že v 
tej dobe ma vzrušovalo keď som sa obliekla ako žena, mne 
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ale vadilo že mi to stojí, nikdy som tak neonanovala, 
nevedela som si to predstaviť. Neskôr sa pocit priameho 
vzrušenia vytratil, zostali iba veľmi príjemné pocity keď som 
mohla byť na chvíľku aspoň trošku ženou.

Po skončení školy som išla na vysokú, tiež vojenskú školu, 
tam bola situácia podobná. Zmenila sa mi i postava, 
testosterón otrávil moje telo a maskulinizácia ma od môjho 
tela vzdaľovala, začala som ho neznášať. Moja sexualita v 
tomto období bola taká nejasná, nevedela som si predstaviť 
nič ani zo ženou ani s mužom, keď som si vo fantázii 
prehrávala takéto situácie je pravda že keď som si predstavila
že by som bola s mužom v mojom mužskom tele tak sa mi to 
protivilo. Ale ani zo ženami ma nelákalo sa stýkať sexuálne. 
Ani vtedy som nikdy neonanovala.

V roku 1990 som odišla s armády a vrátila sa domov, v tej 
dobe som využila každú chvíľočku keď som bola sama a bola
som ženou. I v tej dobe som mávala depresívne stavy ale 
stále som snívala a to mi pomáhalo žiť. Musím povedať že 
napriek príjemným pocitom keď som sa prezliekla som sa 
nerada dívala do zrkadla pretože nesúlad medzi mužským 
výzorom a ženským oblečením sa mi nepáčil. V tej dobe už 
som s útžkovitých informácií v tlači, televízii a podobne 
pozlepovala to že som transsexuálna ale boli to iba veľmi 
kusé poznatky, túžila som byť ženou no dokázala som to 
skryť, pretože som netušila že sa pohlavie dá zmeniť, 
jednoducho informácie v tej dobe neboli také dostupné ako 
dnes.
Dnes keď sa pozerám naspäť tak ma veľmi mrzí že som v tej 
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dobe nemala dosť informácií o tom ako by sa dala moja 
situácia riešiť a vyhľadať lekára som sa bála kvôli strachu z 
výsmechu, odsúdenia a tak. Veď keď som počúvala názory 
ľudí na homosexuálov a lesby tak som si dokázala predstaviť 
čo by čakalo mňa. Navyše som nechcela urobiť "hanbu" 
mojej rodine a blízkym, to mi bránilo robiť akékoľvek 
verejné kroky k riešeniu mojej situácie /obrovská chyba s 
obrovskými dôsledkami/. Slovenská spoločnosť je dosť 
homofóbna i v súčasnosti a transrodového človeka vie 
pochopiť či tolerovať iba malá časť ľudí.

Snažila som sa žiť normálny život ako muž, začala som učiť 
na škole/aspoň feminné povolanie/. Postupne som našla 
partiu ľudí s ktorými so chodila na výlety, turistiku a tak a 
tam som stretla i svoju manželku. Neviem ako sa to stalo ale 
naozaj som sa do nej zamilovala /milujem ju stále, síce inak 
ako vtedy ale veľmi a o to je moja situácia ťažšia/ a v tej 
dobe mám pocit že i moja transsexualita ustúpila veľmi do 
pozadia a z toho som mylne vyvodila že vďaka láske sa to 
postupne vytratí a ja budem tým čo odo mňa očakáva okolie i
vnútorne. /Navyše som veľmi túžila mať deti a sama som si 
ich urobiť nemohla./

Chvíľku to tak bolo aj keď úprimne musím priznať že kdesi 
vzadu som stále cítila tú potrebu, túžbu byť ženou. Po 
určitom čase sa tie pocity opäť začali vynárať no v návale 
povinností, /mali sme už dve dcéry/ nebolo veľa času aby 
som sa venovala sama sebe, no vždy keď som bola sama som
sa zasa stávala ženou. Situácia sa dosť zmenila príchodom 
internetu, tam som postupne preštudovala všetko čo sa dalo 
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ohľadne transsexuality a zmeny pohlavia, no nikdy som si 
nevedela predstaviť že by som opustila svoju rodinu a 
blízkych kvôli tomu a navyše som už mala tridsaťosem 
rokov, aj keď tá túžba bola obrovská. Tak som si vytvorila 
kompenzačné mechanizmy čo bolo to občasné prezliekanie, 
na internete som mala ženský nick pod ktorým som 
vystupovala vo virtuálnom priestore ako žena, to bolo veľmi 
príjemné. A je pravdou že tým že sa moja sexualita prebudila,
na čom má hlavnú zásluhu moja manželka /prvý krát som sa 
dotkla svojho penisu so sexuálnym úmyslom ako 
dvadsaťsedem ročná/, kompenzovala som si tú potrebu byť 
ženou sebaukájaním, kedy som vo svojej fantázii bola ženou, 
mojím partnerom bol vždy vysnívaný dominantný muž čo by 
ma viedol....

Toto mi dlho pomáhalo i keď som vedela že je to len chabá 
náhražka. V tejto dobe som sa už celkom poznala, vedela som
že v mužskom tele by som nikdy nedokázala mať sex s 
mužom aj keď jeden pokus som mala, a rovnako viem to že 
ak by som bola v tele ženskom preferovala by som mužov, 
ako by to bolo v takom prípade zo ženami to neviem ale 
myslím si že by ma sexuálne nepriťahovali, viem že v tom 
zohrávajú úlohu i hormóny. No napriek tomu že to i vtedy 
bola to veľká psychická záťaž no dokázala som to ustáť. 
Túžba po ženskej úlohe v spoločnosti i v sexe však bola stála,
silná a nestrácala sa, stále som sa zmietala v bludnom kruhu.

Situácia sa dramaticky zmenila po tom čo moja manželka 
túžila ešte po dieťati, a ja som jej to chcela dopriať, no náš 
chlapček sa narodil predčasne a nechcem rozoberať 
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podrobnosti. Má diagnúzu DMO, kvadruparetický syndróm, 
epilepsiu a je psycho-motoricky retardovaný. Práve od tej 
doby žijem v zlom sne, naviac , aj keď je to paradoxné tak 
som v práci dosiahla povýšenie do vedúcej funkcie a to je 
ďalšia psychická záťaž pretože sa necítim dosť silná na to 
/naopak túžim sa o niekoho oprieť, byť aj slabá a citlivá, 
submisívna... /, no vzala som to kvôli peniazom, určite si 
viete predstaviť čo stojí liečba a rehabilitácia synčeka, ďalšie 
dve deti na školách, manželka iba s príspevkom na 
opatrovanie.

Rovnako na priestor pre seba nie je akosi čas a 
pravdupovediac nemám rada keď vidím ženské veci na 
svojom mužskom tele, neviem či to chápete, ale ten rozpor je 
neznesiteľný, to ochlpenie, mužské proporcie a na tom niečo 
pekné, to ma odpudzuje. Keď som skúšala čosi manželke 
veľmi opatrne naznačiť a to tak že som si oholila všetko 
ochlpenie a že by som sa tak chcela holiť stále, tak mi 
povedala že sa jej to nepáči a že čo ma to napadlo, 
nedokázala som povedať pravdu. Tá situácia je naozaj ťažká 
a ja si myslím že ak by nebolo týchto okolností zo synčekom 
a náročnou prácou kde ja musím byť tá silná, dokázala by 
som svoju transsexualitu /v záujme udržať rodinu/ zvládnuť a
kompenzovať ale teraz ma to zráža na kolená, teda mám ten 
pocit že to už neustojím a nevidím východisko, každodenné 
povinnosti ma úplne vyčerpávajú a keď prídem domov som 
ako vyhasnutá a to musím hrať úlohu manžela, otca, muža, 
vidieť svoje postihnuté dieťa, hľadať silu pracovať ešte i s 
ním. Každé riešenie mojej situácie za týchto podmienok je 
jednoducho zlé. No radšej končím, aspoň som si trošička 
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vyliala dušičku.

Prosím Vás všetky, poučte sa z môjho príbehu, čas nič 
nevylieči a nezahojí, ak neurobíte kroky k zmene sami tak to 
za Vás neurobí nikto, dnes je veľa informácií a i možností na 
naozajstné riešenie, ak to neurobíte čaká Vás iba utrpenie, 
depresie, pretvárka...

Ak by ste mi chceli niečo napísať či sa spýtať tak môj email 
je: transzuzka@azet.sk

(C) Zuzka

Psát Zuzce můžete, ale prosím o slušné vzkazy, nejsme ve 
válce...

Prosinec 2015 - Zakleté princezny 4. - Zuzka (SR) 1297



Jste taky pohlavně nesladění?
15. prosince 2015 v 15:04 | Tereza 

Když jsem se tu v nedávném článku Výsledky chirurgické 
léčby MtF TS (2000-2013) FN Motol pustila do statistik, 
ozvala se mi Dominika, že četla článek, ve kterém mluvčí 
VZP prozradil, že mají ve své databázi momentálně 750 osob 
s diagnózou F64.0.

Nabízela se tedy otázka, jak jsou na tom naše ostatní 
zdravotní pojišťovny. Navíc je to perfektní způsob, jak zjistit, 
kolik osob v naší zemi vlastně aktivně řeší svoji 
transsexualitu.
Tak jsem prostě začátkem prosince oslovila všechny naše 
zdravotní pojišťovny a zde je výsledek:
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Poznámky:

*1
ZPMV - Dvakrát urgováno bez jediné odpovědi. Požadovala 
jsem odpověď i v případě, že mi tuto informaci nemohou 
poskytnout. Bez výsledku. Ten přišel až po uzávěrce 17.12. s 
tím, že požadované informace pojišťovna nemá a proto je 
nemůže poskytnout.

*2
ČPZP - Jako jediná pojišťovna v ČR vysloveně odmítla 
informaci podat s odvoláním na zákon o mlčenlivosti a 
značnému zatížení svých zaměstnanců, kteří nemají čas 
vyřídit moji žádost.

*3
RBP - Vyžadovala podání žádosti o tuto informaci pouze 
písemnou formou, takže jsem musela napsat dopis, poslat ho 
poštou a čekat na odpověď. Tato ostravská pojišťovna nemá 
smlouvu s MUDr. Hankou Fifkovou. Odpověď mi také přišla 
v papírové podobě, přestože jsem uvedla svůj e-mail.

*4
ZPŠ - Asistent ředitelky ing. Petr Kvapil požadoval uvést 
název diplomové práce, pro kterou potřebuji tyto informace, 
školu a kde budou data zveřejněna. Po mé odpovědi 
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neodepsal a tak jsem svou žádost urgovala. Odepsal mi, že na 
tomto údaji pracuje (už týden). K 15.12.2015 jsem odpověď 
neměla, ale k 18.12. (po 15 dnech od první žádosti) dorazila. 
ZPŠ tak reagovala ze všech pojišťoven nejdéle.

Asistentka ředitele VoZP p. Pejčochová byla tak hodná, že mi
poskytla dokonce vývoj počtu osob s F64.0 podle let (viz 
tabulka níže) a odpověděla i na doplňující otázky, které 
konzultovala s jinými odborníky, třeba že doklady vztahující 
se k úhradám vázaných k jednotlivým diagnózám jsou 
pojišťovny povinny evidovat 10 let.

Vývoj počtu osob s F64.0 u VoZP

2012 50
2013 62
2014 66
2015 84

* k 3.12.2015, takže rok 2015 je neúplný

V ČR je tedy v současné době (odhadem) 1467 osob s 
diagnózou F64.0 (to znamená i včetně těch, kteří svou 
přeměnu ukončili, kterých je ale z celkového počtu jen 
čtvrtina).

Z mého 14denního šetření vyplývá, že:

• ČPZP má přepracované zaměstnance, kteří nestíhají
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• RBP je retro
• ZPMV nemá data
• ZPŠ má na všechno spoustu času

A dále že:

• VZP se ničím netají
• OZP reaguje rychle
• VoZP má nejochotnější asistentku ředitele ze všech 

pojišťoven v ČR

Vztaženo k podílu jednotlivých pojišťoven na trhu má jediná 
chudák OZP dvakrát více klientů s diagnózou F64.0 než 
ostatní pojišťovny, takže je financuje na úkor ostatních.

Kromě této sondy do ochoty českých zdravotních pojišťoven 
ukazuje tato statistika ale ještě něco.
Celosvětový odhad podílu transsexuálů vůči populaci je 
odhadován na 0,1 - 0,3 %. Pokud je tento odhad správný, je to
tedy v ČR 10x-30x více, než je počet evidovaných 
transsexuálů (0,01 %). Takže jen každý desátý až třicátý 
transsexuál svoji situaci aktivně řeší. Ostatní zůstávají zakletí 
ve svém těle zřejmě do smrti. Tak hodně štěstí, princezny a 
princové...

To, že jsem se pustila do statistik osob s diagnózou F64.0 má 
ale ještě jeden důvod. Vypadá to, že za dva roky už žádná 
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diagnóza F64.0 existovat totiž nebude a statistiky se nám tak 
poněkud "rozhází". Takže jsem ráda, že se mi nás povedlo 
sečíst ještě za staré "dobré" F64ky :)

Konec transsexuality na této planetě - éra 5A30 začíná!

Že by vymřeli všichni transsexuálové nebo z ničeho nic 
mávnutím proutku nikdo poruchou identity netrpěl?
Mimochodem to by bylo krásné, kdyby transsexualismus 
neexistoval. Představuju si svět, kde k žádné hormonální 
nerovnováze v těhotenství matky nedojde a nikdy nikdo 
nebude mít v nesouladu fyzické a duševní pohlaví. 
Neexistoval by tenhle blog, nepoznala bych spoustu milých 
lidí a osobností, nepoznala bych nenávist vůči menšině, nikdo 
by se neměl nad kým pohoršovat, transsexuální lidé by 
nepáchali sebevraždy, nemuseli by se rozvádět a žili by 
šťastně a spokojeně až do smrti...
Tak to ani náhodou!
52 % sezdaných párů se zase rozvede, tj. většina. A co je 
většina, je normální.
Vy jste ještě spolu po padesáti letech? Vy nejste normální!

No není tenhle svět absurdní???

Kdyby neexistoval transsexualismus, žiju si v podstatě nudný 
život, který by byl možná spokojený, ale nebyl by to takový 
fičák, jako se mi z mého života stal v roce 2012 a vlastně stále
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trvá, neboť mé nadšení nezná mezí. Což z transsexuality 
nedělá problém ani katastrofu, ale něco úžasného.

Tím koncem transsexualismu na této planetě tedy myslím jen 
jeho název. Nebojte se, milí homofobové. Nevymřeme vám! :)
Co byste tu bez nás taky dělali, že?

Transsexualismus mentální poruchou?

Na to, aby byla transsexuálním lidem umožněna lékařská 
přeměna a změny v identifikačních dokladech se vyžaduje, 
aby splnili kritéria na určení diagnózy F 64.0 - 
Transsexualismus.
V 10. verzi Mezinárodní klasifikace chorob (ICD-10) je 
diagnóza F 64.0 zařazená mezi Duševní poruchy a poruchy 
chování, konkrétně Poruchy osobností a chování dospělých.
Jde sice o kategorizaci stále platnou, ale postavenou na 
zastaralých principech. Je plánováno, že v roce 2017 
(původně v r. 2015) by se měla změnit vydáním 11. verze 
Mezinárodní klasifikace chorob, ve které má být 
transsexualismus přejmenován na "Gender Incongruence 
(GI)" (Pohlavní nesoulad, takže tomu budeme říkat asi PN, 
jako třeba "pracovní neschopnost") a vyřazen z kategorie 
duševních chorob. Místo toho bude nově vytvořená kategorie 
související se sexuálním zdravím, do které se GI přesune, což 
má zabezpečit, že pojištění bude pokrývat i nadále náklady na 
zdravotní péči, ale transsexualita jako taková už nebude 
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považována za chorobu. Dojde tím k depatologizaci 
transsexuality.

Podobný koncept je používaný i v americkém Diagnostickém 
a statistickém manuálu chorob (DSM-5). Za problém se 
považuje rodová rozlada (disforie), která vzniká jako následek
nesouladu mezi pohlavím zapsaným při narození a 
prožívaným pohlavím. Transsexuální lidé (nevím, jak jim 
budu říkat potom - "pohlavně nesladění"? :) tedy nejsou 
považováni za nemocné a rodová rozlada se proto 
diagnostikuje jen v případě, že to daná osoba z nějakého 
důvodu potřebuje, např. kvůli přístupu ke zdravotní péči nebo 
změně dokumentů.

Je v zájmu Světové zdravotnické organizace (WHO), aby 
náklady na zdravotní péči transsexuálů byly i dále hrazeny z 
veřejného pojištění, což také doporučuje.

"Gender identity disorder" (Porucha pohlavní identity) byla 
poprvé uvedena v americké verzi klasifikace nemocí DSM-3 
v roce 1980.
"Homosexualita" byla z ICD vyjmuta v roce 1990.

Tak a teď se na to jednání 29 členů s právem hlasování o nové
ICD-11 podívejme detailně, protože jsem našla záznam z této 
konference.
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Byly projednány mimo jiné tyto změny:

• F65.1 - Fetišistický transvestismus - schváleno 
vymazání bez náhrady - 79 % hlasů. Doporučeno 
zařadit toto chování mezi "jiné úzkostné poruchy". 
Vymazání bylo navrženo z důvodu diskriminace osob s
touto diagnózou v některých zemích, kde jim za nošení 
šatů opačného pohlaví hrozil trest smrti a také z 
důvodu přílišné stigmatizace osob s touto diagnózou. 
Proběhla diskuse, zda je vhodné zařadit novou 
alternativní kategorii za fetišistický transvestismus pro
malý počet pacientů, kteří potřebují pomoc.

• Argumenty pro vymazání:

• Podle švédské studie se alespoň jednou převléklo do 
šatů opačného pohlaví 2,8 % mužů a 0,4 % žen. 
Drtivá většina nikdy nepotřebovala odborou pomoc. 
Těm, kteří pomoc vyledali, byla později 
diagnostikována "porucha pohlavní identity". Některé 
evropské země tuto diagnózu neuznávají.

• F66 - Poruchy psychické a chování související se 
sexuálním vývojem a orientací (celá kategorie), kam 
patřila například F66.2 Porucha sexuálních vztahů, 
kdy pohlavní identita nebo sexuální orientace 
způsobuje obtíže ve vytváření vztahů se sexuálním 
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partnerem - schváleno vymazání bez náhrady - 100 % 
hlasů

• F64.1 - Transvestitismus dvojí role - návrh na 
vymazání bez náhrady (výsledek hlasování není znám)

• F64.0 - Transsexualismus - původně navrženo 
přejmenování na "Gender Incongruence of 
Adolescence and Aduldhood" (GIAA) (Pohlavní 
nesoulad v dospívání a dospělosti). Tento název byl 
pro češtinu přijatelný. Jenže v diskusi zaznělo, že slovo
"incongruence" (nesoulad) některé jazyky vůbec 
nemají a budou mít potíže s překladem, proto byl 
navržen nový název "Gender/Body Divergence" 
(Gender/Body neshoda).

• .....přeložte si to sami, jo? Mně název "Neshoda těla a 
pohlaví" přijde ujetý, protože do češtiny se gender 
překládá bohužel jako rod nebo pohlaví, zatímco v 
angličtině jsou termíny pro pohlaví dva: gender a sex, 
přičemž gender označuje právě pohlaví duševní, čili 
opravdu jakýsi rod, který ale čeština v souvislosti s 
pohlavím nepoužívá, zatímco sex pohlaví fyzické. My 
máme pro pohlaví slovo jen jedno.

• Při volbě změny názvu se ale většina nevyjádřila a tak 
bylo schváleno původní označení "Gender 
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Incongruence" (což si pořád nemůžu zapamatovat) s 
tím, že je možné uvádět i alternativní označení 
"Gender/Body Divergence". Termín 
"Transsexualismus" měl výhodu jednoduchosti. Ale 
toto přejmenování musím pochválit, protože nyní již 
nebude mít "pohlavně nesladěný" se "sexem" nic 
společného. (Podle mě označení transka stejně bude 
přežívat ještě minimálně jedno století, ne-li věky). 
Jedna věc je rozhodnout o novém názvu, ale druhá 
věc, jak si s tím poradí náš jazyk a společnost. Třeba 
nám budou říkat "GÍčka" nebo "PNka". Už nebude 
možné říct, že je někdo "transsexuální".

• Dále bylo schváleno přesunutí z kategorie Duševních 
chorob a chorob chování do jiné speciální kategorie, 
která zaručí léčbu hrazenou z veřejného pojištění. Pro 
přesunutí bylo 93 % hlasů.

• F64.2 - Porucha pohlavní identity v dětství - 
vymazání bylo navrženo z důvodu, že pohlavní 
nesoulad v dětství je u dětí běžný a nesprávná 
diagnóza může dítěti vštěpovat pocit, že by se mělo 
chovat podle uvedeného modelu nebo způsobovat 
deprese z pocitu, že "něco je se mnou špatně". Bylo 
navrženo vymazání všech podobných poruch u dětí.
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• Porucha pohlavní identity v dětství vymizí u 80 % dětí,
neboť má úzkou vazbu na homosexualitu. Pro 
zachování této diagnózy hovořil fakt, že bez ní nebude 
možné těmto dětem poskytnout potřebnou zdravotní 
péči. Všichni hlasující se shodli na tom, že dítě 
potřebuje podporu, neboť do kliniky přichází často už 
ve věku 7 let, ale ještě nemohou dostat hormony. 
Hlasující se bohužel neshodli. Pro bylo 50 % a proti 
také 50 %. Hlasujících bylo sice 29, ale 1 se zdržel 
hlasování a na protest odešel z místnosti, takže o 
tomto bodu nebylo rozhodnuto (to je oficiální 
závěr :). To je celé :) Nic víc. Netuším, kdo to teď 
rozhodne.

• Byla také probírána diagnostická kritéria pro 
"Gender/Body Divergence of Childhood", kde byla 
přidána věta: "Bod a) a bod b) musí být vyjádřen 
dítětem, nikoli ojediněle a prostřednictvím rodičů." 
(Bod a) a bod b) se týká silné touhy dítěte po životě v 
opačném pohlaví, dívky nechtějí prsa, chlapci penis, 
apod.) Tady bych zkritizovala nově přidanou 
podmínku, aby touha po změně pohlaví byla vyřknuta 
přímo dítětem. Já se v dětství tak strašně styděla tohle 
někomu říct, že jsem si přísahala, že to nikdy nikomu 
neřeknu, ani rodičům, ani nejlepšímu kamarádovi. 
Takže bych stejně skončila s diagnózou F64.0 až v 
dospělosti. Děti potřebují přeci jiný přístup, než 
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dospělí... Takhle vlastně najde štěstí jen ta polovina 
dětí, které křičí a hlasitě protestují proti tomu, že 
nejsou holčička nebo chlapeček. Ta druhá polovina 
má smůlu.

• Dále byla přidána věta, že nesoulad musí trvat 
minimálně 2 roky (dosud to bylo 6 měsíců).

• Ačkoli dítě může pociťovat pohlavní nesoulad již ve 
věku 2 let, není možné v tomto věku stanovit diagnózu.

(Zdroj: Mezinárodní klasifikace nemocí v Rusku nebo
Závěrečná zpráva z konference WPATH z 2.-4. února 2013 v

San Franciscu)

Všichni hlasující účastníci měli něco společného s 
transsexuály. Konference byla pořádána s podporou WPATH 
(World Professional Association for Transgender Health), jejíž
prezidentka Lin Fraser byla také účastnicí. Dále o osudu 
transsexuálních dětí a dospělých rozhodovali třeba advokáti 
transsexuálů, kliniční psychologové, profesoři nebo přímo 
členové WPATH, kteří prošli přeměnou. Pocházeli z USA, 
Španělska, Turecka, Jižní Afriky, Austrálie, Kuby, Argentiny, 
Bahrainu, Velké Británie, Venezuely, Norska, Nizozemí, 
Švédska, Číny, Belgie a Kanady. Zástupce ČR tam nebyl 
žádný.
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Takže žádné transky, jasné?! :)
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Promeškané příležitosti
21. prosince 2015 v 15:12 | Tereza 

Když někomu říkám: "Udělej něco se svým životem. Je ve 
tvých rukách!", neplatí to vůbec jen pro přeměnu. Platí to pro
úplně všechno v životě.
Když mám hlad, taky se jdu najíst. Když se mi rozlepí boty, 
jdu seřvat chudák prodavačku v obuvi, která vůbec za nic 
nemůže. Když nemůžu dýchat, vysmrkám se (pokud nejsem 
po rhinoplastice)... Tak proč když chceme někomu říct, že ho 
milujeme, mu to neřekneme? Když se trápíme, jednoduše s 
tím trápením neskončíme? Aha. My se chceme trápit! Joo tak 
to jsme frajerky a borci. To potom jo. Budeme se tvářit, že je 
nám fajn a nejvíc ze všeho budeme lhát sami sobě. To už jsem
zažila. Nemám zájem, děkuji.

Zpěvák skupiny Snow Patrol Gary Lightbody si větu "vše je 
ve tvých rukách" k srdci nevzal:

"Vždy se snažím psát o osobních zkušenostech - skladba New 
York je o dívce, se kterou jsem se tam scházel. Cítili jsme toho
k sobě strašně moc, ale nikdy jsme nebyli na stejném místě ve 
stejný čas. Je to o promeškaných příležitostech."

To je tak romantické!!! Napsat skladbu o dívce, do které se 
zamiloval a tu skladbu si pak poslechne celý svět, ale nikdo 
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neví, kdo tou dívkou je. Jen ten autor a právě ta dívka - jediná 
na světě.
Mnohem hezčí by ale bylo, kdyby se ten autor s tou dívkou 
dal dohromady a žili spolu šťastně. Pak by ovšem nevznikala 
ta nejkrásnější díla literatury, filmu, malířství nebo sochařství,
protože z nešťastné lásky se tvoří nejlépe.

Nepromeškejme my tu svou příležitost. Vícekrát už na tomhle
světě nebudeme. Nepromrhejme život čekáním, že se něco 
stane. Doma na židli se toho nejspíš moc nestane (pokud po 
nás tedy zrovna neleze náš partner třeba a něco nechystá).
Je to jednodušší, než to vypadá...

A když už tedy něco někdo promešká, nechť po něm prosím 
tedy zbyde alespoň taková krásná (i když smutná, takže 
smutnokrásná) písnička, jako od Snow Patrol (New York). :-)

https://www.youtube.com/watch?v=mIlNguMTPXI
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Kdybys tu byla vedle mě,
místo v New Yorku

Kdyby ta křivka z tebe byla zakřivená ke mně
řekl bych ti, že jsem tě miloval,
ještě něž jsem tě vůbec poznal,

protože se mi líbila jen prostá myšlenka na tebe

No tak, vyjdi, přijď sem, přijď sem
No tak, vyjdi, přijď sem, přijď sem

Jsou Vánoce, což je o to větší příležitost říct třeba někomu, že 
ho mám ráda. Tahle věta totiž umí tak zahřát!

Ale jedno místo plné nenávisti existuje i o Vánocích. Je to 
místo, kde se na žádné Vánoce nehraje - internetové diskuse.
Před chvilkou jsem jela v autě a v rádiu mluvili o StarDance, 
která v sobotu skončila. (Už bych taky potřebovala procvičit 
taneční kroky z téhle mé nové nejhezčí strany s nějakým 
tanečním partnerem, ale když oni ti chlapi dnes tak neradi 
tančí a s kamarádkou na parketě fakt křepčit nebudu, protože 
bychom obě měly ženské taneční kroky. Chybí tomu ten 
mužský element, který tanci dodává vášeň a jistotu, až 
zakopnu o jeho boty velikosti 48 a zachytí mě ruce velikosti 
49 :) Chtěla bych padat do takové náruče... Ale to jsem se 
přenesla zase někam jinam, nejspíš do svých pubertálních 
představ.

Prosinec 2015 - Promeškané příležitosti 1313



Celá ta informace z rádia byla zakončena slovy: "...ale nečtěte
prosímvás tu diskusi u toho, ano? Tedy pokud si nechcete 
kazit den. Je plná nenávisti."

Tihle hejteři se musí uchylovat (jsou to tak tím pádem 
"úchylové") právě do internetových diskusí, protože v rálném 
světě by neuspěli. Neměli by šanci prosadit svůj podivný 
názor, ale v diskusích jim nikdo pusu nezavře, protože to 
nejde.

Nenávist je v úplně každé internetové diskusi. Je to její 
základní znak. :) Kdysi jsem četla recept na vánočku a paní se
tam v receptu upsala o jednu nulu v dávkování čehosi. Div jí v
diskusi pod receptem všichni nesežrali! Tu paní! Tedy naštěstí
všichni ne. Přitom stačilo jen přemýšlet. Přitom stačilo jen 
paní upozornit. Ta pak chybu opravila.

To, že někdo zablokuje hejterovi přístup do diskuse není hřích
ani provinění vůči čemukoliv. Dokonce to není ani zabránění 
vyvážené diskusi, na kterou se často odvolávají. Je to to 
nejlepší, co lze s takovým pakem udělat.

A co si ještě myslím o promeškaných příležitostech?

Prosinec 2015 - Promeškané příležitosti 1314



Dokud žijeme, promeškané příležitosti
neexistují.

...kdyby ta křivka z tebe byla zakřivená ke mně...
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Dojemná Dánka (The Danish Girl)
23. prosince 2015 v 18:10 | Tereza 

Dárečky jsem 
zabalila, ještě trochu 
poklidila, čaj jsem si 
pak uvařila, sedla na 
gauč a... už se mi to 
sice nerýmuje, ale 
řekla jsem si, čím si 
tak ještě udělat 

radost? Jak to vlastně vypadá s filmem The Danish Girl, na 
který tak čekám? V Česku a na Slovensku premiéra 4.2.2016, 
v Německu 7.1.2016, v Británii 1.1.2016, přitom premiéra v 
USA už proběhla před necelým měsícem 27.11.2015, no to 
nevydržím.

Nevydržela jsem. Nešlo to. Hlodalo to ve mně...

Nejsem pirátka! Nestahovala jsem nic. Stačilo pár kliknutí 
myší a už jsem se hezky položila, přikryla, vypnula telefon 
(ach ten svatý klid) a na dvě hodiny se ponořila do děje, který 
jsem si dovedla sice představit, protože příběh Lily znám 
podrobně, ale jak se toho ujali filmaři jsem schopná 
odhadnout nebyla.
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Takže jsem si nadělila takový dáreček, na který navíc moc 
ráda půjdu začátkem února do kina, protože mě zajímá, jak 
budou reagovat diváci a není nad to si znovu pobrečet.

Nerada píšu o jedné věci více článků. O filmu The Danish 
Girl jsem psala už 5. září, ale to jsem ještě nevěděla, jaký 
hezký zážitek mi tento film přinese.

Toto je textový trailer :)

Když se spojí nádherný soundtrack s uslzenýma očima 
hlavních hrdinek minimálně během tak poloviny filmu, 
nejsem schopná je nemít uslzené taky. Bez kapesníku to v 
únoru nepůjde. :-/ Voděodolnou tužku na oči už jsem ale 
otestovala ve sprše a fakt drží!

Nerada bych z děje cokoliv prozrazovala, to opravdu nechci, 
jen chci říct, že kdybych měla tenhle film charakterizovat 
jedním slovem, tak je DOJEMNÝ. Od začátku až do konce, 
do poslední vteřiny.

Není to přesně ten typ filmu pro chlapy drsňáky, kteří nad ním
budou ohrnovat nos a tvrdit, že je to nuda, protože se tam 
nikdo nezabíjí, nestřílí a neprohání v rychlých auťácích.

Je to citlivě natočený příběh Lily Elbe, o které vždycky tak 
ráda píšu, který je trochu jiný než ostatní transgender filmy. I 
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když pohnutky, které nás vedou ke zbavení se těla, které není 
naše, máme všichni na světě a ve všech takových filmech 
stejné. Jistě se tam pozná každá z nás, proto jsou některé 
scény snadno odhadnutelné, protože zkrátka víme, co Lili 
udělá. Zajímalo by mě, jak se na ten film bude dívat člověk, 
který o tom nic neví nebo který si až dosud myslel, že 
travesťák a transsexuál je totéž. Po odchodu z kina totiž zjistí, 
že to tak není.

Nemohla jsem od filmařů čekat, aby ztvárnili všechny části 
života Gerdy a Lily (nebo ještě jako Einara), i když třeba 
záběry z jejich častých cest na italský ostrov Capri, kde také 
namalovali spoustu obrazů, by se tam hodil, jenže Capri patří 
mezi nejdražší italské destinace a řekla bych, že už takhle 
tenhle film něco stál.

Životopisný film Lily Elbe to sice je, natočený je také moc 
hezky, jemně, s všudypřítomnou ženskou ladností a krásou, 
ale kdyby se do něj měly promítnout všechny situace, které 
Lily prožila, trval by nejspíš tak čtyři hodiny a ne dvě. Což 
jsem pochopila.

Ve filmu spoustu věcí zjednodušili, nicméně ono to vlastně 
vůbec nevadí, protože tu ani tak nešlo o detaily, jako o silný 
příběh. Tak silný a emotivní, že si prostě zasloužil dostat se na
plátno k nám obyčejným lidem a já jsem moc ráda, že jsem se
toho dožila.
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Co ve filmu nebylo?

Lili zemřela na nepřijetí orgánů, konkrétně transplantované 
dělohy (ciclosporin, lék užívaný k prevenci nepřijetí 
transplantovaných orgánů byl poprvé úspěšně použit v roce 
1980, to je více než 50 let po smrti Lily). Podstoupila celkem 
čtyři operace. Transplantace dělohy a plastika vagíny byly 
úplně prvními operacemi tohoto druhu v dějinách lékařství. 
Zemřela tři měsíce po poslední operaci - transplantaci dělohy 
- na zástavu srdce v důsledku nepřijetí tohoto orgánu.

Lili původně plánovala sebevraždu - na 1. května 1930. Ještě 
jako Einar si byla totiž jistá, že se narodila do špatného těla a 
trápila se kvůli tomu, což všichni známe, jenže v té době to 
bylo vážně psycho. Tomu ale zabránil právě drážďanský dr. 
Hirschfeld, který jí nabídl pomoc. Bohužel 13. září 1931 Lily 
ve věku 48 let v Drážďanech umírá. Tam je také pochována. 
Ve svém deníku píše: "Řekla jsem si, že když můj případ nebyl
nikdy znám v dějinách lékařství, prostě neexistoval, tak prostě
existovat nemůže."
Jak těžké je být první. Ale udělala to! A smekám i před dr. 
Hirschfeldem.

Na přelomu 19. a 20. století lékaři prováděli experimenty, 
jejichž cílem bylo vypracovat biologický základ pro změnu 
pohlaví u zvířat. Profesor Steinach z Vídně transplantoval 
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potkaní vaječníky do vykastrovaných samců potkanů v 
kojeneckém věku a všiml si, že jim rostou cecíky i bradavky. 
Když dosáhli puberty, tato "feminizovaná" zvířata nejevila 
zájem o samice a neměla samčí chování. Zatímco o ně jevily 
zájem samice potkanů, jejichž vaječníky byly nahrazeny 
štěpem varlat. Jen o desetiletí později vědci izolovali a 
nakonec syntetizovali pohlavní hormony estrogen a 
testosteron.

Postupy, které pak 47letý Wegener zažil během přeměny v 
Lily nejsou přesně známy, částečně proto, že knihovna a 
archiv Ústavu pro sexuální výzkum byly zničeny nacisty v 
květnu 1933. Kniha "Man to woman" o Lily, která byla 
vydána v roce 1933, čerpá ze záznamů z deníku Lily a jejích 
dopisů, částečně také z rozhovorů nakladatele s Gerdou.

Zajímavá je informace, že Lily tehdy za sérii operací zaplatila 
tehdejších 5.000 dánských korun, což je dnes v přepočtu 
444.000 korun českých. Lily musela tehdy prodat hodně 
obrazů.

Kromě fatální transplantace dělohy a odstranění varlat s 
penisem, byly Lily také transplantovány vaječníky mladé 
ženy. (Lily se ve své monografii domnívá, že když byla 
operována, byla v jejím těle nalezena dvojice scvrklých 
vaječníků).
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Lily si vybrala příjmení Elbe podle řeky protékající ve městě 
jejího znovuzrození. Má tak k Čechám vlastně velmi blízko, 
neboť tato řeka pramení u nás.

Dánský král zrušil po operaci Lily manželství s Gerdou, ta se 
znovu vdala a Lily také dostala nový cestovní pas na nové 
ženské jméno. Užila si tedy své ženskosti 14 měsíců.

Další fakta:
Lili se po operaci nejmenovala Lili Elbe, ale Lili Elvenes. 
Jméno Lili Elbe vymyslel kodaňský novinář Lousie (Loulou) 
Lassen.

Lili nebyla první "žena z muže". Před ní podstoupily v Berlíně
operaci Carla van Crist, Toni Ebel a Dörchen Ritcher, které 
narozdíl od Lily žily fulltime jako ženy již před operací. Jejich
lékařem byl Magnus Hirschfeld a ne Kurt Warnekros, jako v 
případě Lily. Ebel a van Crist přežily i druhou světovou válku.

Další novou knihu popisující život Lili Elvenes napsala 
Sabine Meyer: Wie Lili zu einem richtigen Mädchen wurde 
(Jak se z Lili stala pořádná holka).

Když jsem si na konci četla titulky, uvědomila jsem si, kolik 
stovek lidí na tom filmu pracovalo, dalo mu svojí duši, 
přispělo k zhmotnění Lily Elbe na filmové plátno. K ní snad 
nikdo nemůže cítit nenávist nebo opovržení.
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Film se natáčel v Anglii, Dánsku, Norsku, Belgii, v Paříži a v 
nedalekých Drážďanech, kde se celá ta věc s Lily dala do 
pohybu.

Představte si dobu, ve které nikdo neví, že existuje 
transsexualismus. Hledáte pomoc, ale jeden doktor vám 
řekne, že jste homosexuál, druhý že schizofrenik a chce vás 
zavřít do blázince.
To bych vážně radši skočila z okna.

Ale Lily to neudělala. Měla u sebe totiž toho největšího 
anděla v jejím životě - Gerdu (Alicia Vikander - švédská 
herečka), která i po její smrti malovala dál její portréty, které 
měly obrovský úspěch. Film je plný krásných obrazů.

Dr. Magnus Hirschfeld z Drážďan byl první člověk na světě, 
který hájil práva homosexuálů. To on zavedl termín 
"transsexualismus".

Až do této doby bylo o Lily na internetu pár článků, ale teď 
mám pocit, že je všude. Dokonce se vyrojila velká spousta 
obrázků, které v době psaní mého článku z října 2014 o Lily 
ještě vůbec zveřejněné nebyly.
A to je dobře. Přesně takhle se totiž mění mínění společnosti.
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Dokonce ve svém starém článku ještě píšu o tom, že Lily 
bude hrát Nicol Kidman.
Jak jsem ráda, že to nakonec zabalila a tu roli dostal herec 
Eddie Redmayne. Půvabná a velmi ženská Nicol by hrála Lily
velmi nepřesvědčivě. Takhle jsem to těm hercům věřila. I 
když Lily se občas do kamery (schválně) hrozně zakřenila :)

Gerdu měla původně hrát Gwyneth Paltrow, ta ale roli 
odmítla, protože chtěla být více s rodinou. Což bylo dobře 
(pro Gwyneth rodinu i pro diváky ), protože Alicii ta role 
padla dokonale! Nemohli vybrat hezčího anděla.
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Ale abych nezapomněla - hrají tam i fešáci, třeba belgický
herec Matthias Schoenaerts:

Alicia a Eddie ve filmu:
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Alicia a Eddie v civilu:

Sluší jim to prostě všude :)

Bezprostředně po premiéře na festivalu v Benátkách zažil film
desetiminutový neutihající potlesk.

Tohle opravdu není slátanina, jak jsem jednou zaslechla hovor
o domněnkách dvou post-op žen.
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Já o slávě a odkazu, který tento film nese, nepochybuji. Je to 
hezký film o nás nejen pro nás.

Tak takhle já trávím den před Štědrým dnem :)

To je důvod, proč nerada chodím do kina sama (a přesto 
musím). Nemám si potom s kým povídat a s kým to probrat. 
Navíc to nejde probrat jen tak s někým (třeba s kolegou nebo 
náhodným spoludivákem, musí to být někdo, ke komu můžu 
být otevřená a tak mi zase nezbylo nic jiného, než si 
popovídat sama se sebou a tady.)
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Veselé Vánoce 2015
24. prosince 2015 v 12:02 | Tereza 

Příští rok se vdám.
Vykvetla mi barborka :)
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A jedno vánoční foto od stromečku doplněné ve 21:03

Miluji tyhle holčičí Vánoce. Už žádné pánské ponožky a 
pánská trička. Ať jsou to luxusní šaty, co teď kromě mě snad 
nosí už jen vévodkyně Kate nebo balzám na rty, mám z toho 
takovou radost. A tu radost mi děláte vy, kamarádky moje, 
které jste stály při mně v těch nejtěžších chvílích a staly se tak
(nevědomky) mými anděly. Děkuji vám za to z celého svého 
srdce.
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Někdy si říkám, že tohle všechno nemůže být pravda. Že jen 
spím a zdá se mi ten nejkrásnější sen mého života a tak moc 
se bojím, že se probudím. Mívala jsem takové sny. 
Neopouštěly mě. Ale já se probudím a pořád jsem to já. Pořád
jsou tu moje dlouhé vlasy a dvě skříně holčičích věcí, jméno 
Tereza v občance a dole na zvonku u dveří.
Ten pocit mě hřeje u srdce a způsobuje v mém těle i duši 
euforii, kterou stále mívám třeba jen proto, že mi nějaký 
sympaťák podrží dveře a řekne "prosím slečno".
Co jsem udělala?
Vlastně nic.
Jen jsem "zlegalizovala" svou duši.

Miluju tenhle život.

Prosinec 2015 - Veselé Vánoce 2015 1329



Česká příjmení správných chlapů
26. prosince 2015 v 13:48 | Tereza 

Nedávno jsem měla v e-shopu zákazníka, jehož příjmení bylo 
Lady.
Ach, říkala jsem si, celý život by mi říkali "Lejdy"... Krásné.

Gentleman v ČR není ale ani jeden :) (Tedy příjmením. Občas
se totiž nějaký gentleman s malým "g" naštěstí najde, ale je to 
opravdu vzácnost).

Teď se zase objevil pan Chlapeček.
Já si samozřejmě hned představila, jak s tímhle jménem 
procházím přeměnou a v Motole na chodbě mě volají do 
ordinace: "Chlapečkuu, tak Chlapečkuu, do ordinace!"

A potom se jmenovat Chlapečková, nééé.

Zajímavé je, že zatímco Chlapečkové jsou v ČR dva, 
Holčička ani jedna (jeden).

Tak mě napadlo podívat se, jak to s těmi českými 
"genderovými" příjmeními vlastně je. A chlapi zaručeně 
vedou!

Prosinec 2015 - Česká příjmení správných chlapů 1330



Četnost českých mužských příjmení

Zajímavé je, že zatímco slovo chlapec je rodu mužského,
děvče středního, nikoli ženského. Zřejmě musí do ženského

rodu teprve dozrát :)
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Tady mají Holky (pan Holka) převahu nad Kluky :)
Všude bych od narození říkala, že jsem Holka. Jůů. A nelhala

bych! :)
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(Nechtěla bych být Pánská). Mohla bych se svojí ženskostí
dělat co můžu, ale pořád bych byla Pánská.
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Tak tady nám "slečny" Panny vedou nad pány (Panici).
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Zajímavé je, že zatímco jazyk český si s mužským 
ekvivalentem panny (ženy, která ještě nepřišla o panictví) 
poradila a vymyslela slovo panic, anglickým jazykotvůrcům 
došly nápady. V angličtině je totiž muž panic také panna 
(virgin). Aby se to rozlišilo, může se před to dát slovo 
"mužská" (male virgin - mužská panna) :)

Teď odbočím.
V jedné australské aukci prodávala své panenství 20letá 
Brazilka Catarina Migliorini a ve stejnou chvíli své panenství 
i 24letý Rus Alexander Stepanov.

Za jakou částku myslíte, že se vydražilo panenství Catariny a 
za jakou Alexandra? :)
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Slečna na tom byla 260x lépe, než její mužský prostějšek. 
Zájemce o její panictví jí nabídl 14.000.000 Kč! Chlapec 
dostane jen 54.000 Kč. (To jsou australské dolary). Tak určitě 
je to pro něj dobrý výsledek, ale čím pak ten propastný rozdíl 
asi bude? :) A už jsme zase u toho testosteronu. Paní, která 
nabídla Alexandrovi 74.000 korun neměla dostatečné 
množství testosteronu na to, aby nabídla 14 miliónů :) Páni 
tvorstva nejsou páni :) Jsou to dámy!
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Bohužel v ČR není ani nikdo, kdo by se jmenoval Vdaný. Ale
Ženatých žen (příjmení Ženatá) je 181 :)
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Přijde takhle tatínek do porodnice, nemůže najít svou ženu se 
synkem, tak se zeptá sestřičky: "Prosím vás, kde najdu 
Dědečka?"
"Tamhle, vaše žena ho zrovna kojí."
:)
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Oproti tomu lze nalézt ale i jména poměrně neutrální:

Ten si může vybrat, jakou postavou bude. Zda filmovou,
pohádkovou nebo reálnou... Skvělé. Klidně může být

princezna nebo drak!
(Mimochodem v ČR žijí jen dva Draci. Oba v Mladé

Boleslavi. Ale máme tu 431 Princů, takže se nemusíme bát.
Shodou okolností však v Boleslavi žádného! Nevím, co tam ti

Draci dělají, když u nás nežijí žádné Princezny :).
Jedině, že by si pochutnali třeba na Vílách... ale musí pro ně

až do Mostu :)
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Pár příjmení SPRÁVNÝCH CHLAPŮ:
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Miluju (a už jsem to párkrát zažila), když mě partner 
rozmazluje a říká mi hezkými jmény, jako jsou třeba:

To všechno jsou chlapi!
Jejich manželky milují, když je oslovují :)

Chybí už tu jen "Krásné ráno, princezno."
Jak jsem řekla. Princezny tu nejsou. (Já jich ale přesto pár 
znám :).
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Jen jsem si tak v duchu 
pronesla: "Teď bych si dala 
něco sladkého..." a zvonek! 
To hodná paní sousedka 
jako každý rok přinesla mi 
talíř plný jejího dokonalého
cukroví (na fotce vlevo už 
jsem vyjedla vosí hnízda :).
Mám vůbec hodné sousedy.
I starší paní odvedle (jsme 
tři rodiny na patře) mě 
oslovuje paní Nováková a 

byla to ona, s kým jsem tuhle jela výtahem, ve kterém se mě 
zeptala: "Do kterého patra jedete?"
"Do čtvrtého - jako vy!"
"Jo to jste vy! Když vy už jste prostě ženská." :)

Nedávno jsem se dozvěděla, že si důchodci z mého vchodu 
mysleli, že pan Novák prodal byt svojí sestře, která tu teď 
bydlí. Ještě teď - půl roku po operaci a rok a půl od začátku 
přeměny!

Oni si to ti důchodci mezi sebou normálně neřekli. Není 
důchodce jako důchodce.

Možná jsem byla chvíli senzace (hlavně v práci, kde to není 
možné utajit), ale jak je vidět, celé město (jak mnohdy s chutí 
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některé MtF slečny vypráví, že to celé město ví) to neví, 
nevypráví si o mně a neví to úplně všichni. To si myslí jen ti, 
co o tom nic neví. Je to jejich hypotetická představa, kterou 
vymyslela jejich hlavinka jako reakci na to, že se vlastně bojí 
víc než já.

A co, že jim to jednou někdo řekne? Oni už stejně mají v 
očích paní Novákovou.

Takže i když mi občas lidé říkali: "Odstěhuj se, tady tě znají 
všichni", nebylo a není to tak. Neví to tu všichni, když ani 
vlastní sousedé to nevěděli. Je to stihomam, kterým některé z 
nás trpí. A pokud to tak opravdu je, možná by bylo dobré se 
zamyslet, proč to tak je.

Když má přeměna trvá rok, nestihnou to mnozí ani 
zaregistrovat a najednou je tu Tereza. Když někomu trvá čtyři 
roky, už je to moc dlouho na to, aby se o tom nestihlo povídat 
a tak jedna slečna ze tří, které tu mám ve městě s podobným 
osudem, je známá všude, kde přijdu. Komukoliv řeknu, čím 
jsem prošla (a že už to opravdu nikomu neříkám), tak začne 
hned povídat o ní, jestli jí znám, atd.

Takže nemusí to tak být, že je vždy nutné se stěhovat a pálit 
mosty.
Opět a jako vždy: je to velmi velmi individuální. Každá to 
máme prostě jinak. Všechno. Nejen přeměnu. I celý náš život 
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a lidi kolem sebe, jejich vztahy mezi nimi a námi a jejich 
chování k nám.

Často také platí, že jak se chovám já k ostatním, tak se chovají
oni ke mně.

Bléé, já jsem hnusná, zmrzačená, otrávená, co čumíš? Zalez!

Fajn.

Je to naše volba.

Včetně toho, jak vypadáme a působíme na druhé. Jsme to my, 
kdo odráží naší duši ven.

Musím poděkovat i našemu správci samosprávy, protože začal
používat tohle mé ženské jméno okamžitě, jak jsem mu ho 
řekla (dokonce ještě před tím, než to jméno bylo oficiální) a 
tak se nedivím, že mě všichni sousedé oslovují také tak. On to
jméno používal přede všemi i na schůzích (na kterých jsem 
ještě tehdy v době probíhající přeměny nebyla) a tak jakožto 
autorita dal jasně najevo, kdo jsem.
Prostě paní Nováková.

A vůbec mi nevadí, že se nejmenuju Lady nebo Kočička, 
Beruška, Janička... protože já jsem Terezka :)
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Docela bych ráda toho jednoho pana Terezku z Ostravska 
poznala :)

Zdravim kočka, ja sem Terezkaaa. Pudeš k nam do bytu?
Domaknul sem se, že furt jakehosi fajneho chlopa hledaš.

Ukažu tě familii, bo dědek je takovy cyp, že uvidiš, cos nikdy
neviděla. Čekej, sundam si faračky...
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Tonička Ebelová z Brna jí ukázala i s 
houbičkou (SRS 1931)
29. prosince 2015 v 22:56 | Tereza 

Co ukázala Tonička Ebelová z Brna a kdo to vlastně byl?
Co asi tak mohla ukázat? :) Svojí kočku, svačinu, co si balí do
práce nebo novou televizi. No to asi ne, protože Tonička 
podstoupila operaci pohlaví už v roce 1931. :) Což činí z 
fotografií jejího ženského genitálu opravdový unikát.

Ještě nedávno jsem o žádné Toničce Ebelové z Brna nevěděla 
vůbec nic.

To, že Lili Elbe (The Danish Girl) (ve skutečnosti si dala 
jméno Lili Ilse Elvenes) patřila k jedné z prvních operovaných
MtF žen v historii lidstva je známé, ale kdopak byl ještě před 
ní?

Možná by si tyto tři průkopnice taky zasloužily svých patnáct 
minut slávy.

Tohle tajemství jsem odhalila dnes a zjistila jsem, že jedna ze 
tří předchůdkyň Lili má dokonce s Českou republikou 
společného víc, než jsem čekala. Celé je to takové fascinující, 
protože jsme v těsném kontaktu s Německem, kde se tyhle 
první zázraky a pokusy odehrávaly (údajně i v Praze, ale vím 
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jen informaci, že se tu něco ohledně operací MtF odehrávalo, 
nepodařilo se mi zjistit co, kde a s kým).

Zatímco Lili se nechala operovat v drážďanském ústavu, který
byl za války srovnán při bombardování se zemí, včetně jejího 
náhrobku na Trinity Cemetery, její tři předchůdkyně se vydaly
na operaci do Berlína. Tam působil už tehdy slavný doktor 
Magnus Hirschfeld.

Vlevo Hrob Lily Elbe v roce 1933 před zničením na
drážďanském Trinity Cemetery, vpravo snímek ze

současnosti.
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Toni Ebel (1881 - 1961), umělkyně

Hugo Otto Arno Ebel vyrůstal v Berlíně jako nejstarší z 
jedenácti dětí. Ebel později odešel z domova, protože byl 
považován za homosexuála. Pracoval jako žena v obchodě s 
dámskými oděvy při studiu malířství v Mnichově. Později 
odcestoval se starším mužem do zahraničí.

V roce 1911 při návratu do Berlína žil však opět jako muž. 
Přestože byl homosexuálně orientovaný, oženil se a měl syna 
- jenže se svým životem v této roli byl extrémně nespokojený,
nemohl se také převlékat do ženských šatů a tak se několikrát 
pokusil o sebevraždu.

Citace ze zprávy Dr. F. Abrahama:
Jak se často stává, v prvních letech bylo jeho nutkání slabší - 
zvýšilo se později. Jeho sklony ho vedly k tomu, aby změnil 
své povolání, kde neměl možnost nosit oblečení, které 
odpovídá jeho roli. Po smrti manželky žil zcela jako žena. 
Znatelný rozpor byl během pozorování v chování v mužském 
a ženském oblečení: zatímco byl naprosto klidný a rozumný v
druhém případě, v mužském oblečení, byl rozrušený, nervózní
a cítil se naprosto méněcenně. Navíc vlastní jen jeden mužský
oblek, zatímco má poměrně velký ženský šatník. Operace 
byla provedena v kratších intervalech. Během dvou let, E. 
podstoupil kastraci, amputaci a vaginoplastiku (vše postupně).
Do jaké míry tato operace, zejména chirurgické tvarování 
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pochvy, měla vliv na celkové zdraví nelze v současné době 
hodnotit, protože neuplynulo dostatek času od konce operace. 
Zbytky šourku na těle budou později použity jako stydké 
pysky, ale tato operace dosud nebyla provedena. Popisovaná 
operace byla provedena Dr. Gohrbandtem, ředitelem 
chirurgické kliniky městské nemocnice v Berlíně.

Je doporučeno, aby se vaginoplastika prováděla nikoli v 
jednom okamžiku, ale ve dvou částech. Netřeba dodávat, že 
svědomitá hygiena je základním předpokladem. Operovaná 
oblast je dobře očištěna, odstraněno ochlupení. Poté se vložil 
katetr do torza penisu, aby se zabránilo poškození močové 
trubice. Řez se provádí ve svislém směru do svalů perineální 
oblasti a pochva se zpracuje hluboko, až se dosáhne peritonea.
Je pravidlem, že bude dosaženo hloubky 11 až 12 cm, což je 
konečná hloubka pochvy. Vloženy jsou dvoudílné speculum 
kleště a rozšířena nová vagína. Mezitím je připravena gumová
houba o délce 11 až 12 cm (viz fotografie). Ta je lemována 
Thierschovými kožními štěpy odebranými z horní části dolní 
končetiny a to takovým způsobem, že povrch kůže je na 
straně houby a corium se dotýká vaginální stěny. Tím se 
dosáhne toho, že kožní štěpy rostou na vaginální stěně a je tím
znemožněno uzavření z vaginální stěny. Houba se zavádí 
takovým způsobem, že do vagíny je vloženo porcelánové 
zrcátko, přes které se pak tato houba zavádí. Potom se zrcátko
opatrně odstraní a houba, která zůstává v pochvě je pevně 
připevněna (nejlépe stehy). Houba zůstává dva až tři týdny 
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uvnitř a její výhodou je, že absorbuje také možné sekrety. 
Před zavedením houby je vhodné do jejího středu zavést 
dřevěné tyčinky, které jsou poté odstraněny, čímž je 
usnadněno zavádění. Pokud po třech týdnech štěpy nepřilnou 
k tělu, lze zavést novou houbu, ale samozřejmě tentokrát bez 
kožních štěpů. Po této operaci je nutné orgán oplachovat, 
mazat mastí a později dilatovat vaginální stěny dilatátorem.

Postup je uveden i na fotkách níže.
Operace zde popsaná má dobrý kosmetický výsledek a její 
realizace je velmi snaná. Je možné dát přednost postupu, ve 
kterém je použita část střev jako vagina. Samotný zákrok trvá 
jen krátkou dobu (však jo, je to banalita, žejo), ale jak již bylo
zmíněno je nutné dodržet maximální pečlivost a hygienu, aby 
bylo splněno očekávání pacienta. Jen jsem chtěl uvést postup, 
protože věřím, že bude následovat nekonečný počet pacientů s
podobnými sklony, kteří touží po podobných postupech. 
Nevím o žádném jiném prostředku či způsobu, jak dosáhnout 
tohoto výsledku jiným způsobem. Někdo by mohl vznést 
námitku k tomuto typu operace, že jde jen o nějaký druh 
luxusní operace s lehkovážným charakterem, protože pacient 
se po nějaké době pravděpodobně vrátí k lékaři s novými a 
vyššími nároky.

Toto nelze vyloučit. Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnout
o popsaných postupech, pacient s nimi musí souhlasit a musí 
být v dobrém duševním stavu. Dozvěděli jsme se, že 
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transvestité si způsobují opravdu velmi vážné škody na svém 
zdraví v případě, že lékař nerespektuje jejich přání.

Popis fotografií z roku 1931:

Fotografie 1 - Vytváření vagíny pod šourkem. Do torza 
močové trubice je zaveden katetr. Na pravé straně je vidět 
houbička lemována Thierschovými štěpy, která bude 
zavedena do vagíny.

Fotografie 2 - Vagína je vytvořena a připravena k zavedení 
houbičky.

Fotografie 3 - Konec operace po zavedení houbičky
__________________________________________
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V roce 1916 byl Ebel povolán do armády. Po válce se zapojil 
do dělnického hnutí, maloval a živil se jako komerční umělec.
Jeho žena onemocněla a v roce 1928 zemřela.

Ebel se stal opět Toni a získal povolení k transvestitismu. Jeho
přítel ho představil doktoru Magnusovi Hirschfeldovi.

V letech 1929 - 1933 žila Toni v přízemí Sexuologického 
ústavu v Berlíně, ale byla příliš chudá, aby si mohla dovolit 
léčbu. Podala si žádost o úřední změnu jména. K operaci se 
ale nakonec dostala, když prodala některé své obrazy. 
Provedli je lékaři Dr. Erwin Gohrbandt, Felix Abraham a 
Ludwig L. Lenz. Celý proces trval jen dva roky (v porovnání 
se sedmi lety u Dörchen Richter (níže)). Kompletně ženou 
byla v roce 1931 a v té době jí bylo 52 let.

Po okupaci fašisty Toni uprchla 31.5.1934 do 
Československa, kde se prohlásila za Židovku. Usadila se v 
Praze pod jménem Antonie Ebelová (prostě Tonička) a v roce 
1937 se přestěhovala do Brna.

Při svém příjezdu do Československa uvedla, že emigrovala z 
rasových důvodů, protože je Židovkou a obávala se 
pronásledování. V dalším novějším materiálu je ovšem 
uvedena, jako evangelička. Pokud by byla Židovkou, byl by 
její pas označen Y. Z vlastních prostředků žila nejprve v 
Praze, od prosince 1934 v Karlových Varech a od roku 1937 v
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Brně. V žádostech uváděla, že přijela za účelem studia 
malířství. Umělecká díla z jejího pobytu v Československu se 
objevit nepodařilo. Existují však její autoportréty z 50. let 
dvacátého století a nedatované malby Zátiší s košíkem a 
jablky, Dělník a Studovna dostupné na Deutsche Fotothek.

Toni na portrétu autora Josefa Brücka, 1952

Po druhé světové válce Toni uplatnila nárok na náhradu škody
od Německé demokratické republiky jako oběť nacismu. Stále
trochu malovala a byla uznávanou malířkou na Akademii 
výtvarných umění ve východním Berlíně.

Zemřela ve věku 80 let.
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A jak Tonička vlastně malovala?
No, takhle přeci:

Wissen ist Macht (Vědění je síla), olejomalba, 1958
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Já bych si to do obýváku tedy nedala... Ale je fakt, že tohle 
bych nenamalovala :)

__________________________________________

Zajímavé je, že také Karl Giese, Hirschfeldův milenec, uprchl
do Brna, kde spáchal sebevraždu po německé okupaci. Není 
známo, zda Toni a Karl byli v kontaktu.

Z dokumentů o československých umělcích není jisté, zda 
Toni byla židovka nebo protestantka. Pro uprchlíka v roce 
1934 bylo velmi těžké tvrdit, že je transsexuál, takže bylo 
možná jednodušší předstaírat, že je Židovka. Možná byla 
opravdu Židovka.

Není známo, jak žila od německé okupace Československa až 
do vzniku Německé demokratické republiky v roce 1949.

Zdroj: Dr. Felix Abraham "Genitální konverze dvou mužů 
transvestitů" (Zeitschrift für Sexualwissenschaft und 
Sexualpolitik, 18: 223-226, 1931)

__________________________________________

Výzva:
Nenašel by se nějaký Brňák, který přišel s Toničkou v té době 
do styku nebo si na kontakt s ní pamatuje? :)
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Podle serveru kdejsme.cz v Brně dnes ale již žádný Ebel ani 
Ebelová nežije. Přesto máme v ČR 49 Ebelů a 49 Ebelových. 
Ačkoli souvislost s Toničkou bude zřejmě náhodná, protože 
děti neměla :)

Jo a co když se vdala??? :)

Stejně - není to nějaké divné, že ti první transsexuálové, kteří 
měli to štěstí, že dosáhli operativní změny pohlaví, byli 
malíři?

Carla van Crist (18?? - 19??), imitátorka, 
recepční, herečka

Narodila se americkému otci a německé matce, van Crist 
vyrůstala v Berlíně a v San Franciscu. Živila se jako ženská 
imitátorka.

Návštěva kanceláře Harryho Benjamina v New Yorku vedla k 
nápadu setkat se s Magnusem Hirschfeldem v Berlíně. To také
udělala a získala práci jako recepční v Ústavu pro sexuologii. 
V roce 1929 a 1930 byla operována Kurtem Warnekrosem 
(stejně jako Lili).
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Institut byl zničen v roce 1933 bombardováním, takže se v 
roce 1942 se vrátila do New Yorku, kde se živila koučováním 
mladých herců nebo jako herečka.

Carla je známá i proto, že napsala rodičům Christine 
Jørgensen v roce 1952. Benjamin nebyl schopen vzpomenout 
si na její návštěvu. Je zřejmě druhým Hirschfeldovým 
transsexuálním pacientem.

Jak to, že jsem nenašla její foto? :(

Dörchen Richter (1891 - 1933) servírka, 
kuchařka, služka

Rudolf Richter se narodil na německé straně Krušných hor.

Dörchen či Dora se pokusila kabelem uškrtit penis ve snaze, 
aby odpadl, když jí bylo 6 let. Vyjadřovala silnou nechuť k 
mužskému oděvu, takže jí bylo tolerováno žít jako dívka.

V letní sezóně pracovala jako servírka nebo kuchařka v 
luxusních hotelech v Berlíně, mimo sezónu žila jako žena. 
Byla několikrát zatčena policíí za crossdressing a poslána do 
mužského vězení. Nakonec se nad ní soudce slitoval a 
odkázal ji na Magnuse Hirschfelda, který jí pomohl získat 
oficiální povolení, že může nosit ženské šaty.
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Byla chirurgicky kastrovaná v roce 1922 Dr. Erwinem 
Gohrbandtem v Univerzitní nemocnici Charité v Berlíně. Byla
jí nabídnuta amputace penisu a vaginoplastika a ta také v roce 
1931 provedena, čímž byla jednou z prvních osob s 
chirurgickou změnou pohlaví. Chirurgové byli Hirschfeld s 
kolegy (Ludwig-Levy Lenz a Felix Abraham).

Poté Dörchen pracovala jako služka u Hirschfeldova Ústavu 
pro sexuologii až do zničení ústavu nacisty v roce 1933. Není 
známo, zda přežila tento útok.

Dörchen Richter by měla být úplně první MtF s operativní 
změnou pohlaví na světě.

Existuje film o Hirschelfdovi "Rosa von Praunheim", ve 
kterém ji hraje herečka Tima die Goettliche.
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První průkopník dr. Richard Mühsam

Ve skutečnosti se v Berlíně prováděly první pokusy s 
operacemi pohlaví už v roce 1920. Prováděl je Richard 
Mühsam (1872 - 1938).
V letech 1912 až do poloviny 1920 byl Mühsam zapojen do 
několika průkopnických operacích, o kterých poté napsal v 
časopise Therapie der Gegenwart v roce 1926. Žádný z 
pacientů neměl uvedena ani křestní jména.

V roce 1912 provedl dvojitou mastektomii a hysterektomii 
25letého malíře (a zase malíř!), narozený jako žena, který se 
vždy identifikoval jako muž.

V roce 1920, na žádost Magnuse Hirschfelda, Mühsam 
vykastroval 23letého muže, který byl propuštěn z vojenské 
školy, neboť pro ní nebyl dost statečný, ačkoli sloužil v první 
světové válce jako důstojník. Od roku 1920 už nemohl dále 
fungovat. Vzdal studia medicíny a celý den strávil v posteli. 
Měl na sobě korzet a punčochy, a to i když šel ven. 
Masturboval 3-8krát denně a představoval si sebe jako ženu. 
Poprosil Mühsama, který ho ale považoval za závažně 
sexuálně neurotického, o kastraci. Ta byla provedena 
21.6.1920. O dva dny později přestal s masturbací a 
pokračoval v jeho studiích.
Mühsam napsal (sedmkrát na třech stranách), že kastrace byla
pacientovi umožněna, aby se mohl vrátit ke své práci. 
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Nicméně teď pocítil zvýšenou touhu stát se ženou a začal žít 
na plno jako žena. Požaduje implantaci vaječníků, které by 
generovaly ženské hormony. Toto bylo provedeno v březnu 
1921 jiným lékařem. (Počkat a to je jako všechno??? Prostě 
vzali vaječníky jiné ženy, implantovali je (na co je napojili?) 
do původně mužského těla a vaječníky začaly produkovat 
ženský hormon??? Jakože cože? :)
Pacient rovněž požádal operaci genitálu. O měsíc později 
neochotný Mühsam provedl řez ve tvaru vagíny, do kterého 
schoval penis. (Tak to je taky výborná technika ale!)
Mühsam tak stvořil první vagínu pro původně biologického 
muže.
Pacient se však v srpnu vrátil. Zamiloval se do ženy, byl 
oblečený do pánských šatů a žádal vrácení do původní podoby
jeho genitálu. Mühsam to dokázal provést. (Prostě mu ten 
penis zase vyndali a hotovo. Ou, nechtěla bych vidět, jak asi 
vypadal :)

Ještě v roce 1921 Mühsam odstranil z těla vaječníky tohoto 
pacienta. Bohužel malíř zemřel v roce 1924 na tuberkulózu. 
Mühsam prováděl podobné operace i dalším transsexuálům 
(kterým se tehdy ještě neříkalo transsexuálové, ale myslelo se,
že jsou to transvestité, stejně jako si to mnozí myslí dodnes), 
někteří však později spáchali sebevraždu.
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Richard Mühsam zemřel ve věku 66 let, když se Evropa 
připravovala na válku. Jeho ovdovělá žena emigrovala do 
USA, kde zemřela v Coloradu v roce 1969 ve věku 94 let.

Ráda bych poděkovala, ale nevím komu. Že jsem se narodila 
v téhle době.
A také rodičům, že jsem se vlastně vůbec narodila. :)

Já ale, narozdíl od Toničky, tu svojí neukážu :) Ani bez 
houbičky.

Ukážu jenom tu houbičku:

Pěkná že?
Mám jí v kuchyni, kdyby to někoho zajímalo. :)
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Silvestrovská vzpruha od mojí 
princezny
31. prosince 2015 v 17:18 | Tereza 

Je poslední den roku 2015.
Věřím, že přání, které vduchu 
vyslovím v novém roce jako 
první myšlenku hned v prvních 
jeho vteřinách se ten rok vyplní. 
Vyplnilo se mi i to, které jsem si 
vduchu přála přesně před rokem.
Mám vše, co jsem si v tu chvíli 
přála.

Přesto jsem občas dostávala tak 
trošku kapky od mé osmileté 

dcerky, na kterou jsem se za to ale nikdy nezlobila a která 
jakožto dítě je vždy bezprostřední, přímá a nekompromisní. 
Říkávala mi tak v průběhu roku narovinu vše, co cítí a jak to 
vidí ona. A tak když jsme se jednou třeba vypravovaly ven na 
hřiště a já se cítila ohromně hezky žensky, řekla mi, že ve mně
vždycky bude vidět tátu a muže. Já jsem to chápala. I kdyby 
mi říkala "táto" ještě padesát let, nebudu se za to na ní nikdy 
zlobit. Ona je moje dcera. Ženský rod už ale používá dlouho 
naprosto spontánně a vždycky, až občas čekám, že se 
přeřekne, ale nepřeřekne. Nemá s tím problém. Jen oslovení 
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se vyhýbá, ale "tati" už mi neřekne ani doma ani před lidmi. 
Tohle vyřešíme, až bude zase o trošku starší.

Někdy mi řekla, že vypadám hrozně. Nebo že prostě stejně 
vypadám jako muž. Ale říkala mi taky hezké věci, jakože 
mám moc hezké nové boty, ať si je hned vezmu ven nebo 
hezké šaty. Ona prostě říká vždycky to, co si myslí. Je tak 
krásně dětsky upřímná, beruška moje. Ještě nemá důvod se 
přetvařovat. A já nemám důvod jí nemilovat, i kdyby mi 
denně říkala, že vypadám jako chlap. Je pro mě tím 
nejdůležitějším člověkem na téhle planetě.

Kdysi ve školce namalovala obrázek, který nosím neustále v 
hlavě. Paní učitelky se dětí vždycky zeptají, co kreslí a napíší 
to doslovně na obrázek, aby rodič věděl. Kačenka nakreslila 
strom s kapičkou z jemnýho deště...
Miluju tyhle její jednoduché obrázky, ale i velkolepé barevné 
pozitivní kompozice, na jednu z nichž vždycky koukám ráda 
u Hanky v ordinaci a vzpomínám na náš předloňský letní 
výlet do Prahy.
Miluju její kapičky z jemnýho deště.

Teď jsem od ní dostala neuvěřitelnou vzpruhu, kterou jsem 
nečekala.

Včera večer se mě z ničeho nic zeptala, proč jsem chtěla být 
holkou. Takže jsme měly moc hezký rozhovor, ve kterém 
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všechno pochopila. Řekla jsem jí, že jsem nikdy nechtěla být 
holkou. Že jsem byla vždycky holka, jen jsem se moc trápila, 
protože jsem se narodila s tělem kluka a že teď už je to 
vpořádku. Chtěla vědět i detaily, proč se to stane a tak. Takže 
ví, že za to nikdo nemůže a že už se to stalo v těhotenství mojí
maminky.

"A oni to věděli, že máš špatné tělo, když ses narodila?"
:)
"Kačenko, to oni právě nevěděli. To jsem jim musela říct já. 
Už když mi byli čtyři, tak mi to bylo divné. To totiž cítíš. Je to
ve tvojí hlavičce, jako ty víš, že jsi holčička, věděla jsem to i 
já. Moje hlava mi říkala, že nejsem kluk, tak proč mám jiné 
tělo? A maminka mi na mé dotazy, proč mám to dole říkala, že
to mám na čůrání."
"Navíc jsi byla malinká, tak jsi nevěděla, co se s tebou děje, 
nechápala jsi to, viď?" Tohle mi řekla moje osmiletá dcera jen
tak! Jak to ví? Nikdy jsme o tom spolu ještě nemluvily takhle 
podrobně.

Dneska na to přišla zase řeč. V mé oblíbené pohádce O 
pokladech pan Heřmánek, vládce skřítků, promění své tři 
nezbedné skřítky proti jejich vůli v ženy. Což je samo o sobě 
dost komické. "Ta ježibaba se mi povedla!" :)
To byla vhodná příležitost jí vysvětlit, že ne všichni v 
mužském těle oblékající se jako ženy jsou ženami. Že jsou i 
muži, kteří se za ženy jen převlékají pro potěšení, ale chtějí 
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být pořád muži. To že není můj případ. Chtěla jsem jí 
vysvětlit základní rozdíl mezi transvestismem a 
transsexualismem, který mnoho lidí nechápe dodnes ani v 
dospělosti.

Ukázala jsem jí tedy ty odstrašující případy, co mám v článku 
"Tak jsi žena nebo transka?" a hned mi řekla, že v televizi už 
jednoho takového viděla, že měl strašně nevkusné šaty, velké 
řasy a šálu z peří, že se jí to nelíbilo a poznamenala: "To je 
pěkně hnusný!"
Ne, tohle není předsudek. Je to o vkusu. A tak jsem jí to 
potvrdila, protože mně se to taky nelíbí. Když má muž 
namalované vousy fialově, k tomu šaty jak z cirkusu a řasy 
jako plácačky na mouchy.

A jak jsem jela dál, v tom článku mám obrázek crossdresserů, 
transvestitů a pak třetí obrázek jsou holky po přeměně, prostě 
holky, ale TS a říkám jí, že tohle jsou holky, co měly jen 
mužské tělo a teď už jsou šťastné, protože je všechno jako má 
být. Stejně jako u mě.

Řekla mi něco, čím mi vyrazila dech.

"Jéé ty holky jsou krásné. A tahle, tahle, tahle. - Proč tam nejsi
ty? Přidej si k nim taky svojí fotku, ne?" :) A myslela to 
naprosto vážně. Čekala, že tu fotku upravím a vložím do ní 
svojí.
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Nevěděla jsem, co říct. Chtěla jsem jí říct, že já ale nejsem tak
krásná jako ony. Že jsem schválně vybrala ty nejhezčí. A 
najela aspoň na záhlaví blogu, kde mám svojí fotku s tím, že 
já už jsem tady, tak se k nim přidávat nebudu, že tady to stačí.

Jenže její reakce mě zase dostala.

"Ty už jsi taky krásná!" a dívala se na mě - do očí. Já si přitom
zrovna moc krásná nepřipadala. Musím si dnes umýt vlasy, 
měla jsem je ledabyle za uchem a na sobě jen obyčejnou 
žlutou mikinu... Tak že by už to přišlo? :)

Za tohle bych jí fakt umuchlovala tady. (A taky jsem to 
udělala).

Dojalo mě to. Na tohle jsem čekala hrozně dlouho. Je pravda, 
že člověk potřebuje slyšet i upřímné hodnocení a od mé dcery 
bylo vždycky pro mě důležité, i když jsem ten den měla třeba 
samé příjemné zážitky, kdy jsem bez problémů procházela. 
No jo no, jsem z toho naměkko.

Tohle je můj moment. Dočkala jsem se ho. Děkuji ti, zlatíčko 
moje. Celým svým přístupem ke mně během celé mé přeměny
jsi mi tak pomohla, že ti za to jednou v dospělosti poděkuji do
očí a nikdy ti to nezapomenu. Navždy budeš pro mě tím 
nejdůležitějším člověkem na Zemi.
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