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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 2016

Když muži pláčou... tak si vezmou 
kapesníček pro muže
5. ledna 2016 v 22:30 | Tereza |  Genderový marketing 

Muži jsou zvláštním lidským druhem, který potřebuje 
uspokojovat své specifické potřeby občas trošku jinak, než 
ženy. Některé věci potřebují mít prostě jiné. Nechtějí věci pro 
ženy, stejně tak jako ženy (obvykle) nechtějí ty jejich trenky, 
kravaty nebo třeba dýmky. Muži nechtějí dokonce ani věci 
určené pro obě pohlaví, nechtějí univerzálnost. Jako třeba 
jogurty.
Pravý chlapský jogurt jsem popisovala v článku z 1.11.15 zde.
Že muži potřebují chlapský jogurt je naprosto pochopitelné. 
Ten unisex jim totiž nevyhovuje, jeho chuť je pro mužský 
jazýček nevyvážená a má málo tuku. Tak to teda ne! Přeci 
nebudou chudáci kupovat obyčejný jogurt pro ženské? Oni 
nejsou žádné baby.

Teď zas Monika objevila 
kapesníky Kleenex pro 
chlapy. Ona má na ty 
genderové produkty 
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vyloženě štěstí, protože i na jogurt pro muže narazila tehdy v 
českém obchodě ona.
Velké robustní třívrstvé chlapské kapesníky se v Česku 
(zatím) koupit nedají, ve Velké Británii se ale prodávají už od 
roku 1956. Dále jsou k dostání v USA, v Kuvajtu a v 
Austrálii.
Že bychom v Česku zaspali a našim mužům něco upírali? Je 
mi líto, že zatímco britští muži mohou utírat svůj "hlen, pot a 
sperma" (to je oficiální text výrobce!) do velkých hebkých, 
ale pevných kapesníků, ti čeští musí používat ty ubohé malé 
tenké ženské rádobykapesníčky, které hlen, pot a sperma 
prostě tak dokonale absorbovat nedokážou. Taková 
nespravedlnost na tom světě! Plakala bych... Naštěstí si mám 
do čeho utřít oči a toaletní papír, který v Británii používá na 
utření slz 15 % mužů, to fakt není. :)

Dámská verze kapesníčků určených pouze pro ženy (stejně 
jako speciálně ženské jogurty "for ladies") na trhu neexistuje.

V roce 2004 si Kleenex zadal vypracování sociologické studie
s názvem "Studie mužů a pláče", kterou vypracoval Social 
Issues Research Center v Oxfordu. Výzkumu se zúčastnilo 
přes 2000 osob.

Je vpořádku, když velcí kluci pláčou.
Výzkum zjistil, že 90 % žen a 77 % mužů si myslí, že je v této
době společensky přijatelné, aby muži plakali.
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Na otázku, zda v uplynulém měsíci alespoň jednou plakali, 
uvedlo ano 30 % mužů a 70 % žen.
Pouze 28 % mužů uvedlo, že by plakalo před vlastními dětmi.
Většina dětí tedy nikdy nevidí svého otce plakat, zatímco 
matku ano.

V roce 2000 provedla skupina amerických výzkumníků studii 
se zvláštním názvem "o genderové heteronormativitě", ve 
které testovali reakce veřejnosti na "porušování rovnosti v 
chování žen a mužů". Mužský pláč byl respondenty hodnocen
na stejné úrovni, jako když muž nese kabelku nebo má na 
sobě rtěnku. Podle odpovědí mají tito muži legrační vzhled a 
jsou terčem posměšků.

Člověk je jediným druhem na světě, který pláče z 
emocionálních důvodů narozdíl od ostatních druhů, které slzy 
používají pro zvlhčování očí a odplavování dráždivých látek z
oka. Ostatní zvířata používají jiné signály pro smutek, stres, 
bolest či radost, než lidé.

Je dokázáno, že pláč je multikulturní záležitost, neboť u všech
národů světa pláčou více ženy, než muži (obvykle dva- až 
třikrát častěji, intenzivněji a jsou také k pláči náchylnější). 
Evoluční psychologové tvrdí, že plakající muž, jehož úlohou 
bylo ulovení zvířete a nakrmení rodiny, byl pro ženu méně 
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atraktivnější, protože necítila jeho ochranu a takový muž byl 
také terčem útoků jiných mužů.

U dětí do dvou let je ale rozdíl mezi chlapeckým a dívčím 
pláčem jiný. Vědci zjistili, že chlapečci pláčou o něco více, 
než holčičky. Dívky oproti chlapcům začínají plakat častěji a 
snadněji kolem věku 11 let a vše se stupňuje během puberty.
Určitou roli v pláči chlapců během dospívání hraje i 
testosteron.

Náhradní matka v internátní škole velkého počtu 13-18letých 
chlapců uvedla, že za celý školní rok neviděla ani jednou 
žádného z chlapců plakat. "Občas vidí opravdu hrozné věci, 
například v nemocnicích. Kluci nikdy nepláčou, zatímco 
dívky ano." Na pláč dívek totiž má u nich pravděpodobně vliv
hormon prolaktin.

Velkou roli hraje také socializace, neboť zatímco chlapci jsou 
obecně odrazováni od pláče už od útlého věku, dívčí pláč je 
přijatelný a očekávaný.

Neexistuje žádný důkaz o tom, že muži jsou jaksi vnitřně 
"méně emocionální "než ženy, že jsou od přírody více 
necitliví nebo bezcitní. Dostupné výzkumy naznačují, že muži
prožívají právě tolik emocí, jako ženy. Experimenty s 
měřením fyziologických reakcí, jako např. srdeční frekvence a
kožní vodivosti ukazují, že muži reagují přinejmenším stejně, 
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jako ženy ke smutku nebo dojemným filmům. Muži jsou 
prostě méně emocionálně expresivní než ženy. Méně ochotní 
(nebo méně schopní) projevovat své emoce pláčem.

Výzkum zjistil, že 74 % osob plakalo nad smrtí svého 
blízkého, zbylá skupina plakala poté v soukromí, protože, jak 
uvedli, je to velmi osobní.

44 % mužů rozpláče dojemná scéna ve filmu, 39 % rozpad 
jejich vztahu. (Já bych ta čísla čekala tedy obráceně, ale tak 
asi romantická scéna ve filmu je pro muže daleko dojemnější, 
než rozchod s partnerkou, zatímco ta se utápí někde v slzách a
ještě tři roky potom běduje nad tím, jak zůstala sama, než 
pochopí, že pan dokonalý nebyl tak úplně dokonalý, a že jsou 
také jiní muži na světě...)
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Nejvíce muži pláčí před svojí partnerkou a to celých 73 %. 
Pouze 8 % mužů by před svou partnerkou nikdy neplakalo.
50 % mužů se raději vypláče na rameni nějaké blízké ženy, 47
% u své matky.
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Partner nebo partnerka je ve skutečnosti první volbou pro 
muže i pro ženy.

Pláč má terapeutický účinek. Potlačovat touhu plakat je 
nezdravé. Vede k nahromadění stresu, který je duševně i 
fyzicky pro člověka "toxický". Jiná studie však prokázala, že 
lidé, kteří plakali při dojemném filmu měli sníženou hladinu 
imunoglobulinu A (jedna z hlavních pěti tříd lidských 
protilátek), zatímco neplakající měli jeho hladinu normální.

Vysoké procento dotázaných se cítí lépe po pláči. Ten ale 
může mít i opačný efekt, pokud se to přehání. I plakat se musí
s mírou. Po pláči může člověk cítit větší napětí, stres, 
negativní pocity a nálady.

Leden 2016 - Když muži pláčou... tak si vezmou kapesníček pro muže 13

http://nd06.jxs.cz/879/784/8b1a70ece6_102304253_o2.jpg


"Mužské slzy" jsou brány mnohem vážněji, než "ženské". Jak 
uvedla jedna respondentka: "Když pláče muž, už to musí být 
něco důležitého, zatímco my ženy pláčeme třeba kvůli 
přebytečnému tuku v kalhotách. Představte si ženu, která je 
frustrovaná a pláče, protože si omylem smazala celý 
dokument v počítači a musí ho psát znovu. Kdyby se nad 
stejnou věcí rozplakal muž, vypadal by jako dítě."

A teď to nejdůležitější, k čemu se chtěla společnost Kleenex 
dostat :)

Muži používají k usušení slz:

• ruce 35 %
• látkový kapesník 33 %
• papírový kapesník 24 %
• rukáv 20 %
• toaletní papír 15 %
• papírové kuchyňské utěrky 14 %
• Kleenex® kapesníčky pro muže 13 %

Každé 1,5 sekundy se v Británii prodá jedno balení Kleenex 
kapesníčků pro muže.

Do rukou se utírají slzy opravdu úžasně...
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Nevadí mi, když muž pláče. Viděla jsem to několikrát a 
neberu to jako projev jeho slabosti nebo slabšího mužství. 
Mám ráda, když člověk projevuje své emoce. Nesmí se to ale 
přehánět. Je ale pravda, že když plakal muž, šlo vždycky o 
něco důležitějšího.
Úplně ze všeho nejvíc ale miluju, když pláčou oba partneři 
smíchy.
Neznám lepší terapii.
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Pánský balzám na rty a Lady Lipton 
čaj
9. ledna 2016 v 10:24 | Tereza |  Genderový marketing 

Po zveřejnění článku o kapesníčkách pro muže z předchozího 
článku se roztrhl pytel s obrázky, které mi posíláte e-mailem 
jako další netypické genderové výrobky.

Jsou výrobky, u kterých je to jasné. Třeba: kravata, revolver, 
dýmka, sukně, lak na nehty, menstruační vložky... Tam není 
co fotit nebo o čem psát.

Jenže pak jsou tu výrobky, u kterých bychom to nečekali. 
Proč mít jogurt pro muže? Kapesníčky pro muže? A proč 
nejsou také speciálně pro ženy, když už vytvářím genderový 
marketing?

Tak jsem založila novou rubriku právě s tímto názvem 
(Genderový marketing), do které budu vkládat tyhle zajímavé 
netypické výrobky.
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Jako první mi napsala 
Danielka z Moravy, že přeci 
jen (v Tescu) objevila 
papírové kapesníčky pro 
ženy.
No jo, jenže název WOMEN 
je pouze na regálové etiketě. 
Na obale nikoli. Když jsem 
se o papírových 
kapesníčkách pro ženy 
snažila vypátrat informací 
víc, nevypátrala jsem vůbec 
nic. "Tesco tissues women" 
prostě oficiálně neexistují.
To si asi Tesco potřebovalo 

rozlišit jednotlivá balení (možná už v domovské Británii, 
protože regálové etikety se překládají z angličtiny) a protože 
jde o obal s květinami (evokuje tedy výrobek pro ženy), 
označil ho jako WOMEN.
Nejde tedy přímo o výrobek splňující jedinečné potřeby žen 
(které si já neumím představit), ale jen o interní označení 
Tesco etikety.

Hned na to přišel od Alexe 
obrázek jeleního loje pro pány! 
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Prý je skvělý a má úžasnou pánskou vůni :) V ČR ho ještě 
neviděl, koupil ho v Německu.

Jsem ráda, že se Balea Men trefila vůní pánům do vkusu :)
Balea Men ze sítě DM drogerií je známá
řada kosmetiky pro muže (pěny na
holení, deodoranty, šampóny). U těchto
výrobků se dá čekat zaměření na muže,
ale jelení lůj nebo balzám na rty pro muže
je novinka. A Alex jí samozřejmě hned
musel mít :) (Což tedy zrovna já chápu).
Cokoliv, co se patlá na rty, byla spíše
záležitostí žen. Muž měl tak na výběr
vyloženě nemužské příjemné ženské vůně
či dokonce balzámy s barvou přirozených
rtů, který mám doma a po jeho použití
jsou mé rty červené jak od rtěnky. I když mírně decentní. 
Rozhodně to není přirozená barva rtů. Pro ženy je toho na rty 
spousta. Ale pro muže? Byl tu jeden bezbarvý nevonící jelení 
lůj nebo ten, co se prodával v lékárnách jako první pomoc na 
popraskané rty. Ale vysloveně pánský balzám na rty tu ještě 
nebyl. Na stránkách výrobce se píše, že jde o balzám určený 
pro namáhané mužské rty. (Mužské rty jsou velmi 
namáhané :).
Tak s chutí do něho, pánové :)
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Včerejšek byl vůbec nějak úspěšný na tyhle gender výrobky. 
Kromě téměř dámských kapesníčků a pánského jeleního loje 
jsem na něco narazila i já, když jsem si šla v jedné pražské 
Bille pro pití. Objevila jsem tam čaj Flirty Lady Lipton - an 
romantic affair. Ten název je vážně půvabný. Flirtovní 
dámský Lipton - romantická aféra. Tak to si chlap asi nekoupí,
ale ženě tím udělá určitě radost, když jí ho přinese jako dárek 
nebo jen tak, že na ní myslel a pokud ví, že má ráda černé 
čaje.
(Pro muže by mohl být čaj z této řady s názvem Střelný 
prach :)
Tyto čaje jsou novinkou z řady prémiových čajů Lipton 
prodávané jako sypané nebo sáčkované s moc hezkými a 
poutavými obaly.
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Mě hned zaujala růžová barva s načrtnutou ženskou tváří a 
krásným nápisem LADY (a ještě ta slova jako "flirty" nebo 
"romantic").
Existují speciální bylinné čaje pro ženy, které mají léčivé 
účinky na vysloveně dámské problémy, ale Lipton vytvořil 
čaj, který je přizpůsobený ženám nejen jeho obsahem, ale i 
chutí a vůní, která má být ženská (nebo příjemná ženskému 
nosíku).

Černé čaje jsou pro mě na prvním místě ze všech nápojů. 
Nejradši mám černé čaje s ovocnou příchutí (ne ovocné s 
tunou ibišku, který přebije
jakoukoliv chuť zobrazeného
ovoce na krabičce). Teď mi
tedy zrovna Lipton připravil
další pokušení.
Tenhle Lady Lipton je právě
černý čaj s květinovým
aroma a měsíčkem
lékařským.
Nemůže už být asi víc
ženštější.

Měsíček je krásná žlutá zázračná květinka na čištění krve, 
orgánů nebo také na opožděnou či bolestivou menstruaci.
Dokonce při používání měsíčků zevně odvarem bude prý žena
krásná vrásek zbavená :)
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To ale na obale nepíší, to jsem se dočetla na internetu.
Po zalití čaje Lady Lipton se rozvine příjemné květinové 
aroma.
Jůůů :) (Ještě ale nemám vyzkoušeno.)

V textu tohoto článku byly použity i původní fotografie (včetně
dlaní) badatelů Alexe a Darinky, kteří na tyto výrobky 
narazili. Jste moc hodní, že jste se o to se mnou podělili! :)
A děkuji Monice, která spustila tuto lavinu díky jogurtům pro 
muže :)

Proč si tu genderovou odlišnost vlastně neužít? Třeba u čaje.
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K čemu jsou holky na světě
9. ledna 2016 v 18:27 | Tereza 

Kdyby někdo nevěděl... :)

K ČEMU JSOU HOLKY NA
SVĚTĚ

Jiří Žáček

K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky...

Aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.

Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,

aby náš svět byl v pořádku...
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Estradiolové kutululum
12. ledna 2016 v 11:14 | Tereza 

To, že poslanci občas zvednou ruku, aniž by věděli pro co, se 
stává běžně. Není se čemu divit. Jejich práce je extrémě 
náročná, vyčerpávající a podhodnocená. Vždyť v Poslanecké 
sněmovně tráví veškerý svůj čas, obětují své milované práci 
úplně všecko a poctivě dodržují docházku, čímž tak jdou 
příkladem všem lidem v celé této zemi.
Únava a nepozornost po takovém výkonu přichází rychle, což 
snadno způsobuje, že se do reality může dostat nádherná 
kapitální blbost, kterou je pak nutné složitým způsobem 
opravovat a schvalovat její opravu.
To se neděje jen v Poslanecké sněmovně, ale na každém 
úřadě. Nemohu si však na ně stěžovat. Úředník je důležitá 
intelektuálně přetížená osoba, které prostě někdy něco 
uklouzne či se vytratí, prostě zmizí, sem tam slůvko, sem tam 
věta nebo obyčejná čárka, která zcela změní smysl celého 
sdělení, aniž by to někdo postřehl (kdo by to taky četl?), ale 
jednou se objeví vždycky někdo, jakýsi úřednický Bůh, který 
si toho bohužel vždycky všimne a komedie je na světě.
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Podle SÚKL
(Státní ústav
pro kontrolu
léčiv) nesmí
sexuologové
nově předepisovat jeden jediný hormon. Tím je estradiol. 
Nějak nám u kolonky sexuologie vyklouzl a nikdo neví kam. 
Bylo po něm vyhlášeno pátrání. Zůstal jen v kolonce 
gynekologie a endokrinologie. Zde jej předepisovat mohou i 
nadále.
Sexuologům veškeré původní kompetence zůstaly. Ostatní 
hormony, jako například i testosteron, předepisovat mohou. 
Jen ten estradiol... chudák malý kulatý šedivý či modrý 
odkutálel se z ordinací sexuologů a čeká, až se tam bude moci
přikutálet zpátky.

To nevadí, že tomu nikdo nerozumí. Prostě je to tu napsané a 
co úředník napíše, to platí, takže v současné době v ordinacích
sexuologů svůj Estrofem či Estrimax nečekejte, protože se 
tam předepisovat nesmí! "Bububu", řekl úředník.

Vedení sexuologické odborné společnosti jedná se SÚKLem, 
aby dostali zpátky kompetenci jej předepisovat, ale nikdo 
neví, jak dlouho to bude trvat.
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To však pacienta či již ženu po přeměně docházející k 
sexuologovi (mužů se to netýká, ti své "téčko" dostanou) 
nezajímá. Takže co teď?

Panikaaaaa!!! :)

Ale ne.
Vždycky je nějaké řešení (což lidé v přeměně či po přeměně 
vědí moc dobře :).

V praxi to tedy momentálně dočasně funguje tak, že estradiol 
sice může sexuolog předepsat, ale pojišťovna ho lékárně 
neuhradí. Sexuolog totiž neví vůbec nic o sexuálním zdraví 
svého pacienta, je v tomto rozhodování podřadný a tak mu 
byla odebrána tato kompetence, protože gynekolog - to je 
teprve ten pravý kádr! Kam se na něj nějaký sexoš hrabe.

Trošku nám to tedy způsobilo komplikace, protože nejedna z 
nás nemá ještě (a ještě třeba dlouho mít nebude) svého 
gynekologa, takže postup je následující:

Sexuolog tedy může napsat recept "k samoúhradě" klienta.
V případě Estrofemu (1x28 tbl.) uhradí při samoúhradě 
pacient 120 Kč (na předpis je momentálně jinak bez 
doplatku). V případě Estrimaxu (3x28 tbl. - je ho v balení 
třikrát více, než Estrimaxu) téměř 500 Kč, ale to jen proto, že 
je ho tam třikrát více, takže na plato 28 tablet vychází cena 
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kolem 166.60 Kč. Na předpis je jinak Estrimax s doplatkem 
pacienta zhruba 150 Kč za balení (3x28 tbl). Tyto doplatky ale
SÚKL často mění a tak se Estrimax či Estrofem předepisuje 
aktuálně podle toho, který z nich je zrovna bez doplatku (ač 
jsou oba stejné). (Neptejte se mě proč :).

Estradiol na pojišťovnu může napsat endokrinolog nebo 
gynekolog.
Holky, které chodí k Hance Fifkové (což je většina v této 
zemi) mají tyto tři možnosti:
1. nechat si napsat recept od Hanky jako dosud a uhradit 
plnou částku
2. zajít si pro recept k dr. Weissovi (endokrinologie Praha 
Modřany), se kterým spolupracuje a je s ním domluveno na 
přechodnou dobu předepisování i bez objednání (po předchozí
domluvě s Hankou)
3. nechat si od ní vystavit doporučení a najít si endokrinologa 
nebo gynekologa (holky až po úřední změně), který bude 
estradiol předepisovat.

A Hanka Fifková ještě dodává: "Androcur psát mohu a ráda 
budu, protože je drahý a kolegům, kteří by ho začali psát 
(samozřejmě jen ve vyšší míře) by neúměrně stouply náklady 
na léky ve srovnání s předchozími lety, což bude pojišťovna 
"trestat"."
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Holky z Moravy, které dojížděly k 
sexuoložce MUDr. Entnerové v 
Olomouci a jsou již převedené k MUDr.
Turčanovi (taktéž tam, na fotce vlevo), 
což je současně sexuolog a gynekolog, 
mají tu výhodu, že jim hormony 
předepíše tak jako tak on (ze svého 
postu gynekologa).

K MUDr. Entnerové a jejímu plánovanému odchodu do 
důchodu tu mám ale ještě jednu novinku. Původní plán 
převést postupně všechny holky k MUDr. Turčanovi paní 
Entnerová změnila. Malou část pacientů si nechá a k 
Turčanovi je převede až po SRS.
Na MUDr. Turčana mám od holek velmi dobré reference, je 
empatický, milý a holky od něj chodí spokojené :), což je 
opravdu dobrá zpráva, že máme dalšího LGBT friendly 
lékaře.

Co se týče gynekologie pro holky od Hanky Fifkové, tak mám
zprávy, že pražská gynekoložka MUDr. Pavlína Marešová 
(soukromé zařízení MEDA na Bulovce), která s Hankou 
spolupracuje, výjimečně přijímá nové pacientky, ale pouze ty, 
které prošly kompletním procesem přeměny pohlaví u Hanky 
Fifkové na základě jejího doporučení.
Třeba jak mi řekly kolegyně, v našem okresním městě žádná 
gynekoložka už nikoho nového nebere (stejná situace je se 
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zubaři), takže jsem dostala kontakt na gynekologii do 20 km 
vzdáleného města.
Tím chci říct, že nám opravdu po tu dočasnou dobu, než 
SÚKL vyřeší situaci s estradiolem, nezbývá nic jiného, než 
jezdit pro recept do Prahy do Modřan k MUDr. Weissovi nebo
najít nějakou volnou gynekoložku či gynekologa.

Pozn. V úvodní fotografii je zobrazen originál modrého
Estrofemu Moniky a můj šedý Estrimax :)
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Estradiolové kutululum II.
15. ledna 2016 v 15:12 | Tereza 

Nenapadlo mě, že předchozí článek bude mít pokračování, ale
má ho :)

Když jsem v něm psala o tom, jak SÚKL vyškrtl 
předepisování estradiolu sexuology a ponechal ho jen 
gynekologům a endokrinologům, netušila jsem, že MUDr. 
Weiss (endokrinolog) v Modřanech si pozve revizního lékaře 
z pojišťovny, aby s ním tuto nepříjemnost probral a já pak 
kvůli tomuhle revizákovi musím psát tenhle článek! :)

Výsledek toho jednání byl totiž ten, že předchozí informace, 
že pro Estrimax či Estrofem je možné dorazit na 
endokrinologii k MUDr. Weissovi UŽ N E P L A T Í (soud by 
použil takové moc hezké slovo, které nemá dokonavý vid, ale 
soud si ho prostě vymyslel: "zrušuje", místo krásného "ruší"). 
Prostě nechoďte tam :)

Endokrinologům by takto neúměrně narostly náklady, ale 
ještě lepší důvod je ten, který uvedl tento revizního lékař - a 
tím je, že ženský hormon estradiol nelze předepisovat 
pacientům s mužským rodným číslem.

Není to stanovisko SÚKL ani pojišťovny, ale tohoto revizního
lékaře.
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Takže od teď už nepředepisuje estradiol transsexuálním 
pacientům s mužským rodným číslem NIKDO. Je tedy nutné 
uhradit plnou cenu (která není až zas tak závratná - necelých 
200 Kč na měsíc je zvládnutelné).

Osobám s ženským rodným číslem je může předepisovat 
endokrinolog nebo gynekolog, kterého si najdete. Sexuolog 
stále ne, ale v únoru by mělo proběhnout sezení s SÚKL, kde 
by mělo být vše vyřešeno. To, že se to vyřeší na tom sezení 
neznamená, že to hned vejde v platnost. Ještě dloooouho ne. 
Takové úřední rozhodnutí má strááášně malé nožičky a bude 
rádo, když k nám dojde za několik měsíců :)

Ale ten největší vtip na závěr.

Sexuologové nikdy estradiol předepisovat neměli. SÚKL ho u
nich totiž nikdy uveden neměl. Na to se přišlo až nedávno 
(nějaký šťoural to zřejmě někde vyšťoural a trvalo mu to, 
protože estradiol sexuologové předepisovali dvacet let :)

To, že dvacet let sexuologové předepisovali estradil byl prostě
OMYL, který trval dvacet let! :)

Celé mi to přijde komické. Něco dvacet let funguje, ale 
najednou zjistím, že to nemám na papíře, tak to rychle 
zastavím.
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Takže shrnutí:

Ženy s mužským rodným číslem si Estrimax a Estrofem musí 
hradit v plné výši.
Ženy s ženským rodným číslem si jej mohou nechat předepsat
u gynekologa nebo endokrinologa nebo jej uhradit v plné výši
u sexuologa.

Lékaři kdekoliv v ČR, kteří stále předepisují estradiol na 
mužské rodné číslo budou (nebo by mohli být) zřejmě brzo 
upozorněni pojišťovnou takovým milým dopisem s žádostí o 
vrácení celé částky za všechny předepsané Estrimaxy a 
Estrofemy za předchozí rok :)

Tak se nám ten estradiol odkutálel ještě dál, než jsem čekala.
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Lucy a Andrea - dva nové blogy
18. ledna 2016 v 16:34 | Tereza 

Rozhodla jsem se na můj blog přidat mezi ostatní odkazy na 
transgender blogy další dva nové. Jde o dvě inteligentní 
přemýšlivé MtF slečny na začátku, z nichž jedna překonávala 
hluboké deprese (Lucy) a druhá je budoucí nadšená 
psychoanalytička (Andrea). Ta jezdí k Hance, zatímco Lucy 
ke svému lokálnímu sexuologovi, takže můžeme porovnat i 
rozdílné přístupy k přeměnám obou z nich. Blogy se tedy 
velmi liší a uvidíme, jak to holkám vydrží. (Myslím to psaní. 
O tom, zda vydrží v přeměně nemám nejmenších pochybností
:).

Lucy z Vysočiny se raduje ze svého krásného jména, Andrea 
zase z maličkostí, které na své cestě začala zažívat.

Lucy (Hotaru):

http://dreaming-mind.blog.cz/
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Andrea:

http://mojekrizovatky.blog.cz/

Jak mi Andrea prozradila, je dyslektička a dysortografička.
To už tady jednou bylo - u blogu Lucky, která nejprve psala 
blog s transgender tématikou, ale poté ho zase zrušila, což je 
plně v její kompetenci, takže teď s touto tématikou nemá už 
společného vůbec nic (proto ho nemám uvedený v přehledu v 
levém menu, odkud jsem ho musela vymazala jako jediný 
transgender blog v historii toho mého), což je samozřejmě na 
rozhodnutí každého z nás, ale já si prostě myslím, že je to 
škoda.

Nicméně z druhého pohledu to škoda není. Lucka má 
informaci o své dyslexii napsanou dokonce v záhlaví (s 
textem, že se omlouvá za své gramatické chyby). Její blog 
bych ovšem (tehdy i teď) s klidem prohlásila za vítěze soutěže
Gramatické peklo nebo Češtinářovo utrpení. Na takto veřejně 
prezentovanou nejhorší formu dysortografie, jakou jsem kdy 
ve svém životě měla "štěstí" poznat, si tu ale nechci stěžovat, 
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ačkoli mé češtinářské srdce trpí. Nejde ani tak o vyjádření 
mých názorů, jako o fakta. Její blog prostě takový je.
Netvořím sochy ani nenahrávám cédéčka se svým zpěvem, 
protože by to nejspíš dopadlo stejně, jako Lucky psaní. Každý
známe své slabiny a své přednosti. A na své přednosti bychom
se měli zaměřit, protože v nich jsme přece dobří. Nezpívám, 
protože to neumím, i když hudbu miluju a tak si jen brnkám 
na to, na co umím. Doma v koutku pokoje si pak zabrnkám i 
na to, na co neumím, protože se mi to líbí a naplňuje mě to. 
Když budu chtít, budu se v tom zdokonalovat, ale nejdu s tím 
mezi ostatní lidi, protože vím, že to neumím.

Moje sestra studuje speciální pedagogiku, tak jsem se na ní 
obrátila s nadšením a s dotazem, co může dělat dospělý 
člověk s dysortografií (tj. když člověk nedokáže správně 
používat český pravopis a dělá malé či obrovské gramatické 
chyby, za což nemůže, ale může za to, že s tím nic nedělá). 
Dostala jsem od ní dlouhý dokument "Aspekty dyslexie 
dospělých" (autor Jana Swierkoszová, 79 stran), ve kterém se 
píše, že dyslexii ani dysortografii nelze zcela vyléčit, ale 
existují různé pomůcky, které těm, kteří svou poruchu chtějí 
řešit, pomáhají a tak i jejich písemný projev může být 
srovnatelný s pisateli bez této poruchy. To jsem tak trochu 
tušila.

Podívejte se na blog Andrey, která je také dyslektička a 
dysortografička, jak krásně svou poruchu zvládla. Tu do 
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soutěže "Gramatické peklo" přihlašovat nebudu. Jde o dvě 
osoby s toutéž poruchou (Lucka a Andrea) a přesto je jejich 
písemný projev tak dramaticky odlišný. Moc hezky se Andrea
čte. Navíc je důkazem, jak může vypadat písemný projev 
skutečného dysortografika.
Andrea se nikomu (ani v záhlaví svého blogu) za svou 
dyslexii neomlouvá. Protože to nepotřebuje.

Víc už prozrazovat nebudu. To je na samotných autorkách, co 
prozradí světu kolem nich :)

Jsem moc ráda, že tyhle blogy s trangender tématikou jsou. 
Jsou totiž vzácné. Díky za ně!
V roce 2012, kdy jsem začínala přeměnu já, jsem našla jen 
dva úplně mrtvé (což je pochopitelné) blogy a v zoufalé touze 
kontaktovat kohokoliv, kdo prožívá totéž co já, jsem poslala 
dva e-maily oběma autorkám, ale po nich jakoby se slehla 
zem. A tak jsem si začala povídat sama se sebou. Tady.

Dnes už si každý může vybrat, čí slova si přečíst, komu 
nahlédnout do srdce i do duše a komu třeba i napsat. 
Aktivních blogů je mezi FtM i MtF naštěstí teď dost.
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Jak snadné je pro muže být 
přesvědčivý jako žena?
20. ledna 2016 v 18:40 | Tereza 

Před pár týdny jsem četla anglický článek, který jsem si 
přečetla, prohlédla fotky, řekla "dobrý no" a šla dál. Jenže (a 
to se mi stává často) mi v hlavě začalo něco pracovat a 
podsouvalo mi v mé mysli ten článek i během následujících 
dní. Nepřestávalo to. A tak přišel moment, jako je tento. 
Muselo to prostě ven :) A může za to i jeden Lili vášnivý 
polibek...

Redaktor Cherry Wilson z britského bulvárního deníku The 
Sun se po zhlédnutí filmu The Danish Girl začal zabývat 
otázkou, jak snadné je pro muže projít jako žena? Inspiroval 
se Lili (herec-muž Eddie Redmayne), která se v tomto filmu 
oblékla do ženských šatů, její přítelkyně jí zkrášlila tvář 
make-upem a prošla!
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Šťastná Lili před prvním polibkem s mužem -
- jeden z mnoha dojemných momentů ve filmu, který se mnou

zacloumal a vybavil mé vzpomínky

Každý z nás má nějakou představu, jak který muž asi uspěje 
oblečený jako žena, zda mu to na veřejnosti projde nebo ne. 
Ale je to opravdu tak jednoduché jako ve filmu?

Pan Wilson tedy požádal pět žen, aby přivedly své partnery - 
pořádné chlapy (ne transvestity nebo transsexuály) a s pomocí
profesionálů se z nich pokusil udělat ženy. (Operativně zatím 
ještě ne - navíc oni o to fakt nestáli a z výrazů tváře jejich 
přítelkyň ani ony ne :).
Projdou stejně tak snadno, jako Lili Elbe (34) ve filmu The 
Danish Girl?
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Všichni muži poté redaktorovi sdělili své pocity a jejich 
partnerky pak ohodnotily jejich ženskost na stupnici 1-10 (10 
je nejvíce).

1. Elliot Gamble, 23

 
Student Elliot z Brightonu byl dobrovolně přiveden svou 
přítelkyní, se kterou je čtyři roky ve vztahu, spolužačkou 
Sarah Gregory, 22.

Elliot: "Řekl jsem si, že by bylo zábavné vidět, jak vypadám 
jako žena. Byl jsem šokován, když jsem viděl výsledek. 
Zpočátku jsem pořád viděl sám sebe jako chlápka s make-
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upem a v ženských šatech. Ale když jsem se vžil do role, 
myslím že jsem ze sebe udělal pěknou ženu."

Sarah: "Elliot je v některých ohledech velmi mužný, ale v 
jiných je docela ženský. Hraje ragby, ale můžu se s ním bavit 
klidně o oblečení nebo o make-upu. Myslela jsem, že bude 
vypadat více trapně jako žena, ale sluší mu to. Myslím, že by 
jako žena vypadal atraktivně."

Skóre: 8
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2. Andy Lancaster, 27

 
Marketingový ředitel Andy z Croydonu na jihu Londýna byl 
povzbuzován svojí o přítelkyní Jo Brown, 27, se kterou žije 
čtyři roky.

Andy: "Bylo velkým překvapením, když jsem viděl sám sebe 
v zrcadle. Existuje tolik věcí, na které muži vůbec nemyslí. 
Třeba to, jak dlouho trvá, než se udělá make-up a jak těžké je 
chodit v podpatcích. Nohy mě bolely už po pěti minutách. 
Domnívám se, že jsem odvedl docela dobrou práci. V nějaké 
tmavé hospodě bych mohl být schopen získat chlapa, aby mi 
koupil drink!"
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Jo: "Určitě by ho venku na ulici hodně rychle zabásli. Jeho 
nohy ale vypadají skvěle a začala jsem úplně žárlit na to, jak 
krásně vypadají jeho oči."

Skóre: 6.5

3. Aleksey Lopez, 23

 
Hudebník Aleksey z východního Londýna byl přiveden 
modelkou Amy Richards, 23. Pár je spolu také čtyři roky.
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Aleksey: "Bál jsem se, že budu vypadat jako drag queen. Ale 
když jsem byl hotový, z určitých úhlů jsem byl docela 
přesvědčivý. Myslím, že si moje maminka bude myslet, že 
bych byl opravdu hezká holka. A táta se na tu fotku bude 
muset podívat dvakrát, aby zjistil, že jsem to opravdu já.

Amy: "Přivedla jsem Alekseye, protože jsem mu vždycky 
říkala, že je docela ženský. Přitahoval mě i s make-upem. A 
jakmile si vzal paruku a oblečení, byl úplně dokonalý."

Skóre: 6.5
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4. Stephen Stallone Thomas, 31

 
Hudební koordinátor Stephen z východního Londýna byl 
pozván svou přítelkyní Adilou Rassoude, 30 (grafička). Jsou 
spolu tři roky.

Stephen: "Chtěl jsem vypadat jako Beyonce, ale vypadám 
spíš jako Trisha Goddard. Byl jsem vyděšený, když jsem se 
podívala do zrcadla. Viděl jsem tam ženu, ale věděl jsem, že 
jsem muž. To byl opravdu divný pocit. Nejhorší byly 
podpatky. Snažil jsem se v nich udržet a zachovat ženský 
postoj."
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Adila: "Část mě měla strach, že z něj udělají hezčí dívku, než 
jsem já. Byla jsem šokována jeho přeměnou - přidalo mu to 
tak 20 let. Vypadá jako žena středního věku."

Skóre: 7

5. Chris Carr, 27

 
Koordinátor Chris ze severního Londýna přišel na základě 
naléhání jeho přítelkyně, analytičky, Katier Curtiss, 24, se 
kterou jsou 18 měsíců.
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Chris: "Nejprve jsem si tím nebyl vůbec jistý. Myslel jsem, 
že budu vypadat jako chlap v sukni. Byl jsem v Thajsku, takže
jsem to viděl už předtím. Myslím, že moje chůze a můj výběr 
nápoje by mě v hospodě prozradilo."

Katie: "Já jsem ho viděla oholeného jen několikrát, takže i to 
byl šok. Nenechalo mě to lhostejnou, když se oblékl jako 
žena. Nemyslela jsem si, že bude vypadat tak atraktivně, 
navíc má lepší oční stíny než já!"

Skóre: 8

Zdroj: http://www.thesun.co.uk/

Řekla bych, že kdyby pan redaktor udělal opačný pokus (tedy 
vzal pět žen, ze kterých by udělal muže), všechny by měly 
skóre 10 :)

A také musím poznamenat, že byli vybráni (až na výjimky) 
docela jemné klučičí typy. Přesto si myslím, že by všichni tito 
kluci měli šanci docela dobře i na veřejnosti projít. Ono to ale 
ve skutečnosti tak jednoduché není. Tohle jsou statické 
obrázky. Ženu ženou nedělá jen to, že má člověk na sobě 
make-up a ženské oblečení. Pro někoho je ženská chůze 
vysloveně přirozená (mluvím i o biologických ženách), pro 
někoho ne. Včetně chování, vystupování, řeči, pohybů. 
Detaily tvoří celek. Ale to je na tom právě to hezké, že nejde 
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jen o to vzít na sebe šaty a jít. Ženskost nebo mužnost je v 
každém z nás. A v každém z nás zastoupena v určitém poměru
už od narození. Šťastní jsou ti lidé, kteří v sobě nemusí nic 
potlačovat nebo skrývat. Nechápu, kde jsem brala sílu vůbec 
takhle žít. Kradla jsem si ty chvilky štěstí po kousíčkách tak 
malých a přesto jsem z nich dokázala žít vždy několik dní, 
než jsem si mohla dopřát další. Docela zběsilý dvojí život. 
Teď mám všechno a ani téměř dva roky po začátku HRT mě 
ta euforie neopouští. Naopak. Nabalují se na ně další a další 
zážitky, které s tím vším souvisí a jen ty zážitky, dosud 
nepoznané, umocňují. Snad už ta puberta brzo skončí. :)

Když se Lili ve filmu poprvé políbila s mužem (a byla z toho 
taky pěkně vyplašená, ale ne ve špatném slova smyslu), 
vzpomněla jsem si na svůj první polibek s mužem i já. Je to 
už poměrně dávno. Nemohla jsem se ho tehdy nabažit. Byl 
vysoký, musela jsem na špičky, to bylo moc krásné. Škrábal 
svým strništěm, ale já to chtěla. Měla jsem úplně červenou 
bradu, ale bylo mi to jedno. Chtěla jsem víc a víc. Opřela jsem
se na něj ve výtahu, přitiskla co to šlo a začala líbat.
"No podívej, co se mnou zase děláš!", zvedl si bundu, abych 
viděla, co jsem mu způsobila.
"Jo, já vím..." :)

Tenkrát jsem byla šťastná i nešťastná zároveň, protože jsem 
prožila něco neskutečného, skoro jako první sex, co mají 
holky v... (teď abych něco neřekla špatně :) patnácti. I když 
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ona i ta první pusa s člověkem dost zacloumá. Ale i když jsem
chtěla víc, nemohla jsem, nesměla jsem. Kdo sem dal ty dva 
šroubky? Zoufale jsem si přála, aby tu nebyly. Nikdy jsem si 
to nepřála víc. Měl tu být přeci šroubek a matice! :( Mělo to 
do sebe perfektně zapadat. To ale mohlo přijít až později. (A 
přišlo.)

Tehdy ve výtahu - byl to 
jen polibek, ale byla v 
něm ukrytá všechna má 
touha, kterou jsem si pro
tu chvíli střádala celý 
život...

A takové jsou zatím mé 
polibky úplně všechny.

Jsem
mlsná

namlsaná
a

nesmírně hladová.

To s tím kolínkem při líbání, to je parádní věc! :)

Trošku jsem se dostala tam, kam jsem nechtěla, ale aspoň 
jsem si zavzpomínala na věci, na které vzpomínám ráda.

Leden 2016 - Jak snadné je pro muže být přesvědčivý jako žena? 47



Je snadné pro muže být přesvědčivý jako žena?
Není to snadné.
Pro muže ne, ale když jste žena... ;)
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Nebuďme jebnuté
22. ledna 2016 v 13:58 | Tereza 

Sedím na gauči, povídám si sama se sebou a čekám, až 
nebude takový mráz, abych si mohla udělat procházku na 
poštu. (Obávám se ale, že oteplení se dnes nedočkám). V noci 
bylo u nás při zemi -22°C. Však to je vpořádku. Je leden. Co 
mají říkat na takové Šumavě s těmi jejich -35,3°C? Tohle 
nemají ani na Sibiři.
Zima je venku, zima je v autě, kde drkotám zubama ještě půl 
hodiny od chvíle, kdy auto začne topit, zima je v 
supermarketu (ale nejen mně, polovina prodavačů (protože 
jsou to prodavačky) jsou zapnuté až ke krku a chodí 
zimomřivě, což naprosto chápu).
Zima je, zima je, zima je v lese, zima je na poli, na Štrbském 
plese. Zima je, zima je, zima je tady. Zima je ve městě, zima 
jde všady. Zima je, zima je, zima je hezká, jak nám zpívá 
Hanička Zagorová :)

Tak s tím musím souhlasit. Zima je hezká. Umí být opravdu 
kouzelná. Když se do sněhu opře ještě sluníčko, to mi 
najednou zima nevadí. A ty zasněžené lavičky, to je taková 
romantika! Na podzim zase všude kolem listí a v létě? No v 
létě přece zamilovaný pár v objetí. Lavičky nejsou jen pár 
stlučených prken dohromady. Píší se na nich příběhy. Letní 
lásky i love story na celý život.
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Cestou domů - zasněžená Stará kovárna z roku 1391 na staré
obchodní cestě z Prahy do Žitavy, Lückendorf, Žitavské hory.

Tehdy (a ještě dalších 300 let) patřilo toto místo Českému
království, ale když propukne stavovské povstání, tahle milá
krásná česká Lužice se bratrsky připojí v bojích k Čechám a

za tento svůj čin bude 24. dubna 1636 krutě potrestána tím, že
bude navždy odpojena od Českých zemí a připojena k Sasku

jako úplatek Ferdinanda II. za permanentní mír (tzv. pražský).
(Co měl, chudák Ferda, dělat. 72 tun zlata, které měl zaplatit

jako kompenzaci za válečné ztráty Sasku, prostě doma v
trezůrku neměl no. Jako ona to není žádná prča vládnout! :)

Nejhorší ale je, že přijdu domů a je mi tam zase ta zima. To tu
mám 22°C, ale pořád mám studené ruce i nohy. Protože tu 
prostě je zima! Kdyby tu bylo teplo, tak to teplo cítím ne? :) 
Já cítím zimu. A nechodím tu nahá.
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Moje kamarádka Anetka mi občas pošle fotku z jejich bytu, na
které vidím jejího Kubu pokaždé v šortkách a tričku s 
krátkým rukávem, a tak jsem se už fakt musela zeptat, kolik 
stupňů doma má. "No udržuju to na 24°C, ale Kubovi je pořád
vedro." :)

Tuhle jsem měla schůzku s jedním hochem, který mi vyprávěl
o své chaloupce v malebné horské vesničce, což byla 
romantika jako blázen, než mi řekl, že tam bydlí trvale a 
uvnitř udržuje teplotu 12°C. A že když jí nedávno zvýšil na 
12,5°C, že už začal doma chodit v tričku s krátkým rukávem! 
Ten půlstupeň byl totiž tak znát!
Jo, jasně. Úplné tropy.
Zmocnila se mě panika. Jak to dělá, že vyleze v mraze v 
tričku a vůbec mu to nevadí?
Včera jsem šla po městě a pán v kraťasech opravuje auto. Je 
fakt, že bylo proti dnešní noci poměrně teplo (-3°C). Kvůli 
němu mi byla zima ještě větší.
V Žitavě na náměstí zamrzly parkovací automaty, tak jsem 
díky zimě ušetřila.

Jsou jen dvě místa, kde je mi teplo. Večerní horká sprcha, 
která mi přijde tak přítulná, že se jí nemůžu nabažit, vždycky 
mě tak krásně objímá těmi hebkými proudy vody a postel, ve 
které nejsem sama. Vy, muži, topíte vždy a topíte všude. A 
tohle vaše teplo je nejhezčí ze všech, protože je lidské, měkké,
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hýbací, šimravé, mazlivé a je tím nejúčinnějším sedativem na 
světě.

Zima je hezká, ale studí :) (Dříve mě ale nestudila!)

To není stížnost. To je fakt. (Že já jsem koukala na ty 
internetové stránky s průměrnou celoroční teplotou v Brazílii 
+25°C... Ale krásný statný a zdravý skot prohánějící se na 
celoročně zelených zvlněných pastvinách tam zřejmě nikdy 
chovat nepojedu, protože by mi chyběly ty naše špinavé české
plískanice a prokřehlé ruce. Co ve světě, kde nepotřebuji 
dvojitá okna, zimní gumy, topení, na každé období jiné 
oblečení, zeteplené domy, tuny soli každou zimu vyházené na 
silnicích, vstávání o dvacet minut dřív, abych stihla vyhrabat 
auto ze sněhu, zmrzlý červený nos, když někam vejdu, atd. 
atd.? :)

Je to jako když chodím do práce. Protože jsem v práci, těším 
se domů. A tak se v zimě mohu těšit na jaro. Chybělo by mi to
těšení se.

Nedávno jsem se autem doklouzala po sněhu k jednomu 
pohovoru, kde mi na chvíli zatrnulo. Mívám občas chvilky, 
kdy řeším to, jak vypadám. Jsem vůbec dostatečně ženská? A 
dostatečně krásná? A dostatečně přirozená? Na nic si nehraju, 
tohle opravdu není "hra na ženu", nekontroluji své chování, 
nekontroluji své pohyby, zda jsou dostatečně (nebo nejsou 
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příliš přehnaně "gaysky") ženské a ani se v něčem takovém 
kontrolovat nechci. Copak se holky kontrolují, jestli jsou 
dostatečně ženské? Tak občas ano, každá žena chce být 
krásná, ale já to myslím jinak. Myslím neustálou stoprocentní 
kontrolu sama nad sebou, hlídání se, zda jsem ok a průchozí. 
Jde něco takového vůbec zvládnout? A kde je potom naše 
přirozenost?
Určité obavy jsou zrovna u nás pochopitelné, jde ale o to, že 
většina z nás je přehnaně sebekritická. "Podívej, jak vypadám 
hrozně!", říká mi kámoška. "Jak hrozně? Nevidím nic 
hrozného. Vypadáš úplně normálně. Jako žena. Nevidím 
žádného chlapa. Fakt ne."

To mi připomíná toto:
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Nikola je biologická slečna.

Když zrovna my ty komplimenty tolik potřebujeme, že? :)
(Ale prosím, nebuďme jebnuté :).
(Tohle slovo běžně nepoužívám, ale v tom ilustračním 
obrázku prostě bylo výstižně použito.)

Paní na pohovoru na mě z ničeho nic vybafla: "Mohla bych 
vám něco říct?"
(Bože, co je tohle za otázky? A polil mě pot. To je to na mně 
tak vidět? A ještě ta drzost se na to zeptat!)
"Vy jste tak strašně podobná mojí sestřenici! Ona má úplně 
stejné vlasy a taky se usmívá přesně jako vy!"
:)
Aha.
Faaajn. Bylo mi úplně jedno, jestli mě vezmou nebo ne. Tohle
mi udělalo radost na pár týdnů do zásoby :)
Zdá se tedy, že mám vlasy a úsměv jako sestřenice téhle paní. 
V minulosti taky jako vnučka pána, co mě za ní v létě zval do 
Luhačovic, protože jsem prý její dvojnice a pořád mě o tom 
přesvědčoval, takže jsem si s ním musela dát i kafe nebo že 
jsem spolužačka jedné opravdu moc milé studentky 
Univerzity Pardubice, která mě oslovila, jestli bych s ní 
dodělala tu práci, co jsme spolu dnes na fakultě začaly :)
Tak snad nevypadám tak blbě, jak si někdy myslím. (Stát se 
20letou studentkou byla pro mě ale opravdu přehnaně velká 
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lichotka! :). Ne, opravdu to nejsem já, i když se jmenuju taky 
Tereza a vypadám stejně, jako tvoje spolužačka. Mrzí mě, že 
spolu nemůžeme dodělat tu práci z finančnictví. Fakt! :).

Nejlepší na tom je, že ti první dva mi to řekli do očí, tedy na 
základě toho, jak mě vidí na vlastní oči v reálu. To je ale 
moooc pěkný zvedač sebevědomí. Hotová posilovna! :)

Sem tam mi napíše Martin, který v téhle posilovně asi dělá 
taky :). Sice věčně nemá čas, ale to je dobře, protože zrovna s 
ním se poměrně dost bojím zapovídat. Mohlo by to být totiž 
nebezpečné, protože je tak milý, že to přesahuje mou 
schopnost zůstat v povzdálí a vždycky řekne (nevím jak to 
dělá) něco, co vyvolá úsměv na mé tváři. Je to takový 
"dodavatel dobré nálady".

Tuhle z něj vypadlo, že mu 
docvaklo, jak jsem podobná 
americké herečce Juliette 
Lewis! (To nejde se 
nesmát :). Tak jako obě jsme
brunetky no. Máme stejně 
vysoké čelo a podobné 
ďolíčky, ale srovnávat mě 
zrovna s ní... I tak (takhle 
veřejně) děkuju, Martine.)
Chtěla jsem v tomto článku 
Martinovi dokázat, že mě s 
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ní prostě srovnávat nemůže a našla jsem si jako arguement její
tělesné míry. Jenže přišlo překvápko, které mě trochu 
šokovalo.
Aktuální moje a její míry:
Prsa: Já 89 cm / Juliette 89 cm
Boky: Já 89 cm / Juliette 89 cm
Pas: Já 71 cm / Juliette 61 cm - tady mám co závidět, jenže 
můj pas nebyl vždy ženský. Ten její se vyvíjel roky. Ten můj 
se rodí na svět teprve pár měsíců: Já před HRT 12/2013 - 84 
cm, 1 rok na HRT 1/2015 - 77 cm, teď 2 roky na HRT 1/2016 
- 72 cm. (On mi Tom posledně říkal, když jsem se zrovna 
převlékala a vtrhl mi do pokoje: "Ty už máš ten pas úplně 
jako ženská!". Ale on toho napovídá. I když potěší to stejně. 
Od chlapa obzvlášť.)
Podprsenka: Já 80B / Juliette 75A
Body mass index: já 20,2 / Juliette 20,2 (Juliette měří o 9 cm 
méně (168 cm) než já, takže jsem chtěla porovnat naše 
proporce pomocí BMI a výsledek mě překvapil). A pak 
nemám být pořád v euforii nebo nemít radost!

Ach, ta Juliette... kéž bych byla tak krásná, jako ona. Věkově 
tedy patří do mé generace, ale být tak dokonalá jako ona, tak 
si pískám. (Já si tedy pískám stejně, ale ne z hollywoodských 
kontraktů, které mi někdo nabídl, nýbrž z pouhého faktu, že 
jsem třeba podobná jakési sestřenici nebo při oslovení 
kýmkoliv "slečno" :) Zřejmě mám nižší cíle, než Juliette. Což 
ale nemusí znamenat, že jsem méně šťastná.
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Nedávno se mě někdo zeptal na změny, jaké prožívám za dva 
roky od začátku HRT.
Prosím, neptejte se mě už na to :)
Já už si to nepamatuju.
Už jsem se tu s tím tak sžila, že si přijdu jako žena od 
narození. Nepřijde mi, že jsem procházela nějakou přeměnou, 
nebo že jsem kdy měla nějaký mužský genitál, tohle mi prostě
už do hlavy nelítá. Ale občas takhle ležím u telky a vidím 
odraz v prosklené stěně proti a říkám si: "Tohle jsem já. Ne 
tamto, co jsem v ní viděla kdysi." Takže se asi určitě něco 
změnilo. Ale hebká pokožka mi přijde normální, věčná zima 
všude mi přijde normální, pipi mi přijde normální, to, že můžu
jít do města v sukni a lidé mi říkají slečno mi přijde normální, 
že se cítím tak skvěle, jako nikdy před tím mi přijde vlastně 
taky jako normální, i když z toho samozřejmě radost mám, ale
už neporovnávám. Jsem to, co jsem. Zapomněla jsem, jaké to 
bylo. A nevadí mi, že jsem to zapomněla. Opravdu už nevím, 
jak nehebká byla má pokožka předtím, jaké nálady/nenálady 
jsem neměla, jak moc logicky jsem tehdy myslela (i když já 
logicky nemyslela nikdy). Pár měsíců od začátku HRT se to 
ještě porovnat dalo, ale teď už nejsem schopná říct, jaké to 
byly změny. Vím jen, že se něco stát muselo a věřím tomu, že 
všechno, co je popisováno v tabulkách s názvem "efekty 
HRT" se stalo nebo dál děje. Ještě stále se děje, protože 
průměrná doba účinku hormonů na přetváření těla (i duše) je 
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3 roky a já jsem "pod vlivem" teprve roky dva. Pak nastane 
jen ta (také ale krásná) udržovací, nikoliv formující, fáze.

A teď se konečně dostávám k tomu, proč jsem původně chtěla
napsat článek. Může za to zase Martin. Registroval se totiž do 
jednoho programu na měření tlaku krve a tohle na něj při 
registraci vyskočilo. Okomentoval to slovy "A sakra... 
"samec!" :)
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Však jo.
Jsou to samci.
Ten překlad je fakt skvělý.

Jupí, teplota stoupla na -2°C. Je čas vyrazit ven :)
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Transgender sportovci budou moci na 
olympiádu i bez operace
22. ledna 2016 v 23:56 | Tereza 

Že se svět nemění?
Mění! :)
Jak to?

Takto:

Transgender osobám je 
umožněno účastnit se olympijských her teprve od roku 2004, 
a to pouze za dodržení přísných pravidel. Mezinárodní 
olympijský výbor požaduje, aby soutěžící dokončil přeměnu 
chirurgickou změnou pohlaví a byl legálně uznaný jako osoba
preferovaného pohlaví. Je nutné podstoupit hormonální terapii
minimálně po dobu dvou let, čímž se mají "minimalizovat 
výhody související s pohlavím". Tyto požadavky mohou být 
pro některé osoby velmi nákladné.

V roce 1966 Mezinárodní asociace atletických federací začala 
vyžadovat genderové testy pro všechny ženy sportovkyně 
kvůli podezření, že komunistické země maskují atlety muže 
jako ženy právě pro olympijské hry. Všechna těla sportovkyň 
(pouze žen) byla vyšetřována gynekologem. Mohly se pak 
zúčastnit her pouze v případě, že doložily "Certificate of 
Femininity" (Certifikát ženskosti).
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IAAF tuto praxi v roce 1968 zastavila a Mezinárodní 
olympijský výbor (MOV) jí nahradil odběrem slin z dutiny 
ústní, s cílem detekovat neaktivní chromozom X, který se 
obvykle nachází u žen. Jenže asi 1 z 1000 lidí má nějakou 
formu intersexuality, což znamená, že tento test není zcela 
přesný. MOV později přešel na testy DNA, ale toto povinné 
testování v roce 1999 zastavil. Vyhradil si však právo prověřit 
jakoukoliv atletku, která vypadá "podezřele".

V roce 2006 MOV změnila svou politiku detekce rovnosti žen
a mužů tak, aby odrážela hladiny hormonů v těle - a sice 
přítomností androgenu, což je obecně mužský hormon. Ten 
rok běžkyně Santhi Soundarajan získala stříbrnou medaili na 
Asijských hrách, ale poté byla medaile zbavena, když test 
Indické olympijské asociace ukázal, že měla syndrom 
androgenní necitlivosti (AIS). To je stav, kdy se člověk narodí
s mužskými hormony, na které ale jeho tělo nereaguje a tak se
vyvíjí typicky žensky. (Léčba AIS není možná, fenotypické 
ženy s karyotypem 46,XY jsou vychovávány jako ženy, cítí se
být ženami, nemohou však být matkami.)
Kariéra Soundarajan se ocitla v troskách, navíc byla sociálně 
vyloučena. Soundarajan se ale bránila: "Žádný test pohlaví 
vám nemůže vzít to, kým doopravdy jste."
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Podle zprávy ze zasedání výboru ve Stockholmu, které se 
uskutečnilo v roce 2003 (tzv. Stockholm consensus) musí být 
každý transgender sportovec posuzován individuálně.

Jenže to už neplatí :)

Včera vyšla na outsports.com zpráva, že transgender osoby 
se budou moci účastnit olympijských her i bez chirurgické
změny pohlaví.

Mezinárodní olympijský výbor totiž obdržel doporučení s 
novými pokyny, které sportovcům nenařizuje chirurgickou 
změnu pohlaví. Tyto pokyny by měl výbor přijmout ještě před
letošními Letními olympijskými hrami v Riu.

Součástí doporučení jsou tyto pokyny:
1. Ti, kteří jsou v přeměně z ženy na muže jsou způsobilí 
soutěžit v mužské kategorii bez omezení.
2. Ty, které jsou v přeměně z muže na ženu jsou způsobilé 
soutěžit v ženské kategorii za následujících podmínek:
2.1. Sportovkyně musí prohlásit, že její pohlavní identita je 
žena. Toto prohlášení nemůže být změněno pro sportovní 
účely po dobu nejméně čtyř let.
2.2. Sportovkyně musí prokázat, že její celková hladina 
testosteronu v séru je pod 10 nmol / l po dobu nejméně 12 
měsíců před její první účastí v soutěži. (12 měsíců se považuje
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za dostatečně dlouhou dobu, aby se minimalizovalo jakékoli 
zvýhodnění v soutěži žen).
2.3. Celková hladina testosteronu sportovkyně v séru musí 
zůstat pod 10 nmol / l po celou dobu požadované způsobilosti 
soutěžit v ženské kategorii.
2.4. Dodržování těchto podmínek může být monitorováno 
pomocí zkoušek. V případě nedodržení bude sportovkyni 
nárok na účast v ženské soutěži pozastaven po dobu 12 
měsíců.

10 nmol/l testosteronu jsem během HRT neměla nikdy.
Vždycky to bylo méně (kolem 0,30 nmol /l).
Běžné hodnoty testosteronu u mužů jsou 10-38 nmol/l, u žen 
0,52 - 2,43 nmol/l.

Doufám tedy, že MOV tato doporučení přijme co nejrychleji. 
A jsem moc zvědavá, co hned na první olympiádě takové 
transgender osoby způsobí za mediální poprask. Přála bych 
jim, aby si jich nikdo nikdy nevšiml. Maximálně tak jako 
vítěze s medailí na krku.

Moc se na tuhle olympiádu těším :). To, co se chystá udělat 
MOV je ale přeci skvělé!

Za pár let si tenhle článek někdo najde na internetu a bude 
kroutit hlavou: "To byla doba! Měli radost z toho, že 
transgender sportovci budou moci sportovat bez podmínky 
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operace pohlaví. Vždyť je to dnes už úplně normální! A taky je
běžné, že tyto osoby mohou uzavírat manželské sňatky se 
všemi výhodami, neboť jsou to lidé na stejné společenské 
úrovni, jako ostatní. Tahle planeta je bez předsudků."
(Tak ta poslední věta je hodně vzdálená budoucnost, ale já to 
chtěla napsat :).

Nesnáším, když má někdo předsudky. Nebojím se jich. (To 
dřív jsem se jich bála). Ale teď jsem přeci žena. A vůči ženám 
mají předsudky jen omezení muži, kteří je považují za služky 
nebo kus méněcenného hadru, ale s tím se umím vypořádat. 
Běda však, když se náhodou připletu k nějakému omezenci, 
který bude mít předsudky vůči někomu, kdo se s tím 
vypořádat umět nebude! Na to jsem fakt alergická.

Je pravda, že transgender sportovci muži to mají s účastí na 
olympiádě zase jednodušší, než transgender ženy. Jenže je to 
logické. Testosteron prostě způsobuje podávání vyšších 
výkonů a tak je vůči ostatním ženám fér, když ženy sportují s 
běžnou ženskou hladinou testosteronu v těle, nikoli s 
mužskou. Nevidím na tom nic nepochopitelného. Snad se jim 
jen ta boule podaří dobře zamaskovat...

A ještě jsem taky zvědavá, kdy se svět zase pohne o kousek 
dál k toleranci, uznání a vstřícnosti k transgender osobám v 
dalších oblastech jejich života. Určitě se nějaké takové milé 
zprávy brzy dožijeme :)

Leden 2016 - Transgender sportovci budou moci na olympiádu i bez operace 64



Mami, proč mám pindíka?
23. ledna 2016 v 14:14 | Tereza 

Každá z osob, která se narodila
ve špatném těle si položila 
několikrát za život otázku, jaké
by to bylo kdyby se narodila 
do těla správného. Jak moc 
nebo málo bychom se 
vzhledově lišili, kdybychom se
nevyvíjeli pod testosteronem a 
v pozdějším věku testosteron 
zablokovali, případně úplně 

odstranili jeho hlavní zdroj, ale prostě už od narození 
testosteron nikde.

Myslím si, že je to tak, že chemie je pořád jenom chemie a tak
působí stejně na všechny, dokonce bez ohledu na věk. Věk 
totiž souvisí s něčím jiným, ne s tím, že by starší člověk hůře 
reagoval na estradiol. Všechny ženy na něj reagují sice různě 
(tak jako je to u biologických žen), ale všechny na ně nějak 
raegují.
To znamená, že pokud mozku řeknu: teď zapomeň na mužský
hormon a pracuj podle jiného zdrojáku - ženského, že on tak 
pracovat bude, protože je prostě tak naprogramovaný. Nemá 
ani možnost pracovat jinak. Začne způsobovat krásné ženské 
tělesné změny na původně testosteronem zhuntovaném 
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mužském nebo rádobymužském těle a bude se snažit napravit 
to, co testosteron pokazil. A nejsou to jen změny tělesné. Naše
tělo i mozek funguje podle toho, co mu dáme za podnět.

Tím, že do ordinace sexuologa přijde mladý člověk v pubertě,
nebo dokonce ještě dítě v doprovodu svých úžasných rodičů, 
má jednu obrovskou výhodu. Čím méně toho testosteron na 
jeho těle napáchal, tím větší je šance na typicky ženský 
vzhled. Neznamená to ale, že když do té ordinace přijde 
40letý člověk, že nemá šanci na to vypadat dobře. Rozhodují 
také tělesné dispozice a jak vím, ve většině případů to dopadá 
dobře. Navíc všem se zvýší kvalita jejich života bez ohledu na
to, jak vypadají. Protože skončí potlačování vlastní identity, 
které je nesmírně vyčerpávající. Nemůže být už hůř, než 
předtím.

Viděla jsem 50leté MtF ženy, které vypadají dobře. Viděla 
jsem 18leté MtF slečny, které byly dokonalé, ale také ty, které 
mají ještě co dohánět. To jsou ty dispozice. Ale stejné 
dispozice mají přece i biologické ženy.

Jak bychom tedy vypadaly, kdyby se hormonání terapie 
nemusela zahajovat až po 18. roku věku a účinek testosteronu 
se s pomocí antiandrogenů blokoval ještě hodně hodně dříve 
před pubertou? (Což je úplně skvělá možnost, kterou bohužel 
většina z nás propásne. Ne vlastní vinou, ale jednoduše tím, že
přijmout fakt, že jsem transsexuál je na tom asi to nejtěžší. 

Leden 2016 - Mami, proč mám pindíka? 66



Můžeme vědět, že jím jsme. Můžeme si tím být úplně jistí, ale
můžeme se s tím faktem taky dlouhé roky smiřovat a nechtít 
se s tím smířit.)

Já to vím, jak bychom vypadaly, kdybychom se narodily s 
mužskými geny, ale vyrůstaly od narození jako ženy bez 
mužských hladin testosteronu. :) Níže vložím dokonce fotky 
takových žen s chromozomy XY.

Vypadaly bychom jako normální ženy. (Což je logické. Co 
kdo jiného taky čekal?)

To mě přivedlo na myšlenku, že muži a ženy jsou v době 
zplození naprosto stejní. Opravdu to není tak, že se něčím liší.
V budoucnu ano, protože mozek dává tělu impulsy k tomu, 
aby vytvářel buď mužské nebo ženské pohlaví a další 
sekundární pohlavní znaky.

Tady je obrázek, jak vypadá mužský a ženský genitál plodu v
7. - 8. týdnu těhotenství.

Oba genitály jsou úplně stejné:
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(Najdi pět rozdílů :))

...ale za měsíc:

Mužský a ženský genitál plodu ve 12. týdnu těhotenství
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Co se za ten měsíc stalo?

Všechno, ať je to žena nebo muž, v našem těle má stejný 
základ. Chromozom je pouze nositel informace, co s tím 
základem má mozek udělat, jaký "koláč" upéct :) V mém 
případě si nejspíš spletl cukr se solí, takže výsledek za moc 
nestál, ale naštěstí žiju v době, kdy i taková fatální chyba lze 
napravit.

Nositelem mužského genu Y je vždy muž ve spermiích. 
Spermie otce tedy určuje, zda se za nedlouho (ještě během 
těhotenství) bude tělo vyvíjet jako mužské nebo ženské. To 
podle toho, která spermie s jakým chromozomem dorazí do 
ženina vajíčka, protože každá spermie nese buď chromozom 
X nebo Y.

Takže, až se děťátko zeptá své maminky "mami, proč mám 
pindíka?", maminka mu neodpoví, že "na čůrání", jako bylo 
odpovídáno mně, ale chlapce si posadí hezky na klín a začne 
vyprávět: "Když jsme si tě s tatínkem pořídili, tatínek zařídil, 
abys měl pindíka. Byla 50% šance, že budeš chlapeček nebo 
holčička. Tatínek je totiž nositelem chromozomu Y, který umí 
vyrobit pindíky. Chromozom Y obsahuje velké množství 
heterochromatinu, tedy DNA, jež se téměř nepřepisuje v RNA 
(ribonukleová kyselina). Ve srovnání se svým chromozomem X
obsahuje Y stokrát méně genů, z nichž je významný např. gen 
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SRY (sex-determining region of Y), který spouští přeměnu 
vyvíjejícího se embrya v jedince mužského pohlaví. Mimo něj 
je známo asi 30 dalších genů, kódujících protein či rodinu 
proteinů. Polovina z těchto 30 genů svou uloženou informaci 
reálně převede do existující buněčné struktury nebo funkce 
(tzv. exprimuje) především ve varlatech, druhá polovina do 
celého těla, víš? Ale já nejsem žádná genetická inženýrka, tak 
si utíkej dohrát s těma panenkama a přijď, už bude brzo 
oběd." :).

"A mami, jak to SRY vlastně vypadá?"

I na to jsem se připravila :)

"Takhle, miláčku. A počkej, rozvázala se ti mašlička ve 
vlasech..." :)
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Protein SRY - produkt tohoto genu - navázaný na DNA

"Jéé a mami, ten SRY vypadá jako ta moje mašlička, viď? Je 
moc hezký, ale radši bych ho neměl... Ale tu mašličku mi 
prosím nech." :)

Co se týče role genu SRY ve vývoji mužských znaků, 
konkrétně navozuje produkci testosteronu, což je zásadní pro 
vznik varlat. Poruchy tohoto genu u mužů (lidí s chromozomy
XY) způsobí vývoj ženského těla, ačkoliv se zakrnělými 
vaječníky. Dále se gen SRY exprimuje i v mozku, kde zvyšuje
tvorbu dopaminu. Dopamin funguje jako neuropřenašeč, aby 
se nám tam ty potřebné informace roznášely hezky tam, kam 
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mají. Pěkně do celého těla. Teď vyrobím ohryzek, teď 
způsobím mutaci a zabráním vzniku prsních žláz nebo úzkého 
pasu. Tak a teď začnu vyrábět vousy! No to mi to ale hezky 
jde! Jsem prostě šikovný dopamin. Ještě že tu ten SRY mám. 
To bude chlap jako hora! :)
A ani trošku ho nezajímá, že kousek od jeho bydliště v mozku
je centrum pro identitu, které proti tomu zásadně protestuje! 
Bouří se! Někdy dokonce ve velmi nízkém věku. "Mami, ale 
já nejsem chlapeček! Tak proč mi pořád všichni říkají, že 
jsem?"
"To víš, dopamin tu informaci roznáší úplně všude. Měli 
bychom s tím něco udělat, že?"

Maminka se svým synem zajde k sexuologovi, tam se po 
velké poradě a nějakém čase rozhodnou podat antiandrogeny, 
zastaví nástup puberty a mozku toho chlapečka řeknou: "Ty 
opravdu nejsi chlapeček. Takže odteď už žádné ohryzky, 
žádná mutace. Jasné???"

Jak takový chromozom vůbec vypadá? X jako písmenko X. 
Ten ženský je hezký :) Akorát ten "chlapský" se trošku 
nepovedl no :) Je o dost menší. Je dokonce nejmenší ze všech 
lidských chromozomů a přesto zrovna tak důležitý:
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U člověka (i většiny živočichů) rozhodují o pohlaví spermie 
(je heterogametická, tzn. může nést jak chromozom X, tak i 
chromozom Y). Při oplození je 50% pravděpodobnost vzniku 
samčího i samičího pohlaví. Při splynutí s 50% 
pravděpodobností vzniká jak zygota XX (děvče), tak zygota 
XY (chlapec). Na 100 narozených dívek se v ČR narodí 106 
chlapců (ve světě 107, takže naše země je lehce 
"proženštější", než zbytek světa). Vytvořená chromozomová 
výbava zygoty se jejím rýhováním (tj. mitotickým dělením) 
postupně předává všem buňkám organizmu, které se z ní 
vyvíjejí. Chromozom Y nese na krátkých raménkách vysoce 
kondenzovanou oblast SRY (sex determining region of Y). Ta 
obsahuje geny pro determinaci mužských gonád, které jsou 
homologní s geny pro tvorbu (TSPY) non-histonových 
jaderných proteinů (produkt TSPY genu, váže se na promotor 
genu cytochrom - P450 - aromatázy, která mění testosteron na
ženský estradiol). Inaktivace genu pro cytochrom - P450 - 
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aromatázy u embrya zachovává aktivitu vytvářeného 
testosteronu a determinuje mužské pohlaví.

Sice trochu krkolomě, ale dostala jsem se k cytochromu P450 
- aromatáze. To je takový malý zázrak, který je vlastně 
obrovský, jen není vidět. Umí přetvořit testosteron na ženský 
estradiol! Paráda! A ten hezký název "aromatáza"! :) Jak asi 
voní? :) Určitě květinově :)

Feminizace - SRY není
přítomen:
V případě 
nepřítomnosti SRY se z 
Müllerových vývodů 
vyvíjí vejcovody, 
děloha a část pochvy.
Vlivem estradiolu se 
vyvíjejí ženské 
genitálie.
Z coelomového epitelu 
vzniká kůra ovarií.

Maskulinizace - SRY 
je přítomen:
Pokud se SRY v těle 
aktivuje, vznikající 
Sertoliho buňky začnou 
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uskladňovat glykogen a dělit se, navozují vznik prvních 
spermatogonií a produkují hormon AMH (Anti-müllerický 
hormon), který způsobuje zakrnění Müllerova vývodu (z 
něhož se u žen vyvíjí např. vejcovody). Vlivem Sertoliho 
buněk také dochází ke vzniku Leydigových buněk, jejichž 
produkt testosteron má velký význam pro rozvoj samčího 
pohlaví. Z Wolfova vývodu vznikají samčí pohlavní cesty.

Chtěla jsem vědět, jak vypadají ty vývody pana Müllera a 
pana Wolfa, které jsou přítomné u plodu mužů i žen a pak jen 
jeden z nich prostě degeneruje. Jsou vidět na obrázku vlevo. 
(Po kliknutí jde zvětšit a je na něm krásně vidět, jak si příroda
prostě vybere (na základě SRY), co ze stejného základu 
vytvoří a co zanikne).
Hezká představa, že i já jsem v sobě kdysi dávno měla 
zárodky ženských pohlavních orgánů, než mi je ten SRY 
jeden ošklivý zničil.

Vývoj pohlavního dimorfismu (tj. že samice vypadá jinak, než
samec) je ukončen ve 12. - 14. týdnu těhotenství.

Proto mi přišlo trošku vtipné, když jsem objevila Test pohlaví 
(ještě nenarozeného :) dítěte (Woman secret), který se dá 
zakoupit i u nás za cenu do 800 Kč a u kterého je uvedeno, že 
pohlaví dítěte lze určit už od 10. týdně těhotenství z kapky 
ranní moči. Ale zřejmě to možné je, protože v tělíčku plodu už
všechny procesy k tvorbě určitého pohlaví započaly.
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Nehledala jsem, na základě čeho tento test vyhodnocuje 
pohlaví dítěte. Narazila jsem jen na jednu českou diskusi, kde 
si maminka test koupila, vyšel jí chlapeček, ale ultrazvuk 
potvrdil holčičku a ta se také narodila. Výrobce testu z USA 
uvádí, že pokud test odhalí pohlaví dítěte špatně, budou 
zákazníkovi vráceny peníze. :)

V době splození je sice dáno, že potomek bude děvče nebo 
chlapec (myšleno podle fyzických genitálií), ale nemusí to tak
být. A to v případě, že dojde k nějaké poruše genů 
zodpovědných za vznik genitálií.

Takovou poruchou se obecně nazývá intersexualita.

Pod pojmem intersexualita se těch genetických poruch skrývá 
velká spousta (našla jsem jich 16). Např. Turnerův syndrom, 
Klinefelterův syndrom, Syndrom androgenní necitlivosti (AIS, 
nebo také Syndrom testikulární feminizace či Morrisův 
syndrom), Ovo-testes (pravý hermafroditismus).

O Klinefelterovi už jsem kdysi psala, teď mě ale zaujal 
syndrom androgenní necitlivosti (AIS). Právě proto, že lidé s 
touto poruchou, díky které tělo nereaguje na testosteron, se 
vyvíjí jako ženy.
Jak tedy vypadají tyto ženy? Nejsou divné? Odlišné? 
Postižené? Ošklivé? Nevypadají jako mimozemšťani?
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Takhle nějak asi přemýšlí lidé, kteří nemají dostatek 
informací.
Ne. Jsou to úplně normální ženy.

Jak bychom tedy vypadaly, kdybychom my, s chromozomem 
XY, už od těhotenství naší matky nereagovaly na testosteron?

No třeba takhle :) Takhle krásně!

Ženy, které se narodily se syndromem androgenní necitlivosti
(AIS) a jejich tělo se už od těhotenství matky vyvíjelo

ženským směrem, přestože mají mužské geny XY.
Holky jako lusk! :) To myslím vážně. Však kdo jiný by to taky

měl být, než ženy?
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Nebo ještě další ukázka:

Je jasné, že ať už dojde k poruše androgenní necitlivosti, takže
testosteron je blokován už v těhotenství nebo se zablokuje 
později pomocí hormonální terapie (u transsexuálů), jde 
VŽDY o ženy.
Když se dívám na tuhle fotku žen s mužskými chromozomy, 
je úplně jedno, jestli tam někde mají chromozomy XY nebo 
XX. U nich to zrovna nemá vliv téměř na nic. Jen na to, že se 
nikdy nemohou stát biologickými matkami. Stejně jako my. A 
pak na té fotce také vidím ženy, které vypadají různě. Některé 
jsou krásné modelky, jiné normální ženské. Jejich ženskost je 
na různých úrovních, stejně jako je na různých úrovních 
ženskost biologických žen s chromozomy XX (které se ale 
vyvíjely úplně stejně jako tyto) a stejně tak je na různých 
úrovních ženskost transsexuálních žen. Jenže ty poslední mají 
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právě tu nevýhodu, že v tom nesprávném těle už nějakou tu 
"chvilku" musely žít a tak jsou posedlé dokonalým ženským 
vzhledem a také honbou za zlikvidování všeho, co testosteron 
stihl napáchat. Málokdo si ale uvědomí, že kdyby se narodil s 
chromozomy XX, mohl by mít tak jako tak klidně velký nos 
nebo široká ramena, jako některé bio ženy mají. A mohl by 
třeba vypadat méně žensky, než teď, kdy se snaží 
všemožnými plastickými operacemi spravit to, co tam být 
nemělo. Ale opravdu tam všechno být nemělo?

I když ono to nevadí. Každá žena může být krásná :) (I opička
z Fantozziho!) A může si se svým tělem dělat, co chce, 
protože je to její tělo, její život. Některým nevadí, že mají 
malá prsa, jiné si vybírají obrovské implantáty. Proč by 
nemohly? A proč bychom se nemohly za tou krásou hnát i 
my? Vždyť jsme taky ženy. Stejně jako ty výše na obrázku 
nebo všechny ostatní, které potkáváme denně a po pravdě, co 
by některé z nich daly za to, kdyby vypadaly tak dobře, jako 
některé MtF slečny, které jsem měla to štěstí poznat...

Ale AIS, což je porucha dědičná, není zrovna jednoduchá. (I 
když to ta naše také ne). Většinou se na ní přijde v pubertě, 
když nepřijde menstruace a pak následuje chirurgické 
odstranění zakrnělých nesestouplých varlat, které mají 
vysokou pravděpodobnost vzniku nádorů. Novorozenci totiž 
mají většinou normální ženské vnější genitálie. Vnitřní jsou 
ale zakrněné.

Leden 2016 - Mami, proč mám pindíka? 79



AIS postihuje tedy výhradně "muže". Respektive geneticky 
muže, protože jediné, co v sobě mužského mají, je právě ten 
mužský chromozom Y, jenže je tam tak nějak plonkový, 
protože nemá absolutně žádnou moc a svůj SRY si může strčit
někam.
Osoby XY s poruchou AIS se vždy identifikují jako ženy. 
Tím, že mají při narození vnější ženské orgány jsou i úředně 
prohlášeny za ženy, protože pohlaví se přece na této planetě 
určuje podle toho, co porodník vidí. (Tak nějaký řád v tom být
musí, to zas jo.)

Odkud ale berou ženy s AIS ženské hormony, když se jim 
nevyvinuly vaječníky? Pořád tu píšu o tom, že jejich tělo 
blokuje testosteron, jenže to by z nich takové krásky nebyly, 
kdyby sice měly blokovaný testosteron, ale ženský hormon 
nikde.
Celé tohle všechno je tak fascinující!
Když už je tedy mé tělo necitlivé na testosteron, tak ho prostě 
proměním na estrogen. Za to může právě ta slavná aromatáza 
(viz výše). Dochází k spontánní přeměně části testosteronu 
produkovaného nesestouplými varlaty na estrogeny. Takže 
vlastně varlata produkují estrogen. Dobrýýýý!

Existuje také opačný problém, kdy osoby s ženskými 
chromozomy XX prochází značnou maskulinizací (virilizací). 
Tato porucha se nazývá vrozená adrenální hyperplázie (CAH 
- Congenital Adrenal Hyperplasia nebo Andrenogenitální 
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syndrom), při které dochází ke zvýšené produkci steroidů a 
anrogenů v nadledvinkách. Může postihnout i osobu s 
mužskými chromozomy XY, kdy místo nadprodukce 
androgenů v nadledvinkách dochází zase k nadprodukci 
estrogenů, což způsobuje opačný efekt.

Eden Atwood - 
americká jazzová 
zpěvačka (*1969)

Eden se narodila s 
genetickou 
poruchou 
androgenní 
necitlivosti. 
Otevřeně mluví o 
všech problémech 
spojených s AIS a 
intersexualitou, 
spolupracuje s 
národními 
organizacemi. Žije 
v Missoule v 

Montaně, má adoptivního syna s bývalým manželem Brucem 
Andersonem. Nyní pracuje jako učitelka hudby a všechny děti
jí milují.
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Poslechnout si Eden, jak krásně zpívá hlasem, který nikdy 
neprošel mutací, je možné třeba tady: 
http://www.youtube.com/watch?v=e2owyYs4mAE

Jak by to asi všechno dopadlo, kdyby u ní k blokaci 
testosteronu nedošlo? No jak. Nebyla by tu tato krásná 
jazzová zpěvačka, ale třeba nějaký sympatický jazzový 
zpěvák, který by si žil svůj šťastný život bez nějakého AIS. A 
svět by tak o jednu zpěvačku vlastně přišel, protože by se ani 
nenarodila. Adoptovaný syn by měl jinou maminku a Bruce 
Anderson jinou manželku. A nikdo by žádnou změnu ani 
nezaregistroval.
Stejně tak by jí nepoznal, kdybych se s XX narodila i já (ach 
krásná představa) a teď v tuhle chvíli bych tu nepsala tento 
článek, protože by tento blog neexistoval a já bych nejspíš ani
nevěděla, že kolem mě žije tolik úžasných lidí, které jsem 
díky blogu poznala.

Nikdo nepochybuje, že Eden je žena. Nějaký její chromozom 
XY se může jít tak akorát klouzat. Stejně, jako ten náš. XX 
nebo XY nemusí hrát v životě člověka, co se pohlaví nebo 
vzhledu týče, vůbec žádnou roli.

Proto prosím už nevyprávějte nikomu pohádky o tom, že 
transsexuální ženy nebudou nikdy ženami, že se navždycky 
budou lišit nebo že jsou to a budou prostě pořád jen transky. 
Ačkoli jsou lidé, kteří se jako "transky" identifikují po celý 
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život a jsou také lidé, kteří se jako "intersexuálové" 
identifikují po celý život, pořád jsou ty chromozomy jenom 
dva - mužský a ženský. Nikdo jiný tu z lidské rasy není.

Transsexuální ženy neměly jen to štěstí, že je porodník 
neidentifikoval jako ženy hned při narození a "mašlička" SRY
rozpoutala v jejich těle peklo.
Dejte jim šanci na důstojný život, jaký si zaslouží a po jakém 
touží už jistě mnoho mnoho let.
A nedivte se jim, že z toho svého nového života zůstávají 
úplně vykulené nebo že nedovedou vstřebat nával toho štěstí.
Mám pocit, že jsem nikdy žádnou mužskou minulost neměla. 
Jak bych taky mohla? Vždyť mé tělo i mozek se teď neliší 
vůbec v ničem od ostatních žen. Všech žen. A že nás je! 
Necelá půlka zeměkoule.

Při splození je 50% šance, že z nás bude holčička nebo 
chlapeček, ale v dospělosti je 100% šance, že budeme tím, 
kým se opravdu cítíme být. Jenže zatímco v prvním případě je
za to zodpovědná náhoda, v druhém jsme za to zodpovědni 
my sami.
Teď už moc ráda beru věci do svých rukou.
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Cis a necisbezhlavci
24. ledna 2016 v 13:43 | Tereza 

Myslím, že nikdy nebudu používat předponu "cis", protože co
to je "cis" vědí jen lidé, kteří se pohybují kolem transgender 
lidí (nebo ovládají latinu a to dnes není zrovna moc rozšířený 
jazyk). Člověk, který doteď ani netušil, že nějaká změna 
pohlaví vůbec existuje (a že už jsem na několik takových 
narazila) by třeba na slovo cis-žena asi koukal. Takový člověk
ani neví, co je to transgender, natož cis. Ani já sama jsem 
kdysi netušila, co ta předpona (než jsem přišla na to, že je to 
předpona, myslela jsem si, že je to zkratka) znamená, protože 
je nicneříkající. CIS je pro mě Computer and Information 
Science nebo společnost CIS Systems pár kilometrů odsud (asi
tam přijímají zásadně jen cis lidi :), kdysi v práci jsme 
používali také CIS jako Centrální Informační Systém. CIS 
patří do Hvězdných válek, Ruské federace, imigračního 
oddělení v USA... Proto mám prostě k předponě CIS 
(cisgender) označující osoby, které se narodily v souladu se 
svým biologickým pohlavím (čili netransgender či opak 
transgenderů) nedůvěru a nelíbí se mi. CIS je pro mě 
všechno, jen ne lidé :) Přesto vznikla potřeba takové lidi nějak
nazývat.

Kde se vzalo "cis"?
Ono to "cis" je vůči předponě "trans" vlastně logické.
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V latině znamená předpona "cis" "na téže straně", zatímco 
"trans" znamená "na druhé straně".
Takže cis člověk je ten, který se identifikuje se stejným 
pohlavím, jaké je jeho biologické, zatímco trans člověk s 
opačným.
Poprvé předponu "cis" použil v roce 1991 německý psycholog
Volkmar Sigusch (takže ne Američani, jak jsem si myslela, ale
už zase ti Germáni). Označoval tak lidi, kteří jsou zcela nebo 
alespoň zčásti spokojeni se svým biologickým pohlavím. O 
určitou popularizaci se zasloužila transgender aktivistka a 
spisovatelka Julia Serano ve své knize Whipping Girl z r. 
2007, kterou já popularizací předpony cis ale následovat 
nebudu.
Američanům se "cis" prostě zalíbilo, v Česku už to taková 
sláva není a tak jsem se rozhodla (už hodně dávno), že místo 
cis budu psát "bio" nebo "biologická", což je samozřejmě taky
nepřesné, protože jak jsem psala v minulém článku, muži i 
ženy jsou z naprosto identického biologického materiálu, ale 
pořád si pod tím dovede někdo představit víc, než pod cis. 
Američané používají tuto předponu dále ve spojení cisgender 
nebo cissexual. To se v ČR neujalo vůbec (cispohlavní, 
cissexuální). Do Oxfordského slovníku bylo "cis" přidáno v 
roce 2013. (Takže už je to tedy oficiální.)
Navíc předpona "cis" ve mně evokuje hlásku "ts" (ne zkratku!
:), která zní trošku opovržlivě či pohrdavě. "Já jsem cis žena, 
tsssss! Heč!" :)
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Z legrace kdysi vyřkl jeden americký moderátor větu, ve které
použil slovo cis-white. Ve smyslu, že je běloch, který je 
spokojený s tím, že je bílé rasy.
Tak mě napadá, že já jsem teď vlastně cis-žena, protože jsem 
spokojená s tím, že jsem žena. Tj. "jsem na stejné straně". 
Takže ono to CIS taky není úplně přesné. Je žena po přeměně 
cis nebo není cis?

Z mého pohledu je to žena. Není ani transsexuál ani 
transgender. Má ženské genitálie. Je to tedy cis-žena :) Neboť 
není nespokojena se svým pohlavím, protože spokojena JE! :) 
Takže je v tom stejně docela pěkný guláš.

Vývoj počtu vyhledání slova "cisgender" ve vyhledávači
Google od roku 2004 do 24.1.2016:
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Nevím, co se stalo v únoru 2014, že tam všichni tak extrémně
začali vyhledávat slovo "cisgender". Nejspíš to slovo někdo
použil na veřejnosti a většina lidí nevěděla, co to vlastně je.
Každopádně se to slovo vyskytuje čím dál více a také čím dál

více lidí hledá jeho význam.

Regiony, ve kterých je slovo "cisgender" vyhledáváno
nejvíce:

Česká republika patří spolu s ostatními evropskými zeměmi
kromě Velké Británie a Německa k zemím s naprosto laxním
přístupem k vyhledávání slova "cisgender". Buď to tu nikoho
nezajímá nebo (a to spíše) tu toto slovo zatím příliš mnoho

lidí nepoužívá.
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Slovní spojení, které je u slova cisgender vyhledáváno 
nejčastěji je "definition cisgender" a "what is cisgender". 
Prostě nikdo neví, co to tedy je a tak si to vyhledá.

Proto na tomhle blogu předponu cis (kromě tohoto článku, 
kde to celé vysvětluju) prostě nikdo nenajde. Ale to vlastně 
není podstatné. Důležité je, že si rozumíme a nemusím 
nikomu vysvětlovat, co je to cis, protože to jednoduše 
označuji jinak :)

Napadlo mě ale vyhledat si ještě jiná slova týkající se 
transgenderů. A tak jsem si nechala vyhledat statistiku přímo 
ke slovu transgender, na kterém nemělo být nic zajímavého. 
Kromě toho, že mírně stoupá jeho vyhledávanost, mě ale 
praštila do očí statistika regionů, ze kterých je toto slovo 
vyhledáváno:
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Na prvním místě USA, ale co dělá hned na druhém místě
Nigerie a na pátém Keňa mi není jasné.

Zatímco vyhledávanost slova transgender stoupá, 
vyhledávanost slova transsexual od roku 2009 klesá. Už to 
slovo zřejmě všichni znají.

Jenže slovo transsexual má v sobě opět ve statistikách jednu 
zajímavost. Tentokrát zemí, kde je toto slovo nejčastěji 
vyhledávané není USA, jako ve většině takových slov. USA 
jsou až druhé. A kdo že je první na světě? :) (Překvápko!)
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(Čísla uvedená u jednotlivých zemí zobrazují objem 
vyhledávání vůči zemi s nejvyšším počtem vyhledávání, která 
má hodnotu 100.)

Češi! Do toho!
Tak jsme zase v něčem první na světě, no :) Ve vyhledávání 
slova transsexuál. :)

Nechala jsem si vypsat podrobné statistiky za Českou 
republiku. Na prvním místě je Praha a hned na druhém 
Jihomoravský kraj, kde perlí Brno.

Ve spojení slova transsexual hledají Američané nejčastěji 
slovo dating. Tedy chtějí vědět, jaké to je jít na rande s 
transsexuálem nebo se s někým takovým chtějí seznámit.

Leden 2016 - Cis a necisbezhlavci 90



Nechala jsem si taky vyhledat slovo transka.
Samozřejmě jde o český (a také slovenský) výraz, takže jsem 
čekala, že se v jiných zemích ani vyhledávat nebude. Zaujalo 
mě ale, že Slovensko předstihlo ve vyhledávání slova transka 
Česko! A to o celých 23 %. Vivat Slovakia! :)

MtF i FtM (v transgender smyslu) hledají nejvíce v Japonsku.
Estradiol v Jižní Americe, nejvíce v Chile.
Testosteron však trochu překvapil. Zatímco ženský hormon 
ovládla Jižní Amerika, mužský hormon je záležitostí čistě 
evropskou. Na prvním místě Polsko, následováno 
Rakouskem, Německem, Norskem a... Slovenskem! :)

Přemýšlela jsem, na co bych se Googlu ještě zeptala a napadlo
mě, kde nejčastěji hledají slovo porno? :)
Ti nejnadrženější chlapi na světě žijí v Arménii! Takže holky, 
které si zoufáte, že nemáte sexuálního partnera, teď už víte, 
kam si pro něj dojet. Na Kavkaz. Jen vystoupíte z autobusu, 
nebudete vědět kterého. Vlastně možná už v tom autobuse... I 
když ono asi stačí přejet hranici a arménský celník, vyrušen ze
sledování porna, vás obšťastní nejrůznějšími choutkami a 
narážkami.
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A ještě bych tu měla dva vzkazy.

1. pro MtF (ale i bio) slečny (a vlastně i pány, ale u nich 
jsem se s tím ještě v takové míře nesetkala):
Jaká význam má fotit se od krku dolů nebo s mobilem před 
tváří, díky kterému není vidět vaše tvář? Jestliže jsem žena, 
jsem žena jako celek. Vypadá to, že i vaše tvář patří k vám! :)
To, že mi narostla prsa nebo se zúžil bok je sice hezké, ale bez
tváře je taková fotka naprosto k ničemu. Pokud se stydím za 
to, jak vypadám, tak se nefotím. Chci se ukázat světu, ale 
místo krásného úsměvu a uhrančivého pohledu vidím zadní 
stranu mobilu nebo gigantického tabletu. Hm, pěkný tablet. 
Pěkný futrál. Pěkný kryt. Ale nemůžu říct "pěkná holka"! 
Protože ani nevím, kdo to je. My, lidé, se totiž navzájem 
rozeznáváme podle tváře.

Moc hezky to popsala jedna bio slečna:
"Nechápu jaký má smysl fotit si půlku obličeje. Nevěřím tomu,
že jste se narodili jen s jednou půlkou ksichtu, ještě lepší jsou 
fotky na "Voldemorta" (přesvícené tak, že tam není vůbec 
vidět nos)...k těmhle fotkám jsou nejlepší komentáře typu 
"sluší, krásná, hezká,...", vždyť ani není poznat jak skutečně 
vypadáte..."

A jsme zase u té "posilovny sebevědomí". Ve snaze zalíbit se 
honíme zběsile jen to, co pěkné je, to si chceme nechat chválit
a to co pěkné není zahrabeme. Jo, takhle to dělá každý člověk 
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na světě, protože nikdo nezveřejňuje své špatné fotky (až na 
pár výjimek). Jenže tvář je jaksi ta nejdůležitější část nás. Je 
to místo, kam se podívá každý člověk jako první, rozlišujeme 
se podle toho, získáváme díky tváři druhých sympatie nebo 
nesympatie, pomocí tváře neverbálně komunikujeme, chceme 
vidět výraz tváře, štěstí z toho, jakou mám radost, jak mi to 
sluší, koukejte!

Ilustrační obrázky, které sem dávám, jsou volně dostupné na 
internetu a záměrně sem nevkládám fotky MtF holek, které 
jsou stejně tragicky poloskryté a nicneříkající jako fotky tyto, 
což nečiní z fotek MtF holek žádnou neženskou raritu:

  

Nestyďme se za to, jací jsme. Už jsme holt takoví. A stydíme-
li se přeci jenom, tak se nefoťme a neukazujme světu, ne? 
Pokud tedy nedáváme fotku v latexovém oblečení na stránky 
bazaru s oděvy, kde naše tvář není žádoucí nebo se chlubíme 
téhle planetě, jaké máme krásné nové implantáty. Ale pokud 
se chlubíme kamarádkám nebo světu jen tím, že chceme 
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ukázat, kdo jsme, stůjme si za tím, kým jsme a jak vypadáme. 
Spousta z takových slečen je krásných, jenže se bohužel 
domnívá, že není. (A opět to platí pro MtF i bio slečny úplně 
stejně).
"Ne, ten velký nos nevidím. Znám tě takovou. Nevím, proč se 
za něj stydíš. Nepřijde mi divný, patří k tobě."
"Ale mně se nelíbí!"
"Ale mně se takhle líbíš! Jsi normální hezká ženská."
"Nelíbím se ti!"
"No tak se ti nelíbím no. Jsi hnusná, když chceš." :)

Ještě mě napadlo, že jde třeba o určitý druh umění - fotit se s 
uříznutou tváří nebo plackou místo ní. Pak jsem to umění ale 
nepochopila. Ještě nikdy jsem v časopise neviděla modelku, 
která by měla místo tváře kryt mobilního telefonu.

Naše tvář je totiž naše. To je překvapení, co? (A právě proto, 
že je naše, tak si s ní můžeme dělat, co chceme. Třeba 
zakrývat lopatou.)

Myslím tím samozřejmě fotky, kde fotíme sami sebe. Ne naše 
boty, prstýnky, nehty nebo nové tričko s kabelkou. Tam to 
chápu. O takových fotkách ale teď nemluvím.

Pravdou je, že každý si může dělat fotky, jaké chce :) Takže 
pardon, jestli jsem se někoho, kdo miluje focení svých 
uříznutých nebo skrytých hlav, dotkla.
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Až pojedu do přírody a vyfotím krásnou lišku nebo jelena, 
taky mu na fotce nikdy neuseknu kus hlavy... Nebyl by to 
totiž on. Bylo by to jen "nějaké nekonkrétní zvíře, co má čtyři 
nohy". A čtyři nohy má v lese velká spousta zvířat... Nic 
výjimečného bych tedy nevyfotila. Navíc nechápu, proč bych 
někomu ukazovala fotku, na které jsou čtyři nohy, ale chybí 
čumáček a ouška:
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Která fotka je hezčí a dává větší smysl? Levá nebo pravá?
Kdybych někomu ukázala fotky vlevo, myslel by si, že když

jsem je fotila, musela jsem být sjetá.

Ještě jedna fotka mě napadla :)

"Svět je boží zahradou a my jsme její květy."
Místo toho, abychom se pokochali celou květinou, trčí na

uříznuté fotce jen zelené stonky. Chybí tvář.
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"Ale já jsem si chtěla fotit jen ty stonky!"
"Jo aha. Tak to jo. Tak ty se budou líbit."

2. vzkaz pro biologické ženy a muže:
Prosím, nevyčítejte někomu z vás, že dříve nepoznal, že ta 
slečna nebo ten chlapec byl dříve opačného pohlaví. "Ty jsi 
fakt blbec! Tys to nepoznal? Vždyť ten Petr byl dřív holka! My
to všichni víme, jenom ty seš snad slepej."
Uf.
Není to chyba, že to nepoznal. Navíc se nemuseli nikdy 
předtím vidět a takový člověk pak vnímá druhého jinak. Je to 
naopak vpořádku, protože ta transgender slečna nebo ten 
chlapec ani nechtěl, aby to někdo poznal nebo prozradil.
Párkrát jsem se z vyprávění setkala s tímto přístupem. Za prvé
je to netaktní vůči transgender osobě, kterou takto vyoutujeme
a za druhé to, že někdo "projde" před někým je to, o co nám 
jde. Ve skutečnosti chceme dosáhnout toho, aby 100 % všech 
kolemjdoucích nepoznali nic. Takže osoba, která to na 
transgender osobě nepoznala, není blbá! Vše je v nejlepším 
pořádku.

Fakt nechápu, že tenhle druhý vzkaz musím vůbec psát. 
Vyčítat někomu, že nepoznal, že dotyčný byl dřív někým 
jiným (respektive že měl jinou fyzickou schránku). Vážně si 
netroufám odhadnout, jaké šílené věci se v hlavách některých 
lidí této společnosti ještě urodí.
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No tak, Jeremy!
24. ledna 2016 v 15:43 | Tereza 

Jeremy Clarkson, 
známý moderátor z
pořadu BBC Top 
Gear, prohlásil, že 
transděti mají 
"otrávenou duši 
od svých šílených 

rodičů".
V článku britského deníku The Sunday Times se tak ostře 
pustil do transkomunity, včetně rodičů transdětí a transvězňů.
Domnívá se, že problémy translidí se přehnaně zveličují a 
svůj útok vůči translidem začal s tím, že "nějací aktivisté nám
nebudou říkat, že teď musíme všechnu naši pozornost věnovat
těžkému údělu lidí, kteří chtějí změnit své jméno ze Stana na 
Lorettu.
Pokud jsem si mohl všimnout, tak muži, který chtějí být 
ženami, existují pouze na internetu nebo v těch 
nejšpinavějších čtvrtích Bangkoku. Říká se jim lady boys a 
podle mě nejsou nic víc než jen pointou trapných chlapských 
vtipů."

Clarkson, který byl vloni vyhozen z BBC, dále vyprávěl, jak 
vtipkoval o problému s lékařem, že rodiče transdětí by měli 
být zavíráni pro přílišnou "důvěru v rozmary svých dětí".
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"Chtěl jsem je vyhledat a vysvětlit jim, ať si klidně žijí svůj 
šílený život, ale - a to bych zdůraznil s plivancem - ať 
neotravují duše svých dětí. To už tak děti dělají, že sní o 
nemožném. Nemůžete je brát vážně. Nemůžete je vzít do 
nemocnice, když je jim deset a říct: "On chce být dívkou. 
Můžete mu prosím vás odříznout penis?"
Protože během následujících pěti let se může stát, že zjistí, že 
není tak špatné být mužem a bude stát ve sprchách ragby 
klubu."

Poté využil příležitosti pustit se do devíti mužských vězňů na 
Isle of Wight, o kterých prohlásil, že předstírají, že jsou trans 
tím, že "na sebe napatlají trochu make-upu a mají prsa, se 
kterými si mohou hrát."

"Pak je převezou do ženské věznice, kde stráví zbytek svého 
života jako lesby. To je sen každého chlapa!
V Británii prý žije 650.000 osob s nějakým "genderovým" 
problémem. Pak ale musím kroutit hlavou a říct jeden fakt: 
nejsou tady."

Ačkoli se Clarkson opřel do transkomunity a do jejich 
nevýznamných myšlenek, prohlásil také, že "musí být 
naprosto příšerné žít ve špatném těle", a podporuje vznik 
třetího úředního pohlaví.
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"Vypadá to, že jejich život se stane lepším, když si budou moct
zaškrtnout třetí pohlaví v oficiálních dokumentech. Tohle 
přece není konec světa pro nás ostatní, ne?"

Jeremy se nám rozpovídal. Už to asi potřebovalo ven.

V diskusi pod článkem ho čtenáři naprosto odsoudili jako 
hnusného člověka, který se chová jako náboženský fanatik a 
mluví o problému, o kterém neví vůbec nic. Upozorňují, že 
děti do 18 let nemohou podstoupit chirurgickou léčbu pohlaví 
ani v Británii. Jeremy má tři děti. Zřejmě však budou mít 
"otrávenou duši svým šíleným otcem".

Mile mě ta nehomofobní britská diskuse překvapila.

A já dodávám: existuje mnoho způsobů, jak na sebe připoutat 
pozornost. Zvlášť, když jsem krachující celebrita. Takhle 
ubohý způsob jsem už ale dlouho neviděla.

Počkej, Jeremy, až se ti jednou posadí vnuk na klín a řekne ti: 
"Dědo, ale já nejsem chlapeček!" :) A pokud opravdu nebude 
chlapeček, tak má jeho děda problém. Ne ten vnuk. :)

Na závěr bych si trochu rýpla.
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Našla jsem fotografii Jeremyho z dětství.

Ten text jsem tam nedávala já :)

Potrefená husa nejvíc kejhá...
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Vecchiettiho vtažená neovagína
25. ledna 2016 v 15:38 | Tereza 

Před necelým rokem jsem se u předoperačního vyšetření 
zapovídala se svojí obvodní doktorkou, která mi vyprávěla o 
svých zkušenostech ze stáží v době studia medicíny, které 
prováděla na oddělení dětské gynekologie, kde ležely dívky s 
původně nevyvinutou vagínou a musely také dilatovat.

Napadlo mě zjistit, jakým způsobem se takovým dívkám 
neovagína vlastně vytváří a jaká je třeba potom její hloubka? 
V jakém věku se to u nich vůbec řeší? Nebude to třeba 
podobné, jako u nás?

Jenže mi to vypadlo z hlavy. Shodou okolností jsem se ale na 
tu dětskou gynekologii v Motole dostala kvůli dcerky 
vyšetření, které dopadlo dobře. Když jsem tam tak viděla ty 
holčičky a už skoro dospělé slečny čekající na vyšetření s 
námi, začala jsem přemýšlet o tom, kolik těch lékařských 
oborů vlastně je a o kolika nemáme (naštěstí) ani tušení.

Hlavně jsem třeba vůbec netušila, že nějaká dětská 
gynekologie existuje.

Musí existovat, protože i malé holčičky hned po narození 
mohou mít nějaký problém. "Nějaký problém" může mít 
ostatně kdokoliv kdykoliv, takže tu nechci nikoho strašit a už 
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vůbec ne čerstvé nastávající maminky holčiček. Věci, které tu 
popíšu, jsou velmi vzácné.

Synechia vulvae - srůst zevních rodidel

Ne, že by tohle přímo souviselo s námi, ale nepřímo ano. 
Zaujal mě totiž fakt, že je vůbec možné, aby 2-5letým 
holčičkám srostla sliznice vagíny a to tak dokonale, že se 
úplně zacelí její vstup, který není možné běžným způsobem 
protrhnout. Připomnělo mi to varování, že musím provádět 
dilataci, protože tělo má tendenci zacelovat rány a 
pravidelnou dilatací k tomu nedojde. Aby ale došlo k zacelení 
přirozeně biologicky vytvořené vagíny bylo pro mě 
překvapení. To by se nám taky pomalu mohla zacelovat dutina
ústní nebo ušní dírky a co teprve anální otvor? Příšerná 
představa! Ale to se naštěstí neděje. Sliznice na těchto místech
je úplně jiného typu, než právě ve vagíně nebo v neovagíně.

K léčbě synechie u děvčátek se dříve používal estrogenový 
krém (popsáno níže). Některé MtF slečny si jej nechávají 
předepisovat jako doplňkovou HRT léčbu (oestrogel). Jenže s 
tím rozdílem, že my si to nenatíráme na genitálie, ale na různé
části těla a tělo pak estrogen vstřebá kůží, takže nejsou 
zatěžována játra.

Synechie není vrozenou vadou a nesrůstají malé stydké pysky,
jak se někdy chybně uvádí. Jde o srůst protilehlých sliznic 
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poševního vchodu. Nastává v době, kdy dívčí tělíčko není pod
vlivem estrogenů a není dodržována dostatečná hygiena (tzn. 
oplachování vodou pipinky).

Fotky vagín malých holčiček opravdu na blog dávat nebudu, 
takže tady je nákres:

Úplná a částečná synechie

Proč vzniká synechie jen u malých děvčátek?
Jde vlastně o děvčátka v klidovém období, tedy v době, kdy 
jejich organismus není pod vlivem pohlavních hormonů - 
estrogenů. Právě pro chybění (nejde o žádnou patologii, to 
chybění je v té době fyziologické) estrogenů, jsou sliznice 
rodidel jen velmi tenké, jemné (mikroskopicky je jejich epitel 
tvořen jenom několika vrstvami tzv. parabazálních buněk). A 
to je příčinou, že tento jemný epitel v místech, kde se k sobě 
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pevně přiloží a slepí zmíněné protilehlé části sliznice 
poševního vchodu, rychle vymizí a protilehlé strany se spojí 
pevným, někdy až kožovitým srůstem.
Synechie se proto také nikdy nevytvoří tam, kde již pohlavní 
hormony existují: tedy u novorozence (mateřské hormony) ani
u dospívající dívky či dospělé ženy, vzácně se ale může 
vytvořit u stařen, kde již hormony opět dlouhou dobu od 
menopauzy chybí.
Z hlediska vývoje synechie rozlišujeme dvě fáze: Stav začíná 
pouhým slepením čili konglutinací. Pro vznik konglutinace 
není podmínkou výtok, stačí jen přirozené smegma na 
rodidlech a hlavně a především nedostatečná hygiena. Pokud 
není konglutinace rozrušena, pak brzy vznikne skutečný srůst,
tedy synechia vulvae.

Léčba se liší podle stadia, ve kterém ji zachytíme: při 
konglutinaci stačí sliznice lehkým tahem separovat 
("roztrhnout"), což lze snadno, dítě to nebolí a sliznice po 
tomto výkonu nekrvácí. Pokud jde však již o skutečnou 
synechii, pak by i pokus o separaci byl velmi bolestivý a 
samozřejmě to neprovádíme. Stav se řeší v krátké celkové 
anestezii přepálením pevného srůstu žhavým platinovým 
drátkem (termokauterem).

Někde se také k léčení synechie doporučuje vtírat estrogenové
krémy: tato léčba vychází z toho, že sliznice rodidel jsou při 
nedostatku estrogenů tenké. Když je dlouhodobě potíráme 
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estrogenovými krémy, ztlustí se a synechie se sama rozpustí. 
Literární údaje připouštějí, že tento postup není vždy účinný. 
Existují případy, kdy byla více než 8 týdnů rodidla děvčátka 
potírána estrogenovou mastí do té míry, že jí vlivem 
vstřebaných estrogenů začaly zduřovat prsní žlázky, ale 
synechie stále pevně držela. Proto není tato léčba ve FN 
Motol podporována. K rozrušení konglutinace není zapotřebí, 
u synechie je její efekt zdlouhavý a problematický.
Mnohem důležitější než léčení je prevence synechie. Spočívá 
především v řádném poučení matky a třeba i v praktickém 
předvedení, jak o rodidla děvčátka pečovat: každý den při 
mytí je potřeba od sebe oddálit protilehlé partie rodidel 
("rozhrnout" stydké pysky i poševní vchod) a případné 
nečistoty odtud umýt. Umýt hlavně mechanicky, mýdlo na 
rodidla raději nepoužívat, nebo jen dětské neparfémované a 
nedráždivé mýdlo. Na dětská rodidla nejsou vhodné ani 
prostředky intimní hygieny pro ženy: všechny mají kyselou 
reakci, což je pro rodidla dospělé ženy vhodné, ale pro 
neestrogenizovaná dětská rodidla nikoli.

(Zdroj: Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Klinika gynekologie dětí a dospívajících UK 2. LF a FN

Motol)

No a já bych k tomu dodala: dilatovat a dodržovat hygienu!
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Ne že by nám hrozila synechie, ale svým způsobem je srůst 
neovaginální sliznice uvnitř taky docela problém, pokud tedy 
má slečna v úmyslu ještě sexuálně žít. Jinak ať si dělá, co 
chce. (To vlastně může i tak :).

Nechci psát o všech problémech dětské gynekologie, protože 
bych se zase dostala někam jinam.
Ale chtěla bych uvést ještě aplazii dělohy a pochvy.

(Jen pro upřesnění pojmů, pochva a vagína je opravdu 
totéž :).

Aplazie dělohy a pochvy

Tak to už je horší. Právě z toho důvodu, že zatímco my jsme 
tak nějak vyrovnané se skutečností, že nikdy nebudeme 
těhotné, že tomu tak bude u i dívek, které jsou dívkami od 
narození, se to většinou nečeká.

Tzv. syndrom Rokitanského a Küsterův (někdy je uváděn celý 
název Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserův syndrom) je pro 
dívku i pro její rodiče velmi šokující diagnózou: přijde se na 
ni zpravidla při pátrání po příčině nenastalé menstruace u 
dívky s dobře vyvinutými sekundárními pohlavními znaky. 
Vývin a funkce vaječníku jsou normální, ale chybějí deriváty 
Müllerových vývodů. To jsou vývody, ze kterých se během 
těhotenství vytvoří do 12.-14. týdne vejcovody, děloha a část 
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pochvy (popsáno podrobně v článku Mami, proč mám 
pindíka?).

Postižená dívka samozřejmě nikdy nebude menstruovat, 
nebude moci být těhotná a nemůže mít pohlavní styk.

To poslední (pohlavní styk) jí lze umožnit vytvořením pochvy.
A tady mě to právě začalo zajímat.

Začínat bychom měli vždy konzervativně, neoperačně - 
dilatací (nejprve prstem, pak fantomem (dilatátorem) a 
nejlépe Uzlovou dilatační stoličkou). Teprve tam, kde to z 
anatomických důvodů není možné nebo je výsledek dilatace 
nedostatečný, provádíme neoplastiku vagíny.

Princip mají všechny metody stejný: vytvořit prostor pro 
pochvu v řídkém vazivu uro-rektálního prostoru a postarat se 
o jeho vystlání epitelem.
Uro-rektální prostor je prostor mezi močovým měchýřem a 
tlustým střevem, který je využíván i u nás pro vytvoření 
neovagíny. Žena, které se ženské pohlavní orgány vyvinuly 
správně, má v tomto prostoru vagínu. Žena s aplazií vagíny jí 
tam nemá, protože se jí nevyvinula. (Žena, která se narodila s 
mužskými pohlavními orgány, jí tam taky nemá, ale může mít,
když bude chtít a je skutečně ženou.)
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Pochva (vagína) v uro-rektálním prostoru zvýrazněna
červeně.

Vagínu mají tedy na naprosto totožném místě všechny tyto tři 
ženy:

1. žena, které se vyvinuly ženské pohlavní orgány 
správně už v těhotenství a narodila se s nimi

2. vyléčená žena, které se ženské pohlavní orgány 
nevyvinuly vlivem aplazie vagíny, ale podstoupila 
plastiku neovagíny podle Vecchiettiho

3. vyléčená transsexuální žena, která se narodila s 
mužskými pohlavními orgány, ale podstoupila 
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chirurgickou změnu pohlaví (včetně plastiky 
neovagíny)

Z existujících metod pro pacientky s aplazií vagíny dnes 
dominuje jediná: neoplastika podle Vecchiettiho, která pomocí
laparoskopicky zavedených trakčních vláken vtahuje fantom 
do poševního prostoru a současně tam vtahuje sliznici 
poševního vchodu, který novotvořenou pochvu vystýlá. 
Metoda je rychlá, šetrná a má výborný výsledek: pochva je 
ihned vystlána dlaždicovým nerohovějícím epitelem 
poševního typu, protože je tvořena sliznicí poševního vchodu.

Co si pod tím představit? Vezmu háčky, napíchnu je na 
sliznici poševního vchodu a natahuju je zevnitř vedenými 
nitkami nástrojem, který je zobrazen níže a je připevněn na 
břišní dutině zvenčí. Až se sliznice natáhne, máme neovagínu.
Fascinující.
Do stejného prostoru se v našem případě nevtahuje sliznice 
poševního vchodu, který přirozeně nemáme, ale kůže z 
penisu.

Vecchiettiho metodu vysvětluje prof. MUDr. Jan Hořejší 
DrSc. z dětské gynekologie v Motole:
"Tato metoda se podobá metodě dilatační (v případě, že 
pochva je alespoň z části přítomna), ale dilatační fantom není
do urorektálního prostoru vtlačován, ale vtahován vlákny 
(teflonem kryté dráty), která se laparoskopicky provléknou ze 
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zevních rodidel skrze urorektální prostor a preperitoneální 
cestou až břišní stěnou ven.
Zde se pak tažné dráty zkracují navíjením na klíček (viz 
trakční nástroj níže) a fantom i se sliznicí poševního vchodu 
vtahují do místa budoucí pochvy. Touto metodou se pochva 
vytvoří během cca 10 dní.

Základní podmínkou trvale dobrého výsledku vytvoření 
neovagíny jakoukoli technikou je, aby žena záhy po dokončení
léčby začala pochvu používat, tedy aby co nejdříve zahájila 
pohlavní život.

Nejde asi jen o mechanickou "fyziologickou dilataci", jak učil
Veselý, spekulujeme, že i styk pochvy se spermatem a jeho 
prostaglandiny může hrát příznivou roli.

Soudím tak z toho, že velikost pochvy i vzhled jejích stěn u 
ženy, která žije pohlavním životem, jsou zcela normální, 
připomínající pochvu po hysterektomii (dokonce s 
dostatečnou lubrikací), kdežto při pouhé dilataci fantomem či 
vibrátorem se pochva vždy zkracuje a zužuje a přirozené 
lubrikace nedosahuje.

Z toho vyplývá, že neoperační nebo operační vytvoření 
chybějící pochvy má být prováděno vždy až po dosažení 
psychosexuální dospělosti, když žena již sama touží po sexu a 
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je tím také motivována k léčebné kooperaci, která má pro 
dobrý efekt jakékoli léčby zcela zásadní důležitost."

Trakční nástroj podle principu Vecchiettiho metody, který
slečna dostane na 2-13 dní po operaci a který takto zvenčí

pomáhá vytvořit krásnou funkční neovagínu.

Proto se dnes již jiné metody nepoužívají, a zejména ty, které 
k vystlání neovagíny používají střevní epitel, jsou považovány
za zcela zastaralé.

Tato "zastaralá" metoda vytvoření neovagíny ze střevního 
epitelu, tzv. rektosigmoidální vaginoplastika, to znamená ze 
štěpu tlustého střeva, je občas používána i u transsexuálních 
žen. Obvykle na jejich odůvodněnou žádost z vážných 
důvodů.
Já osobně nikoho takového neznám. Mám nastudovanou 
pouze teorii a věděla jsem od začátku, že tohle ne. Opačného 
názoru byla ale Dannie, která rektosigmoidální vaginoplastiku
vyžadovala u Jarolíma od samého začátku, protože neměla 
dostatek původního biologického materiálu a hrozilo, že 
neovagína vytvořená aktuálně (a již velmi dlouho) 
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používanou technikou penilní inverze bude málo hluboká (jen 
6-7 cm). Byl to její boj za dokonalý prožitek svého partnera, 
jehož spokojenost byla na prvním místě.

Rektosigmoidální vaginoplastika je však tak rizikový výkon, 
že nevím o tom, že by se ještě dělala. Jeho výhodou je právě 
délka neovagíny, ale má také spoustu nevýhod (např. 
zapáchající sekret původně střevní sliznice) apod.

Dannie nakonec i přes provedenou penilní inverzi dosáhla 
hloubky neovagíny také díky její velmi důkladné a 
nezanedbávané dilataci kolem 10-12 cm, což byl na její 
původní zdroj materiálu úspěch, i když její přítel by tehdy 
uvítal hloubku větší, neboť spokojenost partnera při 
pohlavním styku nesouvisí pouze s hloubkou vagíny, ale také 
s délkou partnerova penisu. Je to jaksi provázané a obviňovat 
ženu, že jí má příliš mělkou je jen mužův sobecký nesmysl.

Kromě laparoskopické Vecchiettiho vaginoplastiky existují 
ještě další dvě téměř nepoužívané metody: laparoskopická 
balónová vaginoplastika a transretropubická (TRT) 
vaginoplastika.

V roce 2012 vydala Masarykova univerzita v Brně publikaci s
výsledky studie s názvem "Laparoskopicky asistovaná 
neoplastika pochvy dle Vecchiettiho".
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Výsledek zahrnoval 13 pacientek operovaných v období od 
září roku 2000 do dubna 2011. Šlo o pacientky s aplazií 
dělohy a pochvy, kterým byla provedena laparoskopicky 
asistovaná neoplastika pochvy s postupným vtahováním 
fantomu do uretrovezikálního (v blízkosti močového měchýře 
a močové trubice) prostoru.
Všechny operace proběhly bez vážných komplikací. 
Utahování fantomu bylo prováděno jednou za 2-3 dny. Doba 
dilatace se pohybovala mezi 10-14 dny. Délka pochvy byla po
vytažení fantomu 8-10 cm. Při vyšetření po 2-4 měsících se 
délka pochvy pohybovala mezi 8-10 cm. Při dalších 
kontrolách udávalo 11 pacientek pravidelný pohlavní styk, 
se kterým byly spokojeny.
Závěr: Tato operační metoda umožňuje pacientkám, které 
nemají vyvinutou pochvu, mít uspokojivý pohlavní život. Naše 
výsledky jsou srovnatelné s výsledky i jiných autorů.

To, že výsledky jsou srovnatelné s výsledky jiných autorů je 
pravda (ověřila jsem si to :).
Podle německé studie na 101 pacientkách bylo po 6 měsících 
dosaženo největší hloubky neovagíny 10,6 cm. A to už je fakt 
extrémní hloubka. Všech 101 pacientek uvedlo, že během 
pohlavního styku nebylo nutné použít lubrikant a při 
pohlavním styku necítily žádnou bolest. Nejmladší pacientce 
bylo 14 let.
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Stejné výsledky uvádí i chorvatská studie a další už se mi 
hledat nechtělo.

Koho zajímá i šířka neovagíny po Vecchiettiho laparoskopii, 
ta se pohybuje běžně kolem 3-4 cm, výjimečně do 5 cm. Náš 
dilatátor má šířku 3,2 cm, což sice neznačí šířku budoucí 
neovagíny, která je pružná, ale ukazuje, že těleso o průměru 
minimálně 3,2 cm se do naší neovagíny dostane.

Průměrá délka mužského penisu je 12-15 cm. Průměrná délka
pochvy biologické ženy je 9,5 cm. Delší penisy ženám 
způsobují elastické prodlužování pochvy, což je někdy 
doprovázeno u ženy bolestivými pocity.
Šířka pochvy je u biologických žen 3-5 cm. Šířka penisu je ve
ztopořeném stavu 3-5 cm.

Což mě doslova donutilo udělat následující srovnání :)
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Už dlouho jsem si tohle srovnání chtěla udělat, ale čekala 
jsem na výsledky rozměrů neovagín u pacientek s aplazií 
pochvy, které jsem doteď neměla.
(Mimochodem - ta blondýna u žen po chirurgické změně 
pohlaví je opravdu žena po chirurgické změně pohlaví. Když 
už ilustrační obrázek, tak pořádný a pravdivý! U ní to zrovna 
prozrazovat můžu, jelikož se tím ani náhodou netají a ještě se 
účastní transgender soutěží krásy.)

Slyším to všude kolem sebe. "To ale každý chlap pozná, že jsi 
přeoperovaná!", "Já jí chci mít hlubokou! 12 cm mi nestačí!",
"Ta moje je příliš úzká.", "Jsem se svojí neovagínou a jejími 
rozměry děsně nespokojená!"... To by si potom mohly 
stěžovat i biologické ženy. Chceme víc, než potřebujeme a 
než nám ke spokojenosti stačí. Nervujeme se tak kvůli tomu, 
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stresujeme, roznášíme kolem sebe negativní emoce a stává se 
z nás věčně nespokojená žena, která nemá ráda své tělo a 
přitom máme takový poklad. Může za to snad neznalost 
ženské anatomie? Nebo honba za nejdokonalejší dokonalostí 
ze všech?

"Budu moct mít po operaci sex s mužem?"

Tak na tuhle oázku mám jasnou odpověď: Jasně, že jo! :)
Vlastně si umím představit problém pouze v případě, že muž 
bude nadstandardně vybaven jak délkou, tak šířkou a problém
nastane. Ale zapomínáme, že v takovém případě nastává i u 
biologických žen. Chyba není na vašem přijímači :)

Mohla bych přispět do tohoto článku s vlastními zkušenostmi,
ale moc se mi do toho nechce, protože jde o osobní a intimní 
záležitost. Nemusí vědět celý svět, jakou jí mám. "Pozvi mě 
na večeři a když se mi budeš líbit, možná ti jí i ukážu!", jak 
řekla Ugla. Ale motorovou jí nemám. Takže se pokusím být 
stručná, věcná, bez průpovídek a nedávat do toho ty svoje 
emoce :)
Následující odstavec vyjadřuje mé vlastní zkušenosti, nikoli 
zkušenosti ostatních, i když jsem je slyšela podobné nebo 
dokonce lepší a už vůbec ne zkušenosti těch, kteří pohlavního 
styku s mužem schopny nejsou. Bohužel o vás nevím a 
nedovedu si představit důvod, proč pohlavní styk s mužem 
mít nemůžete. Což neznamená, že neexistujete. Stejně, jako 
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existují biologické ženy, které jí mají mělkou, nevlhkou nebo 
nejsou schopny orgasmu. Tak to prostě na tom světě chodí, že 
někdo spokojený je a jiný není. Moc se omlouvám všem, 
kterým vadí, že jsem spokojená. Vím, že je to to nejhorší, co 
někomu o sobě mohu prohlásit a mrzí mě, že nejsem 
nespokojená, ba dokonce naštvaná, vzteklá a sprostá. Prostě 
bubák.

Se svými parametry i funkcí ženského pohlavního orgánu 
jsem spokojená moc.
Šířka neovagíny u mě se pohybuje kolem 3-4 cm (vyzkoušeno
na dilatátoru i na jiném trošku širším "předmětu", který jsem 
si v jednom případě záměrně změřila, což samo o sobě bylo 
zajímavé :). Pohodová hloubka, kdy nic nikam netlačím a 
nevyvíjím tlak je 12 - 13 cm. Kdysi jsem zkoušela dilatátorem
maximum a dostala jsem se na 16-17 cm, ale zbytečně to tam 
nervu. Délka "jiných předmětů" zavedených do pochvy byla 
16 cm, přičemž mě zajímalo i to, zda mám stejný úhel 
neovagíny, jako biologické ženy. Ano, úhel je stejný. Není 
totiž možné ho změnit, protože tam na to není prostor. Dostala
jsem i otázku, jak funguje přirozená lubrikace. Tak k tomu 
musím říct, že u partnerů skvěle :) (ne že bych jich měla 
spoustu, ale víc než jeden byl), což samo o sobě zaručuje 
úspěch, ale musím říct ještě jednu věc. Přirozená lubrikace 
neovagíny ženy po chirurgické změně pohlaví samozřejmě 
není prováděna stejným způsobem, jako u biologických žen, 
ale docela podobným. Lubrikaci vagíny u biologické ženy 
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zajišťují tzv. Bartholiniho žlázy, které jsou umístěny u 
poševního vchodu a dále u děložního hrdla. Samotné stěny 
pochvy žlázy neobsahují, pouze jimi hlen prostupuje. Jde o 
žlázky, které se vyvinuly ze stejného základu, jako mužova 
prostata. Prostata se při chirurgické změně pohlaví v těle 
ponechává hned z několika důvodů, ale ten nejlepší je právě 
ten, že má stejnou funkci, jako žláza, která má na starosti 
zvlhčování u biologických žen, jen jde o zvlhčení u poševního
vchodu, nikoli uvnitř, jelikož dělohu nemáme (kde to ale 
samozřejmě není vyloženě suché, že by to úplně do sucha 
dřelo :) (Asi tak, jako když jakákoliv jiná slečna není vlhká). 
Zvlhčení následkem vzrušení musím jednoznačně potvrdit, že 
takové je a že také funguje a jsem si jistá, že i kdyby partner 
neměl tak výborné lubrikační schopnosti sám od sebe, že 
nebude mít problém pohlavní styk uskutečnit i bez 
lubrikačního gelu, který jsem k tomuto účelu nikdy 
nepotřebovala. Samotný fakt, že tato vlastnost při mém 
vzrušení funguje, mě potěšila a nejde jen o pár 
bezvýznamných pidikapiček :). Ovšem to, jak bude fungovat 
zvlhčování u transženy je také individuální a záleží na 
předchozí biologické "vybavenosti" touto schopností. Někdo 
zvlhne třeba jen při pomyšlení na polibek, někdo nikdy. Můj 
je zrovna ten první případ, ale jsem si jistá, že nejsem z nás 
jediná :)

Je ale ještě něco, co mě mile překvapilo a způsobuje mi radost
z pohledu na mé tělo. Tím je tzv. venušin pahorek. Je údajně 
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jednou z nejerotičtějších a nejlákavějších křivek ženského 
těla. Jde o malou měkkou vyvýšeninu, která je pojmenována 
po římské bohyni lásky a krásy Venuši. Venušin pahorek, 
stydký pahorek, či zastarale trochu nehezky hrma, slouží 
fyziologicky k ochraně ženské stydké kosti při pohlavním 
styku. Je proto tvořen měkkým tukovým polštářkem krytým 
silnou kůží. Právě vyvýšení tohoto pahorku lásky závisí na 
produkci estrogenu a jeho pokrytí pubickým ochlupením s 
nástupem puberty je jedním ze znaků pohlavní dospělosti 
ženy.

Nevím, jak se stalo, že ho tam mám, ale prostě ho tam mám. 
(Však jsem taky žena, ne? :). Tohle všechno je tak úžasné!!!
Tolik detailů mého těla těší mě jen při pouhém pohledu. A těší
mě, když nejsem sama, koho mé tělo těší (samozřejmě i duše, 
ale teď probírám jiné téma :). Mám se ráda a už nekroutím 
otráveně pusou při pohledu na něco, s čím zásadně 
nesouhlasím, protestuji a posléze svůj protest následně 
vzdávám, protože si myslím, že to nedokážu změnit.
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Ale dokážu!

Co se týče vzhledu mého orgánu, jsem spokojená taky už teď, 
ale nemám za sebou ještě komisuroplastiku (tzv. z-plastika, 
která se dělá až jako druhá doplňující plastika zhruba za 6 
měsíců od první operace) a kterou bych chtěla. 
Komisuroplastika celý vnější orgán ještě víc zpřirození, což se
mi líbí.

Když jsem byla začátkem ledna u Jarolíma na kontrole, řekl 
mi, že pokud chci, můžeme se na komisuroplastiku vrhnout 
(takhle přesně to neřekl, ale já jsem si to takhle vyložila), až 
budu chtít. Stála jsem před ním lehce poodhalená, vzal 
propisku a chtěl mi začít kreslit na kůži do prostoru kolem 
klitorisu, aby vyznačil, kde všude je nutné vylaserovat chlupy,
které tam být nemají. Jenže mu ta propiska nějak nepsala. Ne, 
že by to bylo nepříjemné. Šimralo to. "Docela hezká 
předehra," pomyslela jsem si :), ale byla jsem ráda, že si 
nakonec utrhl papírek a vytvořil toto:
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Originál vrcholného díla moderního medicinalismu, autor:
doc. Jarolím, 4.1.2016

Akorát jsem si to zapomněla nechat podepsat no, takže mi teď
nikdo nevěří, že to kreslil on, ale já přísahám! :)
Na obrázku je vyznačen ještě nezakrytý klitoris s 
vyšrafovanou oblastí, která se musí vylaserovat a pak se lze 
pustit do komisuroplastiky, která vyšrafovanou oblast trvale 
překryje a proto tam chlupy být nesmí.

Prostě - není nad vlastní zkušenost...

Ve studii Masarykovy univerzity byl zmíněn pohlavní život... 
Samozřejmě se dá žít i bez něj, ale kdo jsou ti (jinak zdraví) 
lidé, co to dokáží? Pohlavní styk, sex, prostě milování, je 
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něco, co patří k životu a hlavně, co patří i ke vztahu. Proto je 
tak důležitý a proto je na něj kladena taková důležitost, 
obzvláště u právě dospělých dívek. Je to (nebo to má být) 
prostě hezké, euforické, omamující, strhující, jedinečné 
vyvrcholení intimity (možno říct i lásky) mezi dvěma 
lidskými bytostmi, které k sobě mají blízko. Lidé se (obvykle)
chtějí milovat, mazlit nebo mít brutální živočišný sex. A ti, co 
až tak moc nechtějí, chtějí mít určitě jednou své vlastní dítě, 
které se nejsnáze vyrobí tak, že... :) no tak tady určitou část 
zestručním ...muž použije svůj penis a žena svou vagínu a tak 
nějak to do sebe perfektně zapadne a dají to dohromady :)

To samozřejmě předpokládá (a k tomu jsem se chtěla dostat), 
že ten muž penis má a žena zase tu vagínu.
Jak jsem se dočetla ve slovníku: pochva neboli vagína je 
pohlavní orgán ženy sloužící k pohlavnímu styku (koitu), 
ochraně vyšších etáží pohlavního ústrojí a jako porodní kanál.
Jen bych ještě dodala jednu její funkci: ...a ke šťastnému a 
spokojenému životu v souladu s vlastní identitou. Už jen ten 
samotný fakt, že tam je, má obrovský vliv na psychiku. To ale
samozřejmě biologická žena takto nevnímá. Pro ní je její 
vagína samozřejmost. Ne každý z ní má takovou radost, jako 
třeba já :)

Děkuji za to, že nejen ženy, které se narodily zdravé se 
správně vyvinutými ženskými pohlavními orgány, mohou mít 
svou vagínu. :)
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Když se u nás chlapi poperou
27. ledna 2016 v 10:05 | Tereza 

Měla jsem s Niki takovou zajímavou debatu. Říkala jsem jí, 
že se teď bojím víc chodit sama v noci ven, protože si myslím,
že jako žena jsem snadnějším cílem silnějších mužů. Vím moc
dobře, jaké to je, když se mě muž zmocní. Nemůžu vůbec 
absolutně nic. Nemůžu se ani pohnout. Nemůžu se bránit, 
protože to nejde. Jeho síla je několikanásobně větší, než ta 
moje. Jak bych se pak tedy mohla ubránit nějakému 
násilníkovi? Určitě bych to zkoušela, ale mám vůbec šanci? 
Vlastně už teď v noci sama ven nechodím nikdy, zatímco 
dříve mi to problém nedělalo. Kdo by přepadával chlapa, 
žejo?

Niki mi ale tvrdila opak. Že teď, jako žena, se bojí už méně! 
Což jsem nemohla pochopit. Prý proto, že většina mužů si 
troufne na muže, ale ženu spíš chrání. A také proto, že kluci se
mezi sebou prostě perou. Jakoby si potřebovali pořád něco 
dokazovat.
Je pravda, že na intru se kluci pořád rvali. Pořád. Bylo to 
příšerné. Odcházela jsem z pokoje a nechtěla s tím mít nic 
společného. Naštěstí se mi vždycky tak nějak podařilo z 
podobných rvaček vyklouznout, protože jsem k nim nikdy 
nedávala žádnou záminku, i když oni si ty záminky často 
dávali sami. Kluci se rvali na základní škole, na střední škole, 
na nástavbě... jen na vysoké jsem je rvát neviděla, ale určitě se
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tam taky na koleji občas porvou. Tím jsem si jistá. Oni ten boj
pod vlivem překypujícího množství testosteronu v těle prostě 
potřebují! Uf. Já chci na holčičí pokoj!

Neuměla jsem se rvát, neuměla jsem hrát fotbal, nevěděla 
jsem nic o spalovacích motorech ani o nějakém poháru pohárů
(co je to za logiku?) nebo vlastně pohár vítězů pohárů (to jsem
si teď našla na netu, protože mi to vrtalo hlavou a konečně 
jsem zjistila, co to je). Co zkusit někdy pohár vítězů pohárů 
vítězů pohárů? A pak vítězů pohárů vítězů pohárů vítězů 
pohárů? (Trošku nuda ne?) Proč si ti vítězové musí ještě něco 
dokazovat? Však už vyhráli, ne? Být víc vítěz než ti druzí 
vítězové. Já chci být pánem tohoto světa! A vesmíru!
No to je jedno. :)

Každopádně tato debata s Niki byla výzva.

Takže jsem sedla k počítači a našla si na Policejním prezidiu 
statistiky všech trestných činů podle pohlaví obětí za rok 
2010.

Podle celkového počtu trestných činů se ženy mohou bát o 
11 % méně, než muži.
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Počet obětí trestných činů celkem

ženy 6635 47 %
muži 7478 53 %

celkem 14113 100 %

To bylo pro mě trochu překvapení. Vlastně by mělo být 
příjemné, ale přesto, že se teď můžu bát méně, protože mám 
jako žena o 11 % menší pravděpodobnost, že se stanu obětí 
trestného činu, se bojím víc.

Proč?

Důvodem jsou následky takového napadení, protože ty jsou v 
případě napadení ženy mnohem těžší, často celoživotní. 
Chlapi se poperou a ok, ale znásilněná žena je znásilněná už 
na celý život. Následky takového napadení ženy jsou tedy 
častěji fatálnější, než napadení muže.

Jak je to tedy s tou pravděpodobností 11 %, díky které se 
mohu jako žena bát méně, než jako muž?

Vytvořila jsem tabulku, ve které jsou uvedeny vybrané trestné 
činy, ze které jsem ještě vytáhla údaje za různé typy těchto 
trestných činů, především ty násilné, protože o ty mi šlo.
A vyšlo mi, že není 11 % jako 11 % a už vůbec ne ve 
prospěch žen.
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Zdroj: Policejní prezidium, Zjištěné oběti trestných činů na
území České republiky v roce 2010

Vraždy
Pravděpodobnost, že se žena stane obětí vraždy je o 16 

% nižší, než že se obětí stane muž.

Loupeže
Pravděpodobnost, že se žena stane obětí loupeže je v 

celkovém počtu loupeží o 3 % vyšší, než že se obětí stane 
muž. Pokud odečteme loupeže provedené ve finančních 
institucích, kde je za přepážkou až 70 % žen, 
pravděpodobnost, že bude žena oloupena například na ulici je 
pouze o 2 % nižší, než že bude oloupen muž.
Takže co se loupeží týče, jsou oběťmi ženy i muži skoro 
nastejno. Není to tak, že žena je snadnějším objektem k 
oloupení, i když by se to tak mohlo zdát. (Že by ti loupežníci 
byli přeci jen občas ještě gentlemani? To je samozřejmě 
neomlouvá.)

Úmyslné ublížení na zdraví
Pravděpodobnost, že ženě bude ublíženo na zdraví je o 

67 % nižší, než že bude ublíženo muži. To jsou právě ty 
rvačky. Většina chlapů uhodí chlapa, ale nikdy by neuhodili 
ženu.
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Týrání
Pravděpodobnost, že žena bude týrána, je o 94 % vyšší,

než že bude týrán muž.
To sice popírá předchozí větu, že většina chlapů ženu 
neuhodí, ale zde jde o muže, kteří právě tu ženu uhodí.

Sexuálně motivované trestné činy
Sexuálně motivované trestné činy celkem - 

pravděpodobnost jakéhokoliv sexuálního zneužití ženy je o 
89 % vyšší, než muže. No jo, sex. To je panečku motivace. :-/
Z toho znásilnění: pravděpodobnost, že žena bude znásilněna
je o 94 % vyšší, než že bude znásilněn muž (nejen ženou, ale 
také mužem především).

No a těch 11 % se jaksi rozplynulo kamsi. Je jen jediný 
trestný čin, kde mají muži razantně vyšší pravděpodobnost, že
se jim přihodí a tím je právě rvačka (úmyslné ublížení na 
zdraví). Tak vysokou pravděpodobnost, jako mají ale ženy u 
týrání a sexuálně motivovaných trestných činů už pak však 
muži u žádného jiného násilného trestného činu nemají.
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Zprůměrovala jsem tedy průměry (když vítězové pohárů 
můžou hrát ještě o další poháry :) a vyšlo mi, že 
pravděpodobnost, kdy se žena stane obětí některého z 
vážných násilných trestných činů je v průměru o 36 % vyšší, 
než že se přihodí muži. Má na to ale vliv právě domácí násilí,
které nikdo nevidí... Tam jsou chlapi děsní "machři" a 
troufnou si i na slabšího.

Toto je článek o ženách-obětech.
Článek o ženách-pachatelkách je zde.
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Jste dost chlap?
29. ledna 2016 v 16:33 | Tereza 

Jedna z možností,
jak zjistit, že 
člověk není muž 
je zjistit, že se 
jako muž 
nechová. (Což je 
logické, tak proč 
tu o tom píšu?)
I když nejde 

všechny muže házet do jednoho pytle, každý si v takových 
charakteristikách najde něco svého. Nemusí znamenat, že 
pokud se muž nechová jako následující níže popsaní muži, že 
není muž. Není pouze typický muž. Je tak nějak více woman-
friendly. Anebo je žena :)

Včera jsem si instalovala do mobilu jednu takovou aplikaci, 
co mi vždycky náhodně nabídne jeden článek k přečtení, až se
zase někdy budu nudit v čekárně u doktora. Už byla noc, já 
nemohla usnout a vyskočil na mě následující text, který mě 
tak rozesmál, že jsem nemohla usnout už vůbec.

Až doteď jsem neměla tušení, že existuje server s názvem 
prochlapy.cz, ze kterého mi byl tenhle článek podstrčen.
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(Ten článek psal chlap a je to na tom hodně poznat, takže je to
"trochu" drsné, až moc chlapské. Pikantnost tomu celému 
dodávají ještě reakce žen na dané téma, které mi mluví z duše
:). Vždycky jsem za tyhle názory bývávala kritizována 
(chlapama), že nejsem dost chlap. No nejsem, no. :)

7 věcí, které muže baví a ženy je nenávidí. 
Jste dost chlap?

Podstatný rozdíl mezi muži a ženami? Taky tu svoji prudíte 
těmito sedmi činnostmi? Pak máte koule na správným místě!
Ženský furt camrají, že chlap jako takový je tvor poměrně 
náročný, složitý a nevyzpytatelný. Je vidět, že toho o nás 
nevědí téměř vůbec nic. Aspoň některé z nich. Vždyť už 
dávno platí, že některé věci my milujeme, zatímco ony je 
nenávidí. Zvlášť v těchto sedmi oblastech není pochyb o tom, 
že mužský a ženský svět není jedna žumpa. Co nás baví a co 
budeme dělat do posledního dechu?

1. Sedět pevně a dlouho na hajzlu

Pocit uvolnění, nekonečného klidu a samoty, kterou 
narušuje pouze šustivý zvuk otáčení stránek časopisu auto a 
moto (anebo pornáče). Tuhle nirvánu žádná ženská nemůže a 
ani nechce pochopit. Což je na jednu stranu dobře, páč my to 
milujeme - a čím víc smradu, tím delší a hlubší klid.
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Edita (23): "Tyhle rituály fakt nesnáším. Ten můj vysedává na 
hajzlu dvakrát denně. Pokaždý si tam vezme česák, zablokuje 
wécéčko na minimálně půl hodiny, a co víc, další hodinu na 
něj nikdo nemůže, protože by se zadusil smradem. Co pak 
mám říkat kámoškám, který k nám přijdou na návštěvu? Že 
mají chodit na malou do vany?" No vidíš. Kde je otázka, tam
je i odpověď.

2. Mastit gamesy

Karel Zich v jedné ze svých vykopávek z roku, kdy černý uhlí
bylo teprve šedý, zpívá: "Je to paráda lehnout si na záda a 
číst si s rukou za hlavou usínat s představou, že jsem čísi. Je 
to paráda s nikým se nehádat a číst knížku…" O knížce Kája 
zpívá jenom proto, že v tý době nefrčely počítačový hry. 
Dneska je normální a ohromě uklidňující někomu to v gamese
nandat, krást auta, ponižovat, ničit, bořit, zabíjet… a 
vůbec dělat ty věci, který si člověk v normálním životě 
nemůže dovolit. Co je na tom, proboha?
Márcí (27): "Hry? Zbytečná ztráta času, který by chlapi měli 
věnovat úplně jiným věcem. Třeba pomoci s domácností." Tak 
určitě…

3. Přitahovat si ženskou hlavu

Orál je prostě orál. Máloco ho překoná. A kdo má sílu ovládat 
se, nedávat ruce za ženskou hlavu a nepřitahovat si ji víc k 
brabcovi? To prostě nejde. Zvlášť když je to tak smyslný a 
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ješitně nadřazený gesto. Jenže druhá strana nějak ne a ne to 
pochopit. Divný…
Petra (18): "Když tohle chlap u sexu udělá, nejradši bych mu
ho ukousla a nacpala do krku, aby věděl, jaký to je."

4. Močit v přírodě

No co, co, co…? Močení v přírodě je prastarý rituál, který 
s tím, že je poblíž záchod, naprosto nesouvisí. Je to akt 
svobody a vzpomínka na dobu, kdy ještě neexistovaly 
zbytečnosti jako parfémované mýdlo s růží. A člověk to 
dělá o to radši, když ví, že to ženský prudí.
Kamča (32): "To bych zešílela. Pokaždý, když grilujeme u 
sousedů, tak ten můj zajde za roh a pomočí mu plot. Na 
otázku, proč si nedojde na záchod, odpovídá, že 'takhle my to 
prostě děláme'. Fajn, ale podle mě je to vrchol lenosti a 
známka nedostatečných hygienických návyků. Vždyť už jste 
někdy viděli, aby si muž po močení v přírodě umyl ruce? 
Úplně mě to vytáčí!" Však to je dobře, ne?

5. Drbat se na koulích

Varlat se mohou dotýkat jen dvě osoby. Vy a ona. Jenže jí 
se do toho nechce, takže vám nezbývá nic jiného, než situaci 
vzít do vlastních rukou. Péro totiž není to jediné, co si 
zaslouží péči! A taky správně a důkladné podrbání 
odplavuje každodenní stres. Tečka.
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Lída (26): "Brácha, táta, přítel. Dělají to všichni, ale 
zvyknout se na to nedá." No tak si nezvykej, jen to přijmi, 
holka…

6. Provokativně vtipkovat

Muž, který používá hloupé (tak to nazývají ženy) vtipy, 
přesně ví, že to jeho holka nemá ráda. A dělá to proto, že ho 
jeho partnerka utlačuje a zotročuje. Taková pomsta 
pobaví prostě vždycky!
Markéta (29): "V hospodě ať si každý říká, co chce. Ale 
doma? Trochu taktu, prosím. Tuhle mi partner řekl, ať si 
hlavně zavřu kohoutek, protože zase pouštím červenou. 
Kolikrát nevím, co ty jeho trapný vtípky mají znamenat."

7. Uhánět autem

I když nikam nespěcháme, ženeme se, předjíždíme, uháníme a
chceme být rychlejší a rychlejší. Protože prostě chceme být 
nejlepší. Je to hra, sport, adrenalin i odreagování. A bylo by 
to mnohem lepší, kdyby ženský na místech spolujezdce 
tolik nepištěly. Kdo má poslouchat ty rádoby 
mravokárcovská pokárání?
Jiřka (34): "Když si za volant sedne manžel, přijde mi, jako 
když dosedne na trůn. Najednou má moc. Chce ukázat, co v 
něm je. Je to tak trapný, takhle si mastit ego." No je, no, ale 
když holt nedosáhnete docenění, ocenění a chvály doma, 
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musíte si to nějak napravit tam venku. A to je právě to, co 
táááááák baví. No ne?

To je šílený článek. Přiznávám, že takový bych nikdy nebyla
schopná napsat. Snad proto se sem hodí. Jak propastně se v
některých  věcech  může  muž  a  žena  lišit.  A to  jsou  oba  z
jednoho  biologického  základu.  Že  by  na  tu  změnu  měl  až
takový vliv gen SRY a posléze testosteron? Žádný jiný důvod
mě nenapadá.

Nebudu  komentovat  ani  jeden  odstavec,  ačkoli  mám  ke
každému co říct, ale vesměs bych se shodovala s tím, co za
mě řekly ty slečny :)

Akorát mě tak nějak napadá poznámka: Ale stejně je milujeme
:)  Ale  milovat  budu  i  chlapa,  který  takovým  chlapem
popsaným výše nebude, bude-li to chlap. :) Mužství bych totiž
doporučovala  prokazovat  i  jinými  způsoby,  než  těmi
uvedenými výše.
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"Ne že mě upustíš!"
"Ty dnes ale škrábeš!"

"Děkuju ti, že jsi pro mě přijel."
"Ty ponožky pod postelí chceš vyprat?"
"Tolik dříví? Počkej, namažu ti ty ruce."
"Jé, už mi zase svítí ten rozbitý blinkr!"

"A fakt ti není zima, když jsi dal tu bundu mně?"
"Vážně sis ten prstýnek od svatby nesundal, dědo?"

"No ne, ty jsi stihl složit tu skříň za víkend?" :)
"A vyhráli jsme aspoň? Že jste u souseda tak řvali."
"Jsi hodný, že jsi mě vzal na tu auto-moto výstavu."

"To jsi hodný, žes mi pomohl s tím příšerným kufrem."
"A to jste sáňkovali v potoce, že máte všecko mokré?"

"Jak jsi mi vyloupal ty vlašáky, když nemáme louskáček?"
"Tady máš čaj s medem a ještě ti přinesu sprej do nosu, ty můj

marode!"
"Kačenka je ve svém živlu, když jí nosíš půlku výletu takhle na

ramenou."
"Tys vstával ve čtyři ráno, abys mi stihl udělat mé oblíbené

palačinky k snídani?"
"Byla tu ta babička od vedle a děkovala mi za ten odhrabaný

sníh. Nevíš o tom něco?"
"Miláčku pojď už si lehnout. Malá ti usnula v náruči, jak tu s

ní už hodinu chodíš."
"Už jsem u tebe. Neboj se."

"Vezmeš si mě?"
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Tak. A s psaním článků kdykoliv mě to napadne nebo mám 
něco na srdci je konec zvonec.
Někdo ty složenky zaplatit musí, takže se jde do práce...
Sbohem, volný čase. Je čas se s tebou rozloučit.
Milovala jsem tě. :)
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Únor 2016

V první práci tohoto života
1. února 2016 v 19:43 | Tereza 

Myslela jsem, že přijdu a lehnu, ale pořád se mě někdo ptá, 
jak bylo v "první" práci a já nemohu říct jinak, než 
"faaajn!" :).
Poprvé v mém novém životě v nové práci. Začátek s tím 
nejčistším štítem, jaký můžu mít. Nikde žádné "M" v občance,
žádné "ů" na konci příjmení, vše je v tom nejlepším pořádku. 
Navíc dostatečně daleko, aby se to tam doslechli...

Jaký to byl pocit? :)

Až na to příšerné ranní vstávání, na které jsem si odvykla, 
jsem opět v té své euforii, která bych řekla, že má extrémně 
pozitivní vliv na můj pracovní výkon, protože zatímco ostatní 
kolegyně se stresují, já jen trošku nebo vůbec. Ta radost z 
toho, co prožívám, mě vždycky hodí do pohody. Každé to "Ta
slečna před vámi se taky jmenovala Tereza.", "Dobrý den, já 
vám jdu představit vaší novou kolegyni.", "Jen běžte, vy jste 
tu dnes určitě nová, že?" (kolega mě pouští na vrátnici), 
"Tohle vám ale říkám jen mezi náma holkama!", "A co váš 
bývalý manžel?", "Jéé, tam u vás ve městě jsem měla ještě 
před pár dny přítele, ale nebyl použitelný pro život. Taky máte
takovou zkušenost s muži?", "...kamarádka mě vytáhla do 
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gayklubu, no tam byli tak krásní chlapi! Tam byste si vybrala!
Jen je k naštvání, že jsou na chlapy." (šílený smích), "Ten se 
vám líbit nebude, je už starej a vy jste taková mlaďounká." 
(haha), "Jé to jste vy, paní Nováková? To jsem ráda, že 
nastupujete!" (vrátná, se kterou jsem se po pohovoru 
zapovídala)...

Normální běžné věty, které slyší kterákoliv žena prvních pár 
dnů v práci. Mě ta slova stále hladí po duši. Sedím si v 
kanceláři, pracuji na svém prvním úkolu a jsem moc 
spokojená. S touhle silou ve mně zvládnu cokoliv. Miluju vás,
lidi! :)

Strávila jsem půlden ve výrobě (protože jsem chtěla, abych 
věděla, co jsou ty výrobky zmiňované v papírech v kanceláři 
nahoře ve skutečnosti ve 3D a chtěla jsem poznat lidi. Nikdo 
mi nikde neřekne víc informací o firmě, než lidé z výroby.) 
Už vím, kdo kde s kým a jak dlouho, na co a na koho si mám 
dát pozor a kam ta firma spěje :)

Ale strach z neznámého tu předchozí dny byl taky. Člověk se 
bojí všeho, co nezná, dokud to nepozná a nezjistí, že vůbec o 
nic nejde. (Velmi známé pocity v průběhu přeměny). A projdu
vůbec? Nebudu tam atrakcí? Nikdo nic neví. Nikdo! Tohle je 
mé poprvé. Vysněné kouzelné očekávané a nadšené poprvé, 
ke kterému vše směřovalo několik předchozích let. Teď mi to 
začalo. Ten normální život, jaký jsem si vysnila. A nikdy bych
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z toho bez téhle společnosti neměla takovou radost, protože je
to právě ona, kdo mi tu radost dělá použitím správného rodu, 
srovnáváním se svými sestřenicemi, které mají stejný účes i 
úsměv, lichotkami heterosexuálních mužů i dotazů na mého 
exmanžela. Neumím lhát a téměř nikdy nelžu. Bohužel jsou 
situace, kdy lhát musím, ještě to tu přiznám a ráda lhát budu. 
Třeba když mluvím právě o expartnerovi, který je ale vždy 
"ex" nebo "partner", což jsou slova použitelná pro obě 
pohlaví. Dávám si na to pozor. Horší jsou otázky na detaily 
mého porodu. Ne že bych je nedokázala odpovědět, byla jsem
u každého vyšetření, když byla ex těhotná až do poslední 
chvíle, vím o tom téměř vše, jako kdybych sama rodila, ale 
nerada o tom mluvím, protože zaplétání do lží není nikdy 
dobré. Pravda má jednu výhodu. Člověk si nemusí pamatovat,
co řekl.

Ještě někde jsem ale lhát musela a musela jsem kvůli tomu 
(jako to z jednoho a téhož důvodu děláme téměř všechny, 
které se cítí být ženami a ne transkami) něco zfalšovat. Byl to 
výpis z mé zdravotní karty u obvodní doktorky, který jsem 
musela doložit ke vstupní prohlídce. Když jsem volala sestře, 
prosila jsem jí, zda by bylo možné na obyčejnou vstupní 
prohlídku pro práci v kanceláři vynechat poslední zákroky, 
které jsem podstoupila a vyoutovaly by mě.

Nejde to.
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Doktorka nemůže vynechat ani jednu informaci, pokud jde o 
výpis z karty, protože by za to nesla zodpovědnost. I když jde 
jen o vstupní prohlídku na práci do kanceláře...
Bože. Koho tohle zajímá v té kanceláři?
Byla jsem vzteklá. Věděla jsem, že pokud mi to tam napíše, 
budu jednat radikálně. Ze sedmi řádků jich bylo šest 
týkajících se přeměny. Snížení prominence chupavky štítné 
(redukce ohryzku), krásně vypsáno "přeměna pohlaví male-
to-female" (viditelněji už to napsat nešlo), trvale užívá 
hormony, no tak to ne tohle. Naskenovala jsem originál, 
vyřízla a vyhodila šest ze sedmi řádků, vytiskla a závodnímu 
lékaři nesla průchozí kopii s tím, že pokud to jako lékař na 
mně pozná, musí přeci pochopit, proč jsem to udělala.

Pan doktor byl zvláštní. V čekárně hrála barokní vážná hudba 
na spinet, která byla rychlá a nemelodická, takže mi krásně 
lezla na nervy, starší pán s otevřeným poklopcem mi hlásil, že
on tam nejde, ale uvnitř je jedna paní. Ta byla před ordinací 
vyzutá! Boty byly venku. Kde to jsem? U doktora, u kterého 
se zouvá?
Paní vyšla z ordinace, začala na mě mluvit a najednou "bim 
bam".
Hm "bim bam", pěkné. Ale co to jako znamená?
"No běžte dovnitř ne?", říká mi paní.
Aha.
"Dobrý den. Pane doktore já bych potřebovala udělat 
vstupní..."
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"Dobrý den, vraťte se a v čekárně si odložte, ano?"
Ach jo.
Nemám zájem přijít o svůj kabát. Dobře tedy.
"Dobrý den, potřebovala bych udělat vstupní prohlídku."
"Dobře, kam nastupujete? Výborně. Ale budu potřebovat 
výpis z vaší karty... Jo vy ho máte, no skvělé."
Místo toho, aby četl výpis z karty, vylovil z desek i mé 
maturitní vysvědčení (v létě úspěšně vystavené na mé nové 
ženské jméno) a komentoval studijní výsledky.
Pak se vrhl na výpis z karty, zeptal se, jak řeším intoleranci 
laktózy, řekla jsem, že piju bezlaktózové mléko z Kauflandu, 
zapsal si tlak a řekl: "Nemám nic proti tomu, abyste 
nastoupila."
:)
"To jsem ráda, pane doktore."
A byla jsem opravdu ráda.

Měla jsem opojný pocit, že mi můj plán vyšel. Kdyby ne, 
zvažovala bych, zda vůbec nastoupit, protože pokud by to o 
mně věděl závodní lékař, věděla by to za chvíli celá firma a 
celá tahle městská část. A to jsem opravdu nechtěla.

Celý ten den mi tak nějak vyšel a měla jsem z něj 
radost.Navíc jde o práci, kterou už jsem dělala, dostala jsem 
na starosti firmy z moc hezkých exotických zemí. Parádní. 
Nejvíc mě pobavila firma Transworld z Indie. Chtěla jsem 
říct, že lepší název už ani mít nemůže, ale vlastně je tu ještě 
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jeden lepší název - přeci: "Transuniverse" :). Ale Transworld 
ujde no.

Po práci jsem nesla balíčky na poštu, kde nebyl ani jeden 
zákazník a ta moje milá paní pošťačka, která celou mou 
přeměnu sleduje už od začátku, povídá: "Nechcete třeba 
nějaké spoření na to vaše hezké nové jméno?"
"Nechci, děkuji. Už mám. Některé společnosti to automaticky 
převedly na nové jméno, ale u některých bylo nutné vše 
ukončit a založit znovu, protože se smlouva váže na rodné 
číslo (Wüstenrot). Každopádně jsem tam prý byla první."
"No podle mě už to teď není takový problém, společnost o 
tom ví víc a víc, takže by vás teď klidně mohlo být víc!"
:) "Jéé, tak to bych nikomu nepřála." (Myslela jsem tím 
narodit se s poruchou identity, nikoli přeměnu jako takovou. 
Ta stojí za to.)

A ještě jednu zvláštní zkušenost mám, se kterou jsem doteď 
nikdy nepočítala. Na začátku přeměny jsem zkoušela říkat to 
vše po pravdě o mně ještě před první schůzkou. To dopadlo 
vždy katastrofálně a ke schůzce nikdy nedošlo. Muž okamžitě
ztratil zájem a spíš se ptal na detaily, protože ho to zajímalo, 
ale vidět se už nechtěl.
Přehodnotila jsem tedy svou strategii s tím, že jim to budu 
říkat až po prvním rande. Jenže pak mi bylo vyčítáno, že 
takovou informaci jsem měla říct hned, někteří to dokonce 
brali jako podvod. Vysvětlila jsem jim, že z mého pohledu 
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(který je také správný) nejde o podvod, neboť jsem žena od 
narození.
Došlo tedy k fázi třetí a to takové, že tuto informaci sdělím už
jen tomu partnerovi, se kterým ucítím, že je to na celý život. 
Kdy? No prostě někdy. Potom. Uvidí se. Důležité je se 
nejprve poznat.
Takže jsem se scházela s klukama a když jiskra nepřeskočila 
(z jedné nebo z obou stran), řekla jsem mu "ahoj" a odešla s 
čistým štítem. Většina z nich mi stejně píše dodnes, ale já 
nechci chlapa, který pravidelně obědvá rýži s mákem nebo má
doma +12 stupňů, přičemž když přitopí na 12,5, už tam chodí 
v tričku! Brrrr! Zmrzla bych. Pomoc. Pryč.
Zdálo se, že tato strategie je nejlepší. (A doteď si myslím, že 
je). Použila jsem jí i na Toma, který mi před rokem (ještě před
operací, což nevěděl) dal hned na prvním rande pusu na 
rozloučenou, čímž mě dostal a já mu to asi na třetí schůzce 
nad jeho fotoalbem z Thajska, kde pracoval, řekla. Bojoval s 
tím dlouho, ale řekla bych, že to nakonec jakžtakž zvládl. 
Téměř. Ne úplně ideálně, pořád řeší lidi kolem sebe, když to 
někdo v mém okolí ví, přestože jich moc není. Žil v 
přesvědčení, že to nikdy nemůžu utajit. Ale já to utajila, 
protože i lidé ve vchodě mi říkali, co dělá bratr (pan Novák), 
já jsem ta jeho sestra přeci, co od něj koupila byt nebo jsem 
byla v domě sousedy vítána, jako nová nájemnice. To mě 
bavilo.
Jenže jak jsem se tak seznamovala s muži (které jsem 
nevyhledávala, ale vždy si oni našli mě), objevil se jeden, se 
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kterým to začalo být velmi vážné. Dokonce až tak moc, že 
jsem začala řešit, že mu to řeknu. Začala jsem ho na to 
připravovat, že je tu něco, co by měl vědět (jako jediný na 
světě) můj partner, který to se mnou bude myslet vážně a že 
bych mu to měla říct. Když jsem mu to chtěla oznámit, tak mi 
řekl: "Nikoho jsi nezabila, nikomu jsi neublížila, nic špatného 
jsi neudělala, takže mě nezajímá, co bylo. Neříkej mi to. 
Nikdy. Nechci to vědět."

Co teď?

Řekla jsem si, že tedy dobře, nic mu říkat nebudu, jenže 
nejsem v situaci, ve které bych si mohla dovolit jednou mu to 
neříct. Bohužel se moje minulost (byť ve střípcích) promítá i 
do mého současného života (především týkající se Kačenky a 
předchozího vztahu s někým, kdo není Kačenky tatínek, jak 
ho vždycky všichni označují nebo když Kačenka začne mluvit
o mamince a nebudu to já). Schvaluji slečnám, které si to 
mohou dovolit a jsou si jisté, že to zvládnou, aby to neříkaly. 
Ale je to tak individuální, že také schvaluji slečnám, aby to 
řekly. Ovšem jen svému partnerovi a nikomu jinému. Proč to 
říkat kde komu? Nemusí to vědět ani jeho rodiče přeci. Tohle 
je věc jen mezi námi. Taky bych chtěla o svém partnerovi 
vědět všechno, včetně jeho minulosti, ale milovat ho pro to, 
jaký je teď.
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Na variantu, že on sám mi řekne, ať mu to nikdy neříkám, 
jsem nikdy nebyla připravená. Ani jsem netušila, že může 
nastat!
Myslím si ale, že on sám přijde jednou s tím, abych mu to 
řekla. A na tu chvíli počkám. Jsem si jistá, že přijde... Do té 
doby se můžeme tak sblížit, že něco takového bude 
malichernost nebo naopak důvod k rozchodu. Tak to prostě je.
Nemá na to vliv ani vzdělání, inteligence, zkušenosti, 
charakter, pohlaví, rasa ani věk. Nelze proto nikdy předem 
určit, jak se náš budoucí partner zachová. A je pak tedy 
zbytečné vzdávat se předem s tím, že to přijmout nemůže a 
vzdávat se tak možného začínajícího vztahu jen proto, že 
"stejně to nevstřebá". A co když ano?

Dva roky na HRT, osm měsíců po operaci a stále jsou situace, 
které zažívám poprvé. :)
Tohle mě fakt baví.
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Práce šlechtí
4. února 2016 v 22:55 | Tereza 

Dnes se mě účetní v práci zeptala, zda chci využít slevu na 
dítě, která je něco přes tisíc korun měsíčně na dani. Prý mám 
k tomu doložit rodný list dítěte - pokud se domluvím se svým 
exmanželem, jak dodala.

To bylo moc milé (z pohledu někoho, kdo prošel přeměnou), 
ale i kdybych měla Kačenku ve střídavé péči, musela bych se 
domluvit s ex, abych si odpočet mohla uplatňovat já (první 
problém), ale hlavně (druhý problém) rodné listy našich dětí 
se nikdy nemění, neboť otec byl v té době otcem (úředně 
mužem s mužským jménem) a tak bych vesele přinesla paní 
účetní rodný list, ve kterém by bylo, že matkou mého dítěte je
jakási Jana Nováková a otcem jakýsi Tomáš Novák.

A teď to té účetní vysvětlete, když se jmenujete Tereza :)

Ráno jsem přišla do práce a hned mě odchytila vrátná, taková 
moc milá paní, se kterou jsem se zapovídala už po pohovoru. 
Navrhla mi tykání, rozpovídala se, pak se na mě dívá a říká: 
"Terezko, ty jsi taková milá a příjemná holka! Pojď sem, já tě 
obejmu."

Asi kouzlo zvané ženská intuice, protože jsem v tu chvíli 
objetí potřebovala jako sůl, měla jsem obrovský objímací 

Únor 2016 - Práce šlechtí 148



deficit po jedné návštěvě někoho, kdo mi toho dal během 
několika hodin tolik, že jsem se cítila neskutečně, jako v 
pohádce, jako v opravdovém sedmém nebi. Takovou 
vzájemnou chemii jsem ještě nikdy v životě nezažila. Tady 
jsem ti uvařil polévku, nemáš žízeň?, udělám ti šťávu, a tady 
máš to kafe, na které jsi přijela. Chutná ti? Je přesně podle 
tvých představ. Není ti tu zima? Zatopil jsem na 23. Nechceš 
si sednout na ten gauč? Sice se na něm nedá nic dělat, ale 
aspoň se na tebe můžu dívat. Ty jeho oči, jeho úsměv, dotyky, 
dech, vůně, polibky, má hlava na jeho rameni, jeho hlava na 
mém klíně, propletené prsty, vášnivá jízda výtahem, 
procházka a ještě jedna malá nezbytná otázka: "Přijedeš zase 
prosím?"
(Bože!!!!! Jsem tak zamilovaná!)

To mi řekl ten, že pokud jsem nic špatného neudělala a nikoho
nezabila, tak nikdy nikdy nikdy nechce to mé tajemství, co 
jsem mu chtěla říct, slyšet... :-/

"Holky, nemáte tady tuhle fakturu?"
Holky, holky, holky, holky...

Bojuju s kopírkou. Je na PIN, který už mít mám, ale nebere 
mi ho. Ptám se kolegy: "A co když dojde papír?" (Dělám 
nezkušenou novou začátečnici). "Pokud dojde papír, který je 
dole pod kopírkou, tak se musí napsat mail sekretářce, aby ho 
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doplnila. Pokud ho nenapíšeš a zjistí, že tam papír není, je za 
to trest smrti!" :)
Stál tam i skladník: "...nebo ještě něco horšího! Ale to 
provádím jenom já. Takže kdybyste nevěděla, jak ho tam 
zasunout..." (bavíme se o papíru (?)). Já viděla ty jeho 
hambaté kalendáře v jeho skladníkovském kanclu... až jsem 
oči kulila, co lze najít na pracovišti!

Nefungovala mi po prvním spuštění pošta. Píšu vzkaz 
ajťákovi, ať se staví. Je mi ale nějaký povědomý, tak se ho 
ptám, ze které firmy sem jezdí dělat servis.
Jo tak my se známe a tykáme si! :) Půl roku už spolu 
komunikujeme přes facebook a asi desetkrát jsme se měli už 
sejít, aby mi udělal hezké profi fotky v přírodě.
Ale já jezdím do práce 50 km od svého domova! :) Vtipné.
Nechce opustit kancelář. Chce si povídat. Musím pracovat. 
Odchází. Večer záplava vzkazů na facebooku. To je ale 
překvápko. Jestli ho chci v pátek zase vidět, jak mi nabízí? :) 
Možná ani ne... Najednou jsem nejsebevědomější tvor na 
planetě, který před ním ještě před pár měsíci řešil obavy z 
toho, jak jsem stydlivá a pokakaná strachy, že fotograf, který 
fotí dokonale krásné modelky, na mně pozná to, co nechci, 
aby někdo poznal.

Za pět minut přiběhne ředitel: "Tedy paní Nováková! Vy se 
znáte s naším Radkem? On se ani nepochlubil, že vás chtěl 
fotit."
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Bezva. Jsem kamarádka ředitelova kamaráda :)

Jednou ráno procházím vrátnicí a otázka zase od té milé 
vrátné: "Terezo, šla byste ke mně? Chtěla bych se vás na něco 
zeptat."
Polil mě pot. Nesnáším tuhle otázku.
"Tady někdo říkal, že už vám bude čtyřicet! Je to pravda? Já 
tomu nemůžu uvěřit. Já vám tipovala tak třicet."
Došla mi slova, jen jsem se culila. To mi tak lichotí! A začaly 
jsme řešit naše děti.

"Paní Nováková, mohla bych vás poprosit tady naaranžovat tu
vitrínu našimi produkty?" :)
"Jistě, velice ráda." (Vypadám, že jsem v aranžování 
dobrá? :).

Práce opravdu šlechtí :)

Nevím, jestli je to tím, že ta firma je tak milá nebo tím, že 
jsem nadšená z každé maličkosti, ale tohle je prostě dosažení 
absolutního druhého břehu. Život. Realita. Tak kouzelná, jako 
sen. Ten nejhezčí, co se mi kdy zdál. Ale tenhle už se mi 
konečně nezdá. Tenhle žiju.
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Seznamka
12. února 2016 v 14:41 | Tereza |  Seznamka 

Každý člověk (v jakékoliv těžké situaci) se potřebuje někomu 
vyzpovídat, sdílet své pocity, dostávat rady, cítit podporu od 
někoho jiného nebo ji sám někomu dávat. Moc dobře vím, 
jaké to je, když po boku nikdo takový není.

Protože už nemám čas a vlastně ani potřebu dopisovat si s 
každým, ale nedokážu odmítnout pomoc, vymyslela jsem si 
tenhle článek, který jsem nazvala "Seznamka" a do kterého 
budu průběžně doplňovat (či odstraňovat) žádosti zakletých 
princezen, které hledají někoho s podobným osudem na 
dopisování nebo setkávání a já tu na ně (s jejich souhlasem) 
moc ráda zveřejním kontakt.
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Vede mě k tomu pocit beznaděje, kdy zatímco já už přeměnou
nežiju a není to ani v mých časových možnostech, abych se 
ještě s někým scházela, jiní přeměnou žijí nebo jsou ještě před
ní a chtějí si se mnou (nebo alespoň s někým) psát. Snad vám 
pomůžu aspoň takhle. Nebude to žádný seznamovací portál 
typu Badoo, žádná registrace, žádné soukromé vzkazy. Jen pár
vět a odkaz zoufalých nebo nadšených lidí, kteří se chtějí jen 
o něco podělit s někým druhým. Je úplně jedno, v jaké jste 
fázi.

Tak s chutí do toho. :)

Každý, kdo někoho hledá, může napsat buď mně na e-mail (v 
levém menu), použít kontaktní formulář (v levém menu) nebo
vložit svou prosbu do diskuse pod tímto článkem a já ho poté 
zveřejním. Nezapomeňte napsat alespoň své jméno či 
přezdívku a taky něco (alespoň málo) o sobě (třeba věk nebo 
alespoň přibližně, odkud jste).

Odkaz na tenhle seznamovací článek bude umístěn i do 
levého menu s nějakým obrázkem, aby se dal kdykoliv najít.
A ještě taková poznámka: pro transkomily tu prostor není, 
protože o tom to není.
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Po 4 dnech:
(Tak jenom aby bylo jasné, že to funguje :)
"Ahoj Terezo, chtěla bych ti moc poděkovat za ten tvůj nápad 
s tou seznamkou, a že jsi tam dala muj vzkaz. Díky ní 
poznávám nové přátele, kteří mi podavájí pomocnou ruku. 
Dokonce jedna holka bydlí ve stejném městě jako já. Ještě 
jednou děkuji, nebýt TEBE, tak bych je nepoznala. Zuzka"

A já mám radoooost :)
Ten vzkaz jsem si fakt nepsala já sama! :)
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Postranní úmysly
16. února 2016 v 12:10 | Tereza 

Je zajímavé přijít 
si na něco sama a 
pak zjistit, že to 
tak prostě je a 
nemám se čemu 
divit. Myslela 
jsem si snad, že to
tak být nemá? :) A
jak jsem na to 
vůbec přišla?

Mluvím o postranních úmyslech mužů.

Myslela jsem si, že je více druhů mužů. Ti (to je ta drtivá 
většina), kteří mají postranní úmysly vždy a nejde jim vlastně 
o nic jiného, než o sex a ti (vzácnější skupina), která postranní
úmysly nemá, chová se k ženě galantně, pomáhá jí a vůbec 
nic tím nesleduje a nic za to nechce.

Tahle moje naivní, dá se říct holčičí (holčičí asi tak ve věku 
13 let) představa ve mně teď vyvolává úsměvy.

Ale otázka zní: Proč jsem si myslela, že je špatné, když muži 
mají postranní úmysly? :)
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Kdysi, za dávných pradávných časů, kdy ještě Tereza žila v 
těle, které vypadalo (alespoň částečně) jako mužské, když tak 
nad tím přemýšlí, nemívala postranní úmysly...
I když... fakt ne?

No. Trochu jo. Souvisí to s postavením muže (a to 
obousmyslně).
Když člověk leží, jde, mluví, kouká, obědvá, snídá, svačí, 
cestuje, jede na eskalátorech, nakupuje, učí se, vaří, pracuje 
nebo žije vedle jiného člověka, který ho přitahuje, má v 
podstatě dvě možnosti: buď ovládnout své pudy, které nám 
dala příroda a chovat se slušně nebo se na něho vrhnout jako 
zvíře.
To by to na světě vypadalo, kdybychom se na sebe vrhali jako
zvířata!
Člověk se od zvířat odlišuje právě tím, že dokáže ovládat své 
pudy. Občas se to nepovede a je z toho tragédie, ale obvykle 
se to právě naštěstí povede. Říká se tomu taky někdy "slušné 
chování".

Teď je Tereza na straně, kde má možnost porovnat dva životy 
v úplně opačné roli. Ona je ale nechce porovnávat. Jenže si, 
mladá nezkušená puberťačka, myslela, že když řekne:
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"Pojď si ke mně lehnout."
znamená to: "Pojď si ke mně lehnout"

a ne: "Pojď se se mnou vyspat." :)

Tereza si chtěla jen povídat, přitulit se, mazlit, ale do pěti 
minut se to ZVRHLO! Do pěti minut se to totiž zvrhne 
vždycky. A z "lehnout" je "vyspat se". A můžu za to já, 
protože jsem řekla tu větu Pojď si ke mně lehnout. Co jsem 
čekala? Že si ke mně přijde jen lehnout? No jo. Fakt jsem to 
čekala.

Ne, že by ale muži byli zvrhlí.
Přišla jsem na to (a nejsem rozhodně první), že je to jejich 
přirozenost. (Ale naše přeci také, jenže žena je tvor cudný, 
zdrženlivý, opatrný a je to ona, kdo píše scénáře schůzek s 
muži, kdo rozhoduje o tom s kým, kdy a co... Taky by na něho
skočila do pěti minut, ale potřebuje víc času, potřebuje toho 
muže poznat, vždyť se znají teprve dvě hodiny...! :)

Jasně, že každý má na sex na prvním rande svůj názor. Muži 
většinou stejný (oni mohou kdykoliv, klidně hned, ale kvůli 
ženě se snaží chovat galantně a třeba se jim to i vyplatí, 
protože nakonec dostanou to, o co jim šlo), ženy mají názor 
různý (sex kdykoliv není problém / sex tak na třetím rande / 
sex až po svatbě! :). Není dobré zas příliš dlouho otálet, 
protože po půlročním chození s někým se ze sexu může stát 
katastrofa. (Fakt může? Asi jo. Čtu to takhle všude možně, ale
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neumím si představit pojem "katastrofa v sexu". Asi, že se mu
nepostaví...? Já nevím. Ne dobře, tak klidně otálejme - jestli je
někdo schopný tu chemii překonat a vytrvat v celibátu!)

Já tu ale neřeším sex na prvním rande. Ten ať si každý má, 
kdy chce. Řeším tu vzájemnou přitažlivost mezi mužem a 
ženou a chci říct, že ten fakt, že muž přepne myšlení do 
spodní části svého těla, kdy se mu okamžitě zatmí v hlavě a 
myslí jen na jedno je za prvé výmysl evoluce, abychom 
nevymřeli, ale hlavně za druhé vlastně jeden z nejhezčích a 
nejhůře skrývatelných důkazů toho, že žena dokáže 
někoho přitahovat natolik, aby mu nastal v uplých riflích 
velký problém. Veeeelký. Jů. :)

Pokud by se ženy scházely s muži a ti by neměli postranní 
úmysly, znamenalo by to, že je konec. Konec lidstva. Neboť 
by se už nikdy nerozmnožilo. Mít postranní úmysly je 
důležité a jsou také důležitou součástí namlouvání i 
pokračujících vztahů.

A tak jsem začala na mužích jejich postranní úmysly milovat. 
Beztak se jich nedokážou zbavit, jen oddalují okamžik, kdy je
dají najevo. Můžeme oba hrát takovou hru o tom, že jako 
děláme, že postranní úmysly nejsou, ale k čemu je to dobré? 
Proč bych měla popírat něco tak hezkého. Je jen třeba s tím 
umět pracovat.
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Už vím, že když někomu řeknu "pojď si ke mně lehnout", 
může si ke mně přijít jen lehnout, ale pokud nebudu chlupatá 
vousatá slizká mastná smradlavá špinavá otrávená zelená a 
prdící mimozemšťanka, může se prostě stát, že z "lehnout" 
bude "vyspat se". To je fakt, kterému se není třeba pořád divit,
ale přijmout ho.

Jako tuhle v prosinci. (Nechce se mi už moc popisovat osobní 
zážitky z mého života, jenže jak jsem zjistila, když čtu blogy 
(třeba Doubravky), ve kterých je popisuje někdo jiný, hrozně 
mě to zajímá a doslova je hltám, protože se mi líbí vědět, co 
prožívají ostatní, jaký je ten jejich život, tak jsem si řekla, že 
po čase udělám výjimku a na oplátku napíšu něco já. Navíc 
jsem se kdysi moc pobavila nad blogem jedné bio slečny, 
která na něm popisovala své zážitky ze seznamování a hledání
toho pravého. Nejsem sama, kdo hledá.)

Seznámila jsem se na internetu s mužem, pozval mě na oběd 
do čínské restaurace, byla narvaná, já trochu nervózní, 
pomohl mi svléknout kabát, usmíval se na mě, byl milý. Po 
obědě říká, že by mě ještě dnes rád viděl, jestli je to možné. 
Asi jsem se mu líbila, nebo co. Venku byla ale hrozná zima, 
tak jsem přemýšlela, co s tím. Já se tak chtěla procházet. Mám
totiž objímací a procházkový deficit. Vymyslel za mě čajovnu,
jelikož jsem v některých situacích nechutně nerozhodná a to 
mám za to, jenže já přišla domů a nikam se mi nechtělo. Byla 
mi zima i doma, už začínal být večer, já bych si nejradši lehla 
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a jen tak si povídala, tak jsem mu napsala, ať "přijde na kafe 
ke mně." Jakože domů. Protože doma je doma a už nikam 
muset chodit nebudu. A co jako? Proč by nemohl přijít ke 
mně? Nevyloží si to doufám jinak!

Tehdy jsem si ještě naivně myslela, že "přijď na kafe" 
znamená "přijď na kafe" :) Člověk se pořád učí. :) (Ale jak to, 
že "přijď na kafe" znamená něco jiného?).

Než dorazil, tak jsem mu několikrát za večer psala sms, že tím
kafem myslím opravdu kafe... Pro jistotu.

Přišel, v ruce lahev vína, oříšky a že má čas celou noc.

Už to mi přišlo divný. :) Věděl, že ve 22 hodin musím jít spát,
protože vstávám ve 4.

Rozhodla jsem se vduchu, že to víno odmítnu. Že prostě pít 
nebudu, protože by se to třeba zvrhlo, což jsem nechtěla a 
pokud nebude mít ten muž postranní úmysly, bude nepít se 
mnou. Pokud to bude buran, otevře si ho a vychlastá do dna 
beze mě.

To bylo řečí!!! Že si myslel, jaký si uděláme večer, že se těšil 
na to víno, že je to teda na nic, protože on ho sám pít nebude...
(Ale nechal mi ho tu, tak už se těším, až si ho jednou s někým 

Únor 2016 - Postranní úmysly 160



otevřu ;) Ne, že bych ho o něj obrala. Sám mi ho nabídl a já 
neodmítla. Asi chtěl být galantní a nevypadat jako sobec.

Udělala jsem mu čaj - jeden takový můj oblíbený jasmínový z
Indonésie, protože jsem si prostě myslela, že si vypijeme čaj 
(nebo to kafe), popovídáme si, poznáme se a on zase půjde.

Nešel.

Poručil si druhý čaj, tak jsem si dala s ním a ten usrkával tak 
pomalu, aby nemusel odcházet domů, že čas začal ubíhat 
rychle, protože jsme probírali jeho obchody, moje obchody, 
takže jsme vlastně pracovali a najednou byla půlnoc.

Bezva.

"Terez, vysvětli mi, proč ty máš kolem sebe pořád lidi, co 
nerespektují tvé "ne"?", ptala se mě tuhle Anetka, když jsem jí
vyprávěla své zážitky s randěním a hledáním toho pravého. 
"Já, když řeknu, že chci jít v deset spát, tak ten kluk se sám v 
deset sebere, popřeje mi hezkou dobrou noc, vysloví přání, že 
se ještě uvidíme a já jdu spát. Protože mě respektuje."

Hm. Tak mě nikdo nerespektuje. Každý se hrne za svým cílem
hlava nehlava a já si pak myslím, že jsou všichni takoví. Ale 
nejsou. To já vím.
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A tak jsem se zvedla a prostě mu řekla, že už je čas jít, že 
musím jít spát. On se mi zpočátku trochu líbil, ale celé to 
zkazil. Nejen těmi svými postranními úmysly, které mě sice 
na jednu stranu těšily, ale na druhé straně nejsou vždy úplně 
příjemné (záleží na člověku a také kdy je dáme najevo), ale 
také tím, co mi o sobě navyprávěl. Tak nějak jsem ráda, že 
jsem ho poznala. Však od toho jsem ho taky pozvala na kafe! 
A už ho nikdy neviděla.
Oni se tedy občas pokouší znovu mě kontaktovat, ale život jde
dál a já si partnera na celý život vybírám. Není mi přiřazen, 
doporučen nebo podsunut. Vybíráme se spolu. Je to krásná 
vzájemná kooperace závisející na velké spoustě faktů, pocitů 
a kompromisů (těch pokud možno co nejméně), u které mám 
někdy pocit, že takhle přece nikdy nikdo na světě nemůže 
svého partnera na celý život najít :) Tolik soukolí musí do 
sebe zapadnout.

...nebo vlastně nemusí, akorátže prostě neberu prvního, který 
se namane. Asi se tomu říká náročnost. Ale žít s někým jen 
proto, že mě on chce a abych někoho měla je nesmysl. Tedy 
pro mě. Nedávno jsem čekala u Kauflandu v autě a koukala 
jsem, jaké páry to z něj vychází a došlo mi, že ne každý si 
vybírá. Někdo bere prostě to, co je, protože mu to může 
přinést užitek. Například plný vozík jídla, který já už jsem 
plný u sebe neviděla ani nepamatuju, protože žít single je 
prostě neekonomické. Mít tedy partnera (ať už jakéhokoliv) s 
sebou nese velkou spoustu výhod, jenže já nechci žít s někým 
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jen proto, abych měla plné vozíky... I když proč vlastně ne? 
Co mi to udělá? Sice má láska bude nenaplněná, ale život mít 
nějakou hodnotu tak jako tak bude. Myslím tu materiální. 
Nejspíš toužím po jiných hodnotách a stále věřím na lásku.

Na jedné z mých úplně prvních schůzek, kdy už mi narostly 
růžky po operaci, jsem jednomu zase naivně v jedné naší 
krásné kavárně zbaštila větu: "Pojeď ke mně do Prahy, odvezu
si tě tam a půjdeme spolu do kina, budeme si povídat. Co 
budeš dělat tady?"
Jo, to je fakt. Co budu dělat tady? Nic. Žádný plán nemám. A 
na kině a povídání si není přeci vůbec nic zákeřného ani 
špatného.

Na větu "budeme si spolu povídat" už neskočím nikdy. 
Nebylo to poprvé, co jsem na to skočila.

Otevřel tak dobré víno!!! Já byla unešená. I z něho. Ze všeho. 
Z jeho rodiny. Z jeho zájmů. Z jeho megagaráže, ve které mu 
odpočívalo přes 20 luxusních aut, která jsem v životě předtím 
neviděla. Počkej, až ti otevřu já tu svojí garáž, brouku! Bože! 
Puberťačka na svém prvním rande. :)

Taky se to zákonitě muselo zvrhnout...asi tak kolem čtvrté 
ráno... a druhý den jsem byla jak omámená, zamilovaná, 
snadno ovladatelná, snadno zneužitelná, zranitelná, 
rozněžněná... Kdyby mi řekl, ať vyloupím banku nebo zabiju 
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prezidenta, abych mu dokázala, jako ho miluju, tak to udělám.
Byla jsem úplně zblblá a myslela jsem si, že začíná láska na 
celý život :) (To si ale myslím vždycky. Pokaždé do toho jdu 
naplno, protože to za to stojí dát do toho všechno a ne jen 
napůl a nechávat si pořád nějaká zadní vrátka. Jak by se mi 
líbilo, kdyby si můj potencionální partner nechával zadní 
vrátka? Co na tom, že si pak třeba namelu? To je prostě riziko 
podnikání. Kdo nehraje nevyhraje. Nebo kdo se bojí, nesmí 
do lesa, nebo jak to je :)

O tomhle zážitku s prvním mužem jsem si tu pak napsala i (co
nejzdrženlivější) článek, protože to bylo jedinečné, i když 
jsem pak lásku na celý život musela chtě nechtě přehodnotit 
na sex na jednu noc. Ale nebylo čeho litovat. Zkušenosti se 
cení, jen abych je nesbírala každý víkend podobným 
způsobem s někým jiným. To opravdu nechci. Nemám zájem 
vyzkoušet 500 mužů, jako ta jedna Britka po operaci, která 
byla tak nenabažená, že o ní musel napsat i britský tisk. 
Nechutný.
Chci jen jednoho jediného na celý život, kupovat mu zimní 
bundu, když mi řekne, že je mu v té staré zima, dávat mu do 
tašky termosku s horkým kafem a buchtu jen pro něj, aby při 
práci na chatě neměl hlad a čekat ho doma s večeří. A když 
mně už půjde hlava kolem z práce, přijde ke mně, přinese mi 
čaj s nějakými hezkými slovy typu "lásko" a obejme mě... 
Večer mi pak v posteli bude číst svou knížku, které vůbec 
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nerozumím, ale tak mě bude uklidňovat jeho hlas, že mu 
spokojeně usnu na rameni...

Jo, mám to vymyšlené. :) To je základ. Ale většinou můj plán 
je stejně na nic. Naplánuju si hodinové rande u čaje v mé 
oblíbené kavárně na náměstí a je z toho jeho čtyřhodinový 
monolog o tepelných čerpadlech (která mě sice taky zajímají, 
protože mě zajímá všechno, ale ne až tak moc, jako třeba věci 
z jeho života, protože jsem ho chtěla poznat. Ne jeho 
čerpadlo. Ach, ty máš tak sexy čerpadlo!), přičemž jakákoliv 
má snaha o ukončení této schůzky je ignorována, dokonce 
nepomáhají ani má slova servírce, že "ne, už si nic objednávat
nebudu, protože půjdeme...". Ne, nepůjdeme. Ještě jedno kafe 
prosím! Křičí na ní. Blbečku. A ty mě pak budeš chtít na 
rozloučenou ještě líbat na náměstí jo? Tak na to zapomeň. 
Maximálně pusa a čau.

Všichni ignorují má přání. Nebo je nevidí. Necítí. Nevysílám 
je tak čitelně. Možná je vysílám příliš zakódovaně a jen ti 
nejlepší jsou schopni ten kód rozluštit.

Znám i takové a jsou moc fajn. Teda jednoho :) Ale ten je 
ženatý a má tři děti se spokojenou a velmi krásnou 
manželkou. Nicméně mi dokazuje, že jsou tady i slušní milí a 
hodní kluci gentlemani, kteří své ženy považují stále ještě za 
poklad, kterého si váží a ne za kus hadru. Doprčic, proč jsem 
tak staromódní? Kdybych byla mrcha, už ležím na Moravě s 
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tím milionářem v jeho luxusním obydlí, sice má pleš a břicho,
ale už nikdy v životě bych tu nemusela řešit, jak zaplatit 
složenky a ke komu se přitulit. Mňau.

"A ty si dáš k snídani co, synu? Já jsem totiž tvoje nová 
maminka! To koukáš, viď? Tak víš co? Pojď, jdem si zaplavat.
Taťka teď odešel z bazénu, tak si aspoň spolu popovídáme." :)

Coooooooooooo? Ty vole, mother.

Před měsícem a půl jsem si řekla, že si dám klid a nikoho 
aktivně hledat nebudu. Vlastně ani pasivně, jakože budu 
jenom sedět a čekat, až ke mně přijde princ na bílém koni, což
je naprosto uhozená a trapná představa. Každý strůjcem svého
štěstí...
Fakt to byl klid a pohoda, o nikom se mi splašeně v noci 
nezdálo, nemusela jsem řešit, kdy se uvidíme, jestli bude mít 
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na mě čas, jestli mě miluje... (miluje mě? chybím mu? proč mi
to pořád nepíše? proč mi nevolá? on už mě nemá rád, béééé :) 
a jestli bude mít postranní úmysly (ať je má! Ale ať je krotí - 
alespoň na začátku. Samozřejmě pokud už ten vztah dostane 
vážnost a nějaký čas uplyne, už se nikdo tolik krotit 
nepotřebuje, protože bude jasné, že dotyčnému nejde jen o 
sex, ale je se mnou taky z jiných důvodů :). (Ono jde ve 
vztahu taky o něco jiného, než o sex??? Překvápko.)

Když jsem byla hodně malá a chodili jsme s babičkou na 
koupaliště, na chodníku u cesty byla garáž, na jejímž boku byl
nasprejovaný obrovský nápis: "Sex je boží!" :) Byl tam hodně 
dlouho, několik let a kdykoliv jsem kolem něj šla, tak jsem 
přemýšlela o tom, zda sex je boží. Ten nápis stoprocentně 
napsal muž. Teď ale musím s tím pisatelem souhlasit, protože 
prostě sex je boží. Je to ta nejhlubší a nejintimnější záležitost 
mezi dvěma lidmi, jakou spolu dovedou vůbec prožít. Nejen, 
že je boží, ale taky je moc krásný a ke vztahu prostě patří. 
Jeptiška ze mě nebude.

Takže si tak užívám klídek, odpálkovávám žádosti o přátelství
lidí, které vůbec neznám, až tam jednou přistane jedna, kterou
jsem musela okomentovat slovy: "Ahoj, my se známe?". 
Jasně, že se neznáme, ale chci si tak trošku rýpnout. Tohle 
píšu vždycky, ale s podtextem, který nikdo nikdy bohužel 
nepochopí, protože tam není cítit, což se nedivím a který 
znamená: "Neměl bys otravovat slušný holky, který neznáš, 
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tak se kliď. Já nejsem žádná lovkyně přátel." Nejlepší jsou ti 
šestnáctiletí kluci. Tuhle mi jeden, co zdůraznil, že už za 
měsíc mu bude šestnáct, povídá: "Nechtěla bys se mnou 
chodit?"
"Jak chodit? Já bych bych mohla být tvoje máma!"
"To nevadí. Aspoň jsi zkušená."
Tak jsem ho rozebrala tak dokonale, jako jeho máma, až utekl 
do svého pokojíčku a tam se zamkl, chudák. :)

Na mou otázku, jestli se známe, jsem dostala odpověď:
"Ne, neznáme, promiň. Nechápu, proč se ti poslala ta žádost o
přátelství, já na nic neklikal, to je divný."

Jo divný. Hm. Ale je fakt, že se mi to stává často, až jsem 
jednou jedné slečně napsala, proč to dělá a ona mi napsala, že 
neví, že to samo a tak jsme se dopátraly k tomu, že někde 
četla něco ode mě a najednou to tam naskočilo, že to ani 
nevěděla. To je taková "tajná seznamka" totiž. Počítač sám 
někoho vybere a podstrčí mu žádost o přátelství. Tyyyjo! 
Však to říkám - náhodné setkání.

Ať klikal nebo neklikal, bylo z toho ani nevím jak rande, 
protože mě prostě dostal svým přístupem, kdy žena cítí se býti
klenotem v jeho blízkosti, čili se hodně přiblížil té mé 
pohádkové představě o ideálním partnerovi. (Ona ta má 
představa není zas až tak pohádková. V pohádkách se tedy 
vyskytuje vždycky, ale díky tomu, že mám kamarádku 
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Anetku, která má svého Kubu a čekají spolu miminko, tak 
vidím, jak se někteří muži dovedou chovat. Takže vlastně 
hledám pořád takového druhého Kubu).
Původně to rande bylo "jen kafe" (to byl můj plán), ale jen 
jsem venku na ulici otevřela dveře od auta, protože jsem 
výjimečně přijela já za ním, nebýt venku +3 stupně, už tam 
ležíme v trávě a vrháme se na sebe zvrhle. Vrhali jsme se 
stejně, ale ne do trávy. Byla to taková ta romantická pohádka 
z románů Pilcherové... můj plán byl, že otevřu dveře od auta, 
odebereme se spolu k němu domů, možná si dáme jednu 
letmou pusu na přivítanou, doma mi uvaří kafe, popovídáme 
si a za hodinu se vracím domů. Skutečnost byla ta, že otevřu 
dveře auta a všechno je jinak... Myslela jsem si, že se mu 
nebudu líbit, že něco pozná, že bude zdrženlivý... možná ani 
on neplánoval mít postranní úmysly, ale během pěti minut 
jsem je měla už i já a musela jsem se hodně krotit, aby se to 
nezvrhlo ještě víc. Veškeré pokusy o navázání rozhovoru na 
nějaké běžné téma končily nezdarem z obou stran, protože 
věta nebyla dokončena, myšlenka nebyla vyřčena, zato 
přitažlivost fungovala více než zemská, spíše nadpozemská. 
Stačilo, že jsem mu řekla, ať si doma sundá ty rifle, protože 
jsem se nemohla dívat na to, jak trpí. On fakt trpěl! (Trochu 
jsem za to mohla i já, ale přitom jsem se snažila být hodná.) 
Což situaci neulehčilo, ale přitížilo, protože jsem tak nějak 
zapomněla, že když má muž trenky (fakt pěkný!) a současně 
tu neovlivnitelnou "příhodu", tak bude mít ještě mnohem větší
problém skrýt to. Je fakt, že tohle se mi na mužích líbí. Jak 
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jsou bezmocní, jak je ten jejich orgán prostě neposlouchá a 
pak už stačí tak maličko... malilinké pošimrání, polibky, třeba 
jen náznakem (jen si mě ukradni, zmocni se mě!) nebo 
přitulení se na gauči u televize a zapomínám snadno i já na 
své kafe a účel téhle návštěvy. To kafe bylo pěkně ledový!

"Áá, tady někomu něco chybí", zašeptal mi do ouška, když 
jsem se popínala jako brečťan a hned se zase s výčitkami 
oddalovala.

Ukočírovala jsem to. K ničemu nedošlo. Ale až tak nevinní 
jsme taky nebyli. Snažila jsem se tedy být ta slušná. Omlouval
se mi potom ve zprávách. Napsala jsem mu, že nemá za co. 
Vždyť je muž. A já žena. A takhle to prostě občas funguje.

Tu pohádku mám pořád v hlavě, jenže milý Tom (zase Tom, 
to je druhý, aby se to hezky pletlo totiž) bydlí 120 km ode mě 
a já vztah na dálku nechci. A ne a ne a ne. Jeden jsem si 
prožila koncem 90. let, kdy jsem jezdila ze severu Čech do 
Ostravy. To loučení bylo příšerné. Myslela jsem, že mi z okna 
vlaku vypadne srdce... Takový vztah je víc o utrpení, než o 
spokojenosti. Kradla jsem si kratičké okamžiky štěstí 
vtěsnané do víkendů, abych potom celý týden byla jak tělo 
bez duše a úplně mimo. Zato ty víkendy... to bylo něco!
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A tak teď čekám, co z toho bude. Nejspíš nic, i když jsme 
pořád v kontaktu s tím, že přijedu na jeden víkend... To je 
taková jakože naše vize.

Nikoho nehledám. Nevím, proč se na mě lepí. Prý musím 
vyzařovat něco, podle čeho muži dekódují mé chování, jakože
chci flitrovat, říkala mi Anetka. A přirozeně pak flitrují taky.

Ale já si chci jen normálně povídat! Nemám žádné postranní 
úmysly, když někoho potkám a začnu se s ním bavit... Copak 
to bez toho nejde??? :(

Minulý týden jsem se přistihla v německé bance, kam jsem si 
šla zřídit účet, že s tím bankéřem flirtuju. Uvědomila jsem si 
to ale až potom. Strávili jsme tam spolu dvě hodiny, dokonce 
jsem se i nasmála, dozvěděla jsem se spoustu věcí o jeho 
životě, aniž bych to původně plánovala a kdyby mě byl býval 
pozval na oběd, tak to normálně neodmítnu! Divný. A pak že 
prý já nemám postranní úmysly. Naštěstí mě na žádný oběd 
nepozval, jen podal ruku a řekl nashledanou. Uf. Díky bohu, 
že se přeci jen najdou muži, se kterými můžu mluvit o 
čemkoliv, aniž by z toho bylo rande. Já do té banky ale nešla s
plánem flirtovat. Když on se najednou tak rozpovídal...
Jsem ráda, že mi všichni důvěřujete a chcete si povídat, já si s 
vámi taky ráda povídám, ale vzbuzuje to pak ve vás pocit, že 
máme k sobě blízko... blíž, než si myslím já. A pokud ten 
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pocit blízkosti získám i já, tak ... je to vlastně vpořádku. Tak 
co tu vlastně řeším? :)

Vždycky jsem si říkala, že svého budoucího partnera potkám 
náhodou. Třeba u těch rohlíků v obchodě. Tam se na mě ale 
všichni maximálně usmějí a jdou dál. Ptala jsem se potom na 
schůzkách s muži, co si v takových situacích u rohlíků o ženě 
myslí. A všichni mi řekli, že by nikdy nenašli odvahu mě tam 
oslovit. Že si naberou ten svůj pytlík rohlíků a jdou dál s 
příjemným pocitem, že jsem tam byla a usmála se na ně. Ale 
to je všechno.

Takže tenhle můj plán mi asi taky nevyjde. I tak ale náhody 
miluju.

A jak si tak nikoho nehledám, zase mi někdo vlezl do života a 
já nedokážu jenom sedět, absolutně bez postranních úmyslů se
zeptám, napíšu, je z toho rozhovor, je z toho několikadenní 
rozhovor a je z toho pozvání do žitavského café shopu na 
ranní koblihu s malinovou marmeládou. Dobře, na tom není 
nic špatného, proč ne, ten člověk je zajímavý, ráda ho poznám
a dozvím se něco nového o životě za hranicemi mé země, 
jenže tuhle si tak povídáme o jílu (prostě jsem řešila, jaké jsou
druhy jílu a vím minimálně o třech, protože se přidávají do 
jedné nové řady LOreal do šampónů a působí jako vlasový 
detox - v ČR se to ještě neprodává a tak jsem potřebovala 
pomoct s překladem z němčiny, jelikož o jílech toho v 
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němčině moc nevím - kdyby chtěl někdo vyzkoušet, tak u mě 
se to sehnat dá. Já totiž jíl ve vlasech rozhodně zkusit 
musím! :) a najednou je to samé "moje milá Terezo" a šup 
srdíčko!
Jaaaak srdíčko? Bavíme se o jílu!
Asi se cítil osamělý a já jsem mu dělala společnost, což 
vyhodnotil jako příjemný zážitek.

Okamžitě jsem pochopila, že už tu zase jsou postranní 
úmysly. Jak se mám pak sejít s člověkem, který už ty 
postranní úmysly má předem?

A to byl důvod, proč jsem o nich začala přemýšlet. Že vlastně 
nejsou špatné. Jsou přirozené. Patří k mužům o trochu víc, než
k ženám, protože jim je dala evoluce. Nemohou je příliš 
dlouho skrývat nebo ovlivňovat. Prostě tu jsou. Jsou vaše. Jste
to vy. Milujme mužovy postranní úmysly, ale dělejme, že je 
nevidíme, až pak najednou...

Shodou okolností jsem na serveru novinky.cz narazila 
nedávno na článek s názvem:
"Když se muž chová k ženě hezky, stojí za tím často 
postranní úmysly"

Muži prý dělají dobré skutky a pomáhají, jen aby na ženy 
zapůsobili. Jsou to přece jen muži. Vyplývá to z výzkumů i 
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reality, jak píše na webu The Telegraph cestovatel a 
spisovatel Max Davidson.

Muž udělá dobrý skutek, ale zároveň se snaží, aby si toho 
žena všimla a ocenila to.

Muži altruisté, muži lidumilové, muži dobrodinci - chovají-li 
se tak v přítomnosti dam, chtějí na ně udělat dojem. Jako 
příklad si stačí vzít domácí práce: když muži pomoc sami 
nabídnou, nelze vyloučit, že tím cosi sledují.
Výsledky bádání z Oxfordské univerzity a Univerzity 
Sheffielda Hallama, publikované v British Journal of 
Psychology, asi překvapí málokoho. Mužské chování, zvláště 
pokud jde o sexuální přitažlivost, je často instinktivní.

Nejlepším "výzkumem" je realita

Studie zkoumala, jak ženy i muži reagují a jednají v rámci 
speciálně naprogramované počítačové hry. Jak dodává Max 
Davidson, a s tím nelze než souhlasit, mohli si ušetřit svůj čas 
a peníze. Stačí několik minut pozorovat dialog mezi mužem a 
ženou ve vlaku, restauraci či kanceláři a dospějeme ke 
stejným závěrům.
Bez postranních úmyslů by se mile choval snad jen svatý 
František z Assisi neboli výjimka potvrzující pravidlo. Muži 
jsou navíc od přírody méně svědomití. Většina má až 
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zahanbujícím způsobem postranní úmysly tak očividné, že 
vlastně vůbec postranní nejsou, píše Davidson.
Až příště spatříte ženu s těžkým zavazadlem, které neznámý 
pán nabídne pomoc, nedívejte se na kufr, ale na tu ženu. Z ní 
se rázem stává vděčné publikum tohoto malého aktu rytířství.

Muži jsou jako pávi

Podle vědců je to takové "paví" chování - muž udělá dobrý 
skutek, ale zároveň se snaží, aby si toho žena všimla a ocenila
to. Není však potřeba vymýšlet si jména pro něco, čemu 
většina lidí podvědomě rozumí. Člověk, jak Davidson správně
podotýká, nemusí být milionář, vítěz Wimbledonu nebo 
prezident, aby ženy přitahoval.
Je třeba ukázat, že je slušným jedincem, který se umí chovat. 
Dobrý a normální člověk není "extremistický samaritán", 
který sám sebe postřelí do nohy, jen aby se o něm mluvilo, ale
ten, kdo dle svých možností přispívá kupříkladu na africké 
sirotky, aniž by měl potřebu to komukoli sdělovat.
Typické chlapské uvažování ale vypadá takto: když pustí v 
dopravním prostředku sednout ženu (ideálně tu 
nejatraktivnější), má nutkání ohlédnout se ještě přes rameno, 
zda to bylo oceněno. Nebo aspoň zaznamenáno.

Pomoc má být automatická, žádné taktizování

V průběhu života člověk pochopí, že lze hodně získat 
jednoduchými laskavými skutky, jako je mytí nádobí, 
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venčení... Nejsou to laciná gesta a vděk za ně není nic 
směšného - ženy opravdu nejsou naivní. Důležité je, že 
partner sice chce udělat dojem, ale zároveň i radost, 
nepřetvařuje se a je to upřímné.
Jedná se o prastaré rituály, vedoucí ke vzájemným 
kompromisům. Ohleduplný muž bývá citlivější k potřebám 
druhých. Musí to ale být přirozené, pak má muž i větší šanci 
na úspěch, než pokud, s nadsázkou řečeno, nacvičuje herecký 
výkon před zrcadlem.
K tomu však nepotřebujeme provádět roztodivné výzkumy a 
pak se jimi řídit, završuje Davidson svůj článek. Bohatě 
postačí, když se rozhlédneme kolem sebe a setrváme v realitě.

Stejně je ta realita krásná! :) A taky být ženou je krásné. Být 
ženou ve světě, kde jsou i muži právě proto, že na světě jsou 
muži a ženy.

42letá britská bloggerka Jo Pink 
(biologická žena) k tématu mužské 
pozornosti napsala:

Když gentleman otevře ženě dveře, 
znamená to, že si myslí, že je 
bezmocná nebo jí respektuje jako 

ženu?
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Z mé vlastní zkušenosti je to krásné, když tohle muž udělá!!! 
Je to skvělý pocit být oceňována a respektována! Pokud 
pomoc muže odmítáme, vychází to z našeho přesvědčení, kdy 
žena popírá svou ženskost, protože chce být viděna jako silná 
nezávislá žena, která nemá potřebu existence muže. To proto, 
že si myslí, že být ženou znamená být slabá, bezmocná, 
podřadná, atd. a to ona přeci není, a když budeme silné, 
budeme za to upáleny.

Když se ale přestaneme vzpírat tomuto pocitu a dáme prostor 
ženskosti v našem životě, stanou se znás zase ty vnímavé a 
citlivé bytosti (mám na mysli to, že ženy přijímají muže 
sexuálně, což je naše pravá biologická úloha, ale energeticky 
se potřebujeme dostat na místo přijímání a podvolování se 
mužům, kteří nám něčím přispějí a energii nám vrací) a 
dostaneme se tak k naší něžné síle ...dát mužům prostor, ve 
kterém se mohou projevit a ukázat, jak božští muži dovedou 
být. Pak budeme vidět rovnost žen i mužů. Když vyvážíme to,
co je uvnitř obou pohlaví.

Chci být přijímána jako žena, kterou jsem, ne jako náš 
mužský vzor, který diktuje, jaká bych měla být: "Vstaň a buď 
silná!", "Bojuj za naše práva!" (To je tak zatraceně mužské!) 
Jsem žena! Mám ženské měkké křivky, hebkou kůži, jsem 
sexy žena! A to si zaslouží respekt.
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Faaaajn. Komu držíš ty dveře, dědku? / Co čumíš? Já si to 
píchlý kolo vopravim sama, tak koukej vypadnout! / Tss, tu 
ledničku si vodtáhnu do schodů i bez vás, hoši! / Dej ty 
pracky pryč, já ty kufry unesu! / Pusť ten kabát, nejsem 
mimino, abys mě musel oblíkat! / Proč bys pro mě jezdil? Já 
si vezmu taxíka. / Kup si k večeři chleba, víš že nevařím. / Si 
zkus mi něco udělat, ty debile, nosím v kabelce bouchačku a 
nůž, jako každá ženská, abys věděl, hele! /

Já jsem tak nezávislá! A silná! A emancipovaná! A vůbec 
nepotřebuju chlapy!

Jsem já ještě vůbec žena...?

Děkuji vám, že jste mi pomohl sesbírat ty rozsypané papíry. / 
To jste moc hodný, že jste mi vzal ty kufry nahoru. / ...nebo 
situace, které se komentují maximálně jen poděkováním, kdy 
muž podrží dveře, běží otevřít dveře u auta nebo pomáhá do 
kabátu. Zažila jsem tyhle situace. Líbily se mi. Snadno se na 
ně zvyká... A takových mužů si vážím.

Jsem slabší, neschopná, nemocná, když tohle sama 
nezvládnu?
Ne, jsem žena. A on je muž.

Role jsou rozděleny.
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Líbí se mi, když ženy jsou ženami a muži muži. Každý tu má 
své místo. Nikdo není něco míň než ten druhý.

A už jsme zase u toho pocitu "malinkatýho zranitelnýho 
kolouška v silných chlapských rukách".

Něčeho zajímavého jsem si ale nedávno na sobě všimla.
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Skončilo období strachu z toho, že neprojdu. Je pryč neustálé 
řešení, jestli to na mně pozná nebo ne. Čímž se randění a 
vlastně celý můj život posunul tam, kam má. Se všemi 
holčičími obavami, nadějemi a představami.

To oni mě zbavili mého strachu. Bez nich bych to nedokázala.
Muži.
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Milujme svou vagínu
17. února 2016 v 12:30 | Tereza 

Tento blog je na světě 
téměř čtyři roky. Za tu 
dobu jsem napsala 907
článků o různých 
tématech, o mém 
trápení na začátku i 
radostech ke konci, o 

světě, který neví, tápe, nerozumí, o lidech, které právem 
nazývám anděly, ale také o tom, co přeměna vlastně je. 
Snažila jsem se nebýt zaujatá a všechno, co jsem popisovala, 
jsem popisovala mýma očima, mým srdcem a také mým 
tělem, protože jsem ho poslouchala. Mé zkušenosti se 
mockrát shodovaly se zkušenostmi jiných slečen, které 
procházely podobnou životní cestou, protože tenhle blog mě s
nimi spojil. Měla jsem tak jedinečnou možnost porovnávat 
samu sebe s ostatními, vyměňovaly jsme si zkušenosti a 
předávaly si vzájemně informace, které nikdo nikdy nenajde 
jinde, než v našich hlavách.

Za ty čtyři roky - jsou to proboha celé čtyři roky a stále to 
někoho ještě baví!!! - se ale v diskusích objevovalo pořád 
jedno a totéž téma. Kdykoliv jsem napsala o čemkoliv, vždy 
se stočilo jen na to jedno. Jeden dva lidé ho vždycky stočili. 
Jakoby ani žádné jiné starosti neexistovaly a měly jsme jen 
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jeden jediný problém. Jakoby těch pár diskutujících, co 
dokáží vířit vodu, mělo totálně mužský mozek, jehož 
středobodem vesmíru je jediné - JEHO PENIS!

Můj penis je největší, můj penis je nejkrásnější, můj penis je 
chlouba, můj penis je tou největší rozkoší, miluj ho, lízej ho, 
polykej ho, chci abys mně ho laskala a hýčkala, protože je to 
penis s velkým P, na který nic ani nikdo nemá. Obdivuj ho! 
Uctívej ho! Chtěj ho! Chceš jeho fotku? Vyfotím ti ho! Jsi 
ráda?
Uf.
A když ho mám malého, scvrklého, ohnutého, mám komplex 
méněcennosti, jsme troska, jsem nula.

Tohle není model všech mužů, ale jsou tací a je jich dost. V 
každém případě je penis důležitý pro všechny muže. 
(Ponechme mu však jeho částečnou důležitost, protože 
důležitý je.)

Nabízí se tedy otázka, jak důležitá a obdivovaná je pro 
každou ženu její vagína?

Je důležitá, ale rozhodně ne tolik, jako penis pro muže.

Je to pořád dokola. Řeší se to v každé druhé diskusi na tomto 
blogu i jinde. MOJE VAGÍNA JE KRÁTKÁ! MOJE VAGÍNA
SMRDÍ! MŮJ KLITORIS JE VELKÝ. ČEŠTÍ LÉKAŘI 
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NEUMÍ UDĚLAT VĚRNOU NEOVAGÍNU... ZMRZAČILI 
MĚ, apod.

Uvědomte si, co jste tam měly doteď?! PENIS! Jo, byl tam! 
Pamatujete se na to? A taky šourek s varlatama! Skvělý! Vy už
jste na to nejspíš zapomněly. Chtěly byste ho snad zpátky? 
Něco vás donutilo ho tam nemít, protože to tam jaksi 
nepatřilo. Teď je tam vagína, klitoris, stydké pysky, prostě 
vše, jak má být a vy byste div nepodávaly žaloby na české, 
evropské a vesmírné soudy za to, jak špatný je výsledek. 
Nebo chcete zpátky svoji penisovou chloubu?

Jaký chcete 
výsledek? 
Vždycky říkáte:
Jako biologické 
ženy!
Pak se ale 
musím zeptat: 
Jako jaké 
biologické 
ženy?

Vy chcete výsledek jako dokonalé biologické ženy, co ji mají 
ideální pro velké penisy, protože si myslíte, že když do své 
vagíny nestrčíte velký penis, je nepoužitelná, protože si 
myslíte, že všichni muži mají velké penisy a vy se cítíte 
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méněcenně. Bože, to je tak smutné, že do sebe nenarvu 
obrovský penis! Sex není o tom, jak velký penis narvat do 
úzké pochvy.

Nedávno jsem četla, jak si jedna biologická slečna stěžuje, že 
při sexu s partnerem brečí, protože on ho má obrovského a 
ona ji má úzkou. Takže z toho sexu nemá nic. Tyyyjo, tohle 
fakt řeší i biologické holky! Komu mají ale vynadat, když jim 
jejich pipi nestvořil doktor?

Nebo jak došlo k natržení děložního hrdla, protože partner ho 
má osmnácticentimetrového a už se tam zkrátka nevešel. Au.

Tak, jako chce každá žena mít svoji vagínu ideální a 
dokonalou, chce mít i muž svůj penis ideální a dokonalý, ale 
žádná ideálnost a dokonalost neexistuje. Je to vždy o dvou 
lidech, kteří mají každý různé parametry. Nejde říct "15 je 
ideál", když má moje vagína 48 cm :) (schválně jsem použila 
opačný příklad).

Hloubka vagíny se udává mezi 5-10 cm. Jo, je elastičtější, než
ta naše, ale já sex měla a co se stalo špatného? Vůbec nic. 
Funguje to. A záleželo na partnerovi, jaký je, jak ke mně 
přistupuje, jaký má penis. On totiž žádný penis není stejný. 
Tyyyjo fakt jo? To teda zírám.

Vy chcete něco, co neexistuje. A otravujete tím ostatní.
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Stěžovat si na
nedostatečnou
hloubku vagíny z
toho důvodu, že ony
- ty biologické ženy -
ji přeci mají hlubší,
je nesmysl.
Ony ji nemají hlubší.
Ony ji mají hlubší i
mělčí, užší i širší...
Protože jsou různé
vagíny a je jich velká
spousta.

Když viděla moje
obvodní doktorka
výsledek po operaci,
protože byla zvědavá, prohlásila, že už teď to vypadá tak, jako
to viděla u poloviny žen. (Říkala jsem jí o komisuroplastice 
(z-plastice), která vše ještě více zpřirození). "A proč na to 
chcete jít? Takhle je to dobrý."

Koukly jste se někdy na ženský genitál? A ne jeden? Jestli ne, 
tak to udělejte. Jedna má vytahané stydké pysky, jiná zase 
malé, druhé kouká velký klitoris, u třetí ho zase nejde najít, 
jsou různá zakřivení, hloubky, velikosti, vlhkosti. To není jako
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třeba ruka, která má prostě pět prstů a hotovo. Ale i ta ruka je 
různá, někdo má krátké prsty, někdo krásné smyslné 
pianistické, někdo má krásné nehty, někdo plesnivé.

Křičíte, že jste nespokojené, ale stejně tak by mohla křičet 
polovina biologických žen, že jejich vagína je krátká, úzká, 
suchá... a já nevím co ještě.

Honba za hloubkou vagíny je stejně trapná, jako honba za co 
největší délkou penisu u mužů. (Je mi úplně jedno, jak 
dlouhého ho muž má. Líbí se mi takový, jaký je a takového ho
také přijímám). Takovíto "honiči" jsou pro mě zoufalci, kteří 
si neváží toho, co mají, kteří nenávidí své tělo a svou nenávist
šíří kolem sebe široko daleko, protože když jsem naštvaná já, 
musí být naštvaný celý svět. Tak to tedy ne. Nikdo vás nemusí
poslouchat.

Osobně neznám žádnou ženu, která by vykřikovala, že ji má 
malou a píše tedy žalobu.
Musela by jí napsat asi na rodiče nebo na Boha. To jen vy 
máte možnost ukázat na někoho prstem, protože vaší vagínu 
nestvořil Bůh ani příroda, ale doktor, který dělal co mohl, 
abyste byly spokojené, abyste byly šťastné, abyste mezi 
nohama neměly penis, protože ženy nemají penis a vy jste 
ženy, protože jim to tvrdíte a žádáte o pomoc, abyste tam 
měly vagínu, protože ženy mají vagínu (tedy ty, kterým se 
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vyvinula, protože 1 žena ze 4000 se s ní nenarodí - na koho 
má podat žalobu?). Tak na koho?

Všechno je lepší, než to, co tam bylo předtím.

Ženy si mezi sebou opravdu neukazují, jakou ji mají. 
Nechlubí se jako muži svým vybavením. Nepředhání se, která
ji má vlhčí, hlubší nebo krásnější. Ten, kdo tohle dělá, podle 
mě není žena nebo je hodně ubohá žena. Nebo úchyl.

Představte si takovou situaci, že žijeme ve světě, ve kterém 
medicína nedokáže vytvořit vůbec žádný ženský pohlavní 
orgán a váš penis i s varlaty vám tam zůstanou! Jak by vám 
bylo? Pravděpodobně byste toužily po jakékoliv možnosti, 
kterou by vám medicína nabídla, aby tam nebylo to, co tam 
být nemá. Chtěly bysme ale navíc takový bonus, aby tam také 
navíc bylo to, co tam být má. Nejen tedy odstranit to 
nežádoucí, protože jako ženy toužíme po tom být ženami 
úplně vším. Dokonce i tím, co nemají někdy ani biologické 
ženy, protože neměly to štěstí a narodily se sice jako ženy, ale 
s nějakým problémem nebo chybějící částí svého ústrojí.
Nejspíš by došlo k tomu, že některé z nás by páchaly 
sebevraždy, některé by si ty penisy řezaly samy a některé by 
se snažily žít svůj vysněný ženský život s penisem. To by bylo
to pravé peklo. Naštěstí se toho ale bát nemusíme. Kdo je rád?
:)
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Představte si další svět, ve kterém medicína najednou umožní 
vytvořit ženský pohlavní orgán, jenže zatím bez neovagíny. 
Prostě přizpůsobí zevnějšek tak, aby se co nejvíce podobal 
ženskému orgánu, ale bude chybět vagína, takže nebude 
možné mít pohlavní styk s mužem. Existuje tu snad někdo, 
kdo je žena a nepřistoupil by na takovou operaci? Udělala 
bych cokoliv, jen abych tam neměla to, co tam být nemá. 
Děkovala bych doktorovi, že se nemusím stydět za svůj 
nesmysl v rozkroku, který je mi k ničemu jak v životě, tak při 
sexu, který jako žena s penisem stejně nikdy mít nebudu a tak 
vlastně o nic nepřicházím.

A teď si představte svět, ve kterém medicína dokáže vytvořit 
nejen zevní ženské pohlavní orgány, ale také vagínu! Páni, to 
je něco! Co by tomu řekly TS slečny třeba v 19. století? Asi 
by stály frontu na takovou operaci a považovaly by to za 
zázrak. Protože to zázrak je. Jen některé z nás to považují za 
samozřejmost, jakože doktor je člověk, který má povinnost 
vytvořit vagínu takovou, abychom mohly mít sex. On ji 
takovou ale mnohokrát vytvoří. Díky naší anatomii a našemu 
zdrojovému materiálu, takže jsou mezi námi takové, které 
dokonce mohou (a mají) sex s mužem! To je neskutečné. 
Medicína je na tak vysoké úrovni, že dokázala dát ženám jako
jsme my něco, o čem se našim předchůdkyním mohlo jen zdát
(a opravdu se jim o tom zdálo, tím jsem si jistá, protože se o 
tom alespoň jednou zdálo každé z nás).
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Ale ono to nekončí! Kdybych tenhle článek psala za deset let, 
naskočí tu ještě jeden odstavec, ve kterém budu psát o 
transplantovaných vaječnících, o prvním odrozeném miminku
transsexuální ženou, až jednou budeme mít úplně všechno, po 
čem toužíme a vše bude fungovat tak, jak funguje u 
biologických žen.

Jenže vtip je v tom, že tu vždycky (stejně jako u všech jiných 
operací jakéhokoliv typu) budou různé výsledky závisející 
také na nás a na našich dispozicích a stále tu budou ženy, 
které si budou pořád dokola dokolečka stěžovat, podávat 
žaloby a tvrdit, že jejich vaječník je neplodný, že jejich vagína
je nevhodná na sex, že bla bla bla bla bla...

Neberme naše vagíny jako samozřejmost, protože nikdo 
(žádná žena na téhle planetě) se s ní nemusí narodit nebo o ní 
může přijít. Berme ji jako dar a nesnižujme um našich 
doktorů, kteří nám pomohli jak nejvíc to šlo a my jim místo 
vděčnosti vyčítáme, že nemůžeme mít sex.

Jak absurdní.
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Najděte si pár minut,
podívejte se na 
některou z ženských 
internetových 
poraden a připravte 
se na pořádný šok. 
"Bojím se, že je 
moje vagína moc 
ošklivá." "Jedna 
strana je větší než ta 
druhá. Co na to 
řekne můj nový 
přítel?" "Ve škole mi

řekli, že smrdí jako ryba. Od té doby se před ostatními nerada 
svlékám."

Stále více žen je nespokojeno se svou vagínou. To je ale 
obrovská chyba. Jak si můžete užívat sex, když máte 
strach, že se partnerovi nebudou líbit vaše intimní partie? 
A jak se můžete považovat za atraktivní ženu, když se dole
sama sobě nelíbíte?

Některé ženy se stydí za svou vagínu. Dnešní společnost vede 
ženy k tomu, aby věřily, že budou chtěné, jen pokud budou 
jejich ženské partie dokonalé. Pravdou ale je, že dokonalá 
vagína neexistuje. Jsou větší, menší, světlejší, tmavší, 
asymetrické, a někdy dokonce skvrnité. A víte co? To vůbec 
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není problém. Problém začíná ve chvíli, kdy žena není 
schopná přijmout své vlastní tělo. Pokud nemá dostatečné 
sebevědomí, může být v sázce i její život.

Jana Mašková Zimolová, lektorka v oblasti sexuality a 
intimních vztahů, provedla na velkém množství mužů vlastní 
výzkum a zjistila, že všichni muži se shodují na tom, že při 
milování nebo orálním sexu nad vzhledem vagíny 
nepřemýšlejí. Je jim jedno, jestli je růžová nebo fialová, spíše 
jako motýl nebo jako květina, s malými nebo většími 
okvětními plátky. Na ženské vagíně je přitahuje a vábí 
především to, nakolik vše umí žena prožívat a také dávat 
najevo svou touhu, nakolik muže přijímá a odevzdává se mu.
Naopak muži velmi zaujatě a rádi pozorují rozličné ženské 
tvary a zkoumají jejich půvab a kouzlo.

Milé ženy, pokud je mezi vámi některá, která ještě stále 
nepřijímá svou vagínu jako poklad jedinečnosti a vyjádření 
božství, věřte, že stačí jen změnit úhlel pohledu!

Jedna jako druhá jste krásná, individuální a výjimečná ve své
ženskosti!
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Vaše vagína je
vaše největší
bohatství, které
můžete muži
předložit jako
nejvyšší dar. A
nezáleží na tom,
jaké je velikosti,
barvy, chuti nebo
vůně. Záleží na
tom, jak ji vnímáte vy sama. S jakou hrdostí a pýchou ji 
nabízíte. A jakou hodnotu v ní vidíte. Pokud rozevíráte svá 
stehna s pocitem, že nabízíte svému muži ojedinělý a 
skvostný poklad, bude jeho i vaše prožívání intimity mnohem 
smyslnější, hlubší a plnější. Budou se dít zázraky! Zamilujte 
si ji!

Ale vy si ji zamilovat nechcete. Chcete brblat, mumlat a 
stěžovat si stále dokola. TO je vaše volba. Ne to, jakou máte 
vagínu.

Tehdy, úplně na začátku i v průběhu přeměny jsem neměla ani
ponětí, jakou posedlostí může pro některé post-op MtF ženy 
hloubka vagíny být.

Vám, věčně nespokojeným honícím se za hloubkou své 
vagíny vzkazuji:
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MILUJTE SVÉ TĚLO! MILUJTE SEBE!

Je to otázka plného sebepřijetí, která nesouvisí s tím, jestli 
člověk vypadá jako Jennifer Lopez nebo paní Škopková. 
Samozřejmě ten, kdo tvrdí, že je jedno, jak člověk vypadá, je 
hlupák. Ale náš zevnějšek je jen odrazem našeho smýšlení. 
Jak mluvíme, kolik vážíme, jak se líčíme a všechno ostatní je 
odrazem toho, co se děje v naší duši, ne naopak.

Toužíte po dokonalé vagíně? Přijměte svou ženskost takovou, 
jaká je, a žijte déle místo toho, abyste se litovala!

5 TIPŮ JAK MILOVAT SEBE I SVÉ TĚLO

• Mluvte o sobě i o svém těle pozitivně. Všímejte si 
svých kvalit spíš než svých chyb.

• Smějte se. Nebo aspoň úsmívejte. Na sebe do zrcadla i
na všechny kolem.

• Pochybujete o svém těle? Zeptejte se sami sebe: V 
čem je mé tělo skvělé? Jaký úkol mi pomohlo splnit, 
čeho mi pomohlo dosáhnout?

• I když nemáte stoprocentně na výběr, jak vaše tělo 
vypadá a funguje, nezapomeňte, že máte na výběr, jak 
na něj budete pohlížet, jak o něm budete mluvit a jak 
se o něj budete starat.
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• Pečujte o sebe a nečekejte na datum, kdy konečně 
nebudete mít na práci nic jiného nebo dosáhnete 
vysněné dokonalosti. Vy a vaše tělo si zasloužíte lásku 
právě teď.

(Jana Benešovská, psycholožka)

Miluji svou vagínu. Třebaže má své nedostatky, jako je má 
kterákoliv jiná vagína, protože je moje a protože jsem žena a 
nechci a nepotřebuju mít mezi nohama penis, což je pro mě 
teď velmi absurdní představa. Jsem vděčná všem, kdo mi k 
tomu dopomohl. Kdo mi dopomohl k dosažení mé ženskosti 
na takovou úroveň, že se nemusím stydět svlékout v dámské 
šatně, že se tam můžu jít osprchovat, jít si zaplavat, aniž by se
mi v plavkách vzdouvala boule nebo se strachovala, že něco 
vyleze. Děkuji za to, že můžu normálně žít a nebát se dívat do
zrcadla na něco, co tam být nemá. Jsem šťastná, že mám svoji
vagínu a ať už je jakákoliv, budu ji brát jako jeden ze svých 
nejcennějších darů, které mi život dal. (Ano, život. :)

Když už píšu o tomhle tématu, chtěla bych na závěr říct ještě 
něco. To, že 30 % žen vůbec nezná svůj pohlavní orgán je 
prostě fakt. Moc slavné to není ani u mužů, kteří ví, kde mají 
penis a varlata, ale co se skrývá pod tím (semeníky, 
Cowperova žláza, chámovody... no je tam toho požehnaně), to
mnohdy ani netuší. Proč taky. K čemu mi je, že vím, kde je 
Cowperova žláza nebo u žen Bartholiniho žláza? Vždyť 
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spousta lidí ani neví, kde v těle leží třeba slinivka. Protože 
není vidět. Nekritizuji, že to nevíme. Ale, prosím, pooperační 
otázky typu: "Ona je ta vagína nekonečná?" (to teda fakt není,
chceš aby tě píchal do střev?), "My máme dva klitorisy? Kde 
je ten druhý?" (Co????? :), "Nemohlo se stát, že zapomněli 
vydlabat ten vnitřek a teď mám vagínu ucpanou?" (Promiň, 
kamarádko moje, mám tě ráda, ale tys mě prostě pobavila! :). 
"A kde jsou ty pysky?", "Kde mám močovou trubici?"...
...i já jsem po operaci hledala ústí močové trubice a 
seznamovala se se svým novým orgánem, ze kterého jsem 
byla (a jsem) tak unešená a nakonec jsem se s ním i seznámila
a jsme teď šťastné obě :) Taky jsem si k tomu (už dávno roky 
předtím) otevřela ženskou anatomii, abych pochopila, co 
nemám a co bych mít měla, co mít budu a co nikdy mít 
nebudu stejně, jako některé jiné ženy mají nebo nemají. 
Zajímalo mě to. Koukněte se taky někdo občas do ženské 
anatomie, než si necháte vyrobit něco, co ani nevíte, co je ;)

Přikládám obrázek vnějších pohlavních orgánů ženy. 
Neretušuji, necenzuruji. Jen dělám osvětu z 2. stupně základní
školy :)
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Labia minora = malé stydké pysky
Labia majora = velké stydké pysky

Urethral meatus = ústí močové trubice
Vaginal introitus = vaginální vstup

Perineum = hráz

Toto je vnější ženský pohlavní orgán ve své univerzální 
podobě. Toto je přibližný výsledek (žádné dvě vagíny nejsou 
na světě stejné) i u nás. Je to stejné a je úplně jedno, jestli je to
penilní nebo non-penilní inverze vytvořená v Praze, Berlíně, 
Bělehradu nebo Bangkoku. Výsledek je vždy stejný, protože 
ani jiný být nemůže. Vagína je vagína, klitoris je klitoris. 
Urorektální prostor je urorektální prostor, do kterého je (stejně
jako u biologických žen) vagína umístěna. Nevymýšlím si. 
Mám ji totiž taky, tak vím, o čem mluvím :) A jsem moc ráda, 
že to vím a že můžu taky říkat svůj názor postavený na tom, 
co skutečně mám a prožívám.
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Milujme svou vagínu. Dotýkejme se jí. Seznamujme se s ní. 
Vagína je ženskost. Vagína je dar a poklad. Vagína je něco, na 
co si muž vzpomene denně, protože ji uctívá, protože je 
zdrojem jeho rozkoše. I on ji bude milovat, budete-li ji mít 
ráda.
Jen ten svět se kolem ní ale opravdu netočí. Jestliže stejně, 
jako muž s malým penisem (dle jeho přesvědčení "malým") 
křičí, jak je nešťastný a stejně křičí i ženy, že ji mají krátkou 
(opravdu křičí? Myslím biologické ženy... ne ty zoufalkyně 
tady, které si myslí, že udělat z penisu vagínu je prča a 
nechápou, že jde o jedinečný zákrok rovnající se téměř 
zázraku, za který by měly děkovat), pak prosím, ať si křičí, 
ale nechť je na každé ženě a jejím přesvědčení, jaká ta její 
vagína je. To, že ji má někdo krátkou neznamená, že ji mají 
krátkou všechny. A že je špatná.

Nechápu, proč je to tak těžké pochopit.
A proč je tak těžké být vděčná za to, co mám místo toho, co 
jsem tam měla předtím, ať už to má jakékoliv parametry. 
Pořád je to vagína.
A pořád jsme ženy.
Tak se podle toho taky tak chovejme.

(V tomto článku se vyskytuje slovo vagína celkem 49krát. 
Není to proto, že jsem posedlá tím slovem nebo tím orgánem, 
ale proto, že tohle sdělení už nosím nějakou dobu v hlavě a už
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mě vážně nebaví stále dokola číst nové komentáře objevující 
se neustále už čtyři roky ke starým i novým článkům, které 
řeší totéž pořád dokola a zabývají se něčím, co je možná střed 
vesmíru pro někoho, ale pro někoho jsou důležité i jiné věci 
týkající se nového života a radosti z něj).

Pravda, vagínu nedělá vagínou jen vagína, ale také to, jaká je
její majitelka a jaký má k ní přístup. :)

A je to také velmi závislé na chuti partnera ;)
Možná by stálo zato oholit si před sexem aspoň ty chlupy na

hrudi. ;)
(Teda muži nemusí :).
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Markétčina on-line reportáž z Motola
17. února 2016 v 13:11 | Tereza 

Dnes dorazila do Motola Markétka, která se rozhodla pro on-
line reportáž na svém blogu, takže srdečně všechny zvu na její
blog a článek popisující poslední minuty starého života a 
(snad) zítra ty první života nového:

http://themarketka.blogspot.cz/2016/02/zive-z-motolske-
vlny.html

A Markétce držím palce. Snad se ten druhý pokus už vydaří. 
Věřím tomu, že ano, protože jde zítra na sál jako PRVNÍ!
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Tores Gorgeous to udělala
18. února 2016 v 16:05 | Tereza 

Kdo ji zná, ten 
už ví, kdo ji 
nezná, ten pozná
:)

Do jisté chvíle 
nejsme vidět, 

snažíme se být šedými myškami a proklouznout bez 
povšimnutí z davu. Některé z nás z toho davu vyčnívají 
(nemyslím teď výškou, ale) svými znalostmi, umem a 
charizmatem, takže vystupují třeba v kapele nebo píší knihy. 
Jsou vidět, ale pořád jsou vidět jako ženy. Do chvíle, než 
někdo vystoupí z davu, zhluboka se nadechne a řekne: "Tak 
tady mě máte! Víte, já jsem se narodila jako chlap, ale teď 
jsem ženská, protože jsem ženská. Procházím přeměnou, jsem
nadšená a šťastná! Máte stejný problém? Udělejte to jako já! 
Protože je to skvělé!"

A řekne to všem, řekne to na kameru; je vidět, protože chce, 
aby byla vidět, protože chce, aby to o ní všichni věděli a 
mohla tak své poselství předat dál.
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Kdo má ale takovou odvahu to udělat? Přijít navždy o své 
soukromí a otevřít se světu tak, že si na ní půlka lidí bude 
ukazovat? Jenže jí je to šumáááááák! :)

To chce nejenže odvahu, ale také velkou vnitřní sílu a 
odhodlání, vytrvalost a právě to nadšení, které je zdrojem 
energie tohle všechno zvládnout.

Kdysi hodně dávno jsem si tu na blogu stěžovala, že v Česku 
neexistuje žádný vzor pro holky, které se cítí být ve špatném 
těle. Nikdo tu o tom veřejně nemluví, nikdo netočí videa, 
nevystupuje v televizi (myslím opravdový vzor, který je 
dobrým vzorem!). Na youtube je velká spousta američanek, 
které točí své vlogy, otevřeně mluví naprosto o všem (o 
hormonech, o změnách, o laseru, o dilataci, o sexu) a jsou 
zkrátka "profláklé". Ono je to ale dobře, protože nebýt jich, 
myslíme si, že problém neexistuje a smeteme ho pod stůl. Je 
důležité občas vylézt z davu a ukázat, že nejsem žádná zrůda, 
ale ČLOVĚK. Jo, člověk. Fakt jsme lidi. Divný no. Taky jsem
si v dětství říkala, že jsem zrůda a ono to tak není. Tak fajn.
A takoví lidé, kteří z davu vystoupí a stanoví si cíl, je správné 
a dobré spontánně podpořit. (Nikdo nikoho nenutí, aby 
druhého podporoval a musel si tak hrát na tolerantního 
obyvatele téhle země.)

Tores Gorgeous - to je zase nějaká americká blogerka ne? 
Podle toho jména. A ono ne. Jsme pořád doma v Česku. 
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Konkrétně v Opavě. A tam také vzniklo video, které má český
název - jmenuje se Moje první video! :) A máme tu najednou 
transgender vlogerku, která hezky česky a otevřeně mluví o 
všem. S HRT začala 19.1.2016, takže jsem moc zvědavá na 
video z ledna 2017 ;) K nějakému posunu tam určitě prostor je
a bude famózní! :)

Myslím, že hlubší význam slova první být v tomto případě ani
nemůže, protože toto video není jen první, které natočila 
upovídaná charizmatická Tores, ale hlavně je úplně první v 
České republice. Dokonce v celém Československu! (Protože 
my stejně jsme pořád Československo, i když se to jako ofiko 
udělalo jinak).

Smekla jsem. Nadchla jsem se. Chtěla jsem jí vyjádřit 
podporu (a taky jsem to udělala). To video je potřeba 
vyzdvihnout. Víte, jaká to musela být odvaha to udělat? Chce 
to i trochu šoumenství a exhibicionismu, který Tores rozhodně
nechybí, protože se v médiích tak trošku pohybuje a nikdo 
(ani ona) s tím nemá očividně problém.

Až do téhle chvíle to byla jedna z nás, schovaná a neviditelná,
ale vystoupila. Udělala to! Je první :)
Tak jednou se to stát muselo, že? A stalo se to právě teď! Jsme
u toho. Snad ji to nadšení nepřejde :)
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Takže, milá první Tores, tleskám a doufám, že se ti bude dařit,
děkuji ti za upřímná slova ve tvém videu, za tvou odvahu i 
chuť do toho jít a těším se na tvá další videa. Jsem si jistá, že 
o tobě ještě uslyšíme, protože ty se opravdu nebojíš ničeho a 
jdeš do toho s odhodláním ukázat, že se není čeho bát, že to 
jde a že štěstí je opravdu v našich rukách.

Proč z toho dělám takovou vědu? No protože to není obyčejné
video, když je asi první, ne? Navíc je k tomu taky potřeba 
trochu drzosti. A tu Tores má. Skvělý! Natočit takové video je 
přesně moment, který si zaslouží pozornost. Tak mě nechte se 
radovat, ne? :)

Tores (Tereza) je otevřená absolutně všemu, takže nemá 
problém se zveřejněním ČEHOKOLIV, odkud pochází, co 
dělá, co cítí, včetně archivu starších fotek, což mi vážně 
vyrazilo dech (hned dvakrát: poprvé, když mi řekla "jasně, 
dej do článku cokoliv, co v mém profilu najdeš" (jako fakt 
můžu cokoliv jo? Vau! Tak dobře - třeba toto video z TV 
Prima - promiň, je božské vidět, jak se člověk mění a jak si 
pořád na něco hrál, třeba taková hra na chlapa byla docela 
často na programu, že? :) a podruhé, když jsem viděla, jak se 
v tomto případě povedla i mužská tělesná schránka - prostě 
byla fakt moc pěkný chlap no :). Ona tedy nikdy chlap nebyla,
ale ta schránka s tím podmanivým úsměvem existovala.
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Tak tady je to její PRVNÍ video, kvůli kterému vznikl tento
článek:

https://youtu.be/aSlmh3AabXY

Z Tores je teď velká vlogerka :) K videu vtipně připsala:
Tak jo udělala jsem pro některé tady asi nejšílenější věc v 
životě :) Natočila jsem zhruba to nejduležitější, na co se mě 
lidé dost často ptají. Ale, děcka, je to boj natočit, jsem vážně 
ráda, že dám souvisle větu dohromady. Snad vám to odpoví 
na vaše otázky. Protože po tomhle vlastně nevím, jestli ještě 
něco natočím :) Strašně se stydím.... Strašně moc !!!!

Ale to je na tom právě tak roztomilé, když se někdo stydí :)
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Ahojky,
tenhle text patří především transgender lidem, jako jsem já a 
vůbec všem, co se vám posmívají atd.

A taky jsem si říkala, že když už se živím focením, přestanu se 
fotit na mobil nebo tablet :)
No, tak jsem začala, a taky jsem se rozhodla skoncovat se 
svými strachy, protože tak se dál žít nedá, poslední 4 měsíce 
bylo peklo. Společnost v Opavě mě donutila se bát a téměř 
jsem potopila svou firmu, ale jen proto, že jsem jim to já 
dovolila!!!

A tak je to vždycky se strachy, co máme všichni ve skříni. No a
začala jsem krásně, když jsem dnes paní důchodkyni 
pomáhala přes přechod, řekla něco nečekaného ,, já mám 
času dost ,, :)
Tohle od důchodce vážně nečekáte :)
A tento čin mě tak nabil energií, že když jsem dnes čekala na 
klienta v Bredě a prošel tatínek asi 28 se svou ženou a dítětem
a fakt dětsky se předklonil a s pohrdáním se mi smál, řekla 
jsem mu ,,ty jsi ale čurák!!! A když se otočil a řekl, co jsem 
říkala, řekla jsem mu, že je naprostý ubožák!!! A on..? Otočil 
se a odešel a víte co, už na to kašlu, já to nebudu přecházet!!! 
Fakt né, mám svojí hrdost a stojím si za ní... A ničilo mě 
přesně to, že jsem neragovala, vše přecházela, až mě to 
málem úplně zničilo!!!
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Teď to hlavní, holky kluci, to je fuk. Jestli se bojíte lidí, 
postavte se tomu!!! Jiná cesta není, nechoďte s hlavou 
skloněnou, to jim jen dává sílu a budou se vám dále 
posmívat...

Víte, co jsem dnes udělala, když jsem nakupovala v Lidlu? 
Přišla partička studentů a všichni koukali, pochechtávali se, 
atd. a já měla hned jasno, zvednout bradu a dívat se jim do 
očí tak dlouho, jak to jen půjde a víte co..? Přestali se smát a 
i si povídat mezi sebou a sklopili hlavy.

A bylo to jen a jen na mně, jakou cestu si vyberu, jestli tu 
hlavu skloním já nebo oni a teď už vím, že jinak to nikdy 
neudělám a vždy se strachu podívám do očí, protože oči jsou 
bránou do duše a tam je každý člověk sám za sebe :)
Bože, přeji všem utlačovaným, najděte to v sobě, ať už jste v 
práci nebo ve škole, postavte se jim!! Zvedněte bradu a 
dívejte se jim do očí a co víc, z lehka se usmívejte, protože 
úsměv je láska!!! A na lásku je vše krátké a vede jen ke 
štěstí... A to je cílem lidí!! Proto jsme tady, abysme byli 
štastní, ne abysme se trápili :)

Mám vás ráda :) Protože jste mi tady pomohli najít tu sílu v 
sobě :-*
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Moc bych si (a jí) přála, aby ji nikdy nic nezlomilo a aby 
jediným důvodem, proč tato videa jednou zmizí bylo to, že 
chce uzavřít jednu svou životní kapitolu a žít si svůj 
spokojený život.

Kdo chce Tereze cokoliv napsat, může tady pod článek nebo 
přímo jí na jejím facebookovém profilu.

p.s. Moc hezké jméno sis vybrala, Terko! ;)

Tores začala točit další videa, z čehož mám moc velkou 
radost. :) Najdete je TADY.
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Svatba dvou víl
22. února 2016 v 20:08 | Tereza 

V jednu neděli ráno jsem 
měla hezké probuzení. 
Vždycky si hrajeme s 
Kačenkou s jejími vílami 
Winx a zrovna naplánovala,
že se jedna z nich bude 
vdávat. Jenže nebyl jaksi po
ruce žádný mužský 
element, velký plyšový slon
nevypadal jako vhodný 
manžel, takže popadla 
druhou vílu taky v krásných
šatech a říká mi: "Tak se 

vezmou dvě ženy, jde to nebo ne?"

Výborně! Jedinečná příležitost sdělit své dcerce 
antihomofobní myšlenky a mít tak možnost ovlivnit její 
budoucí chování vůči menšinám.

Vysvětlila jsem jí dvě možnosti, kdy se mohou vzít dvě ženy.

Ta první je, když má holka ráda holku. Dokonce může mít rád
i kluk kluka. Není to úplně obvyklé, ale stává se to a není to 
nic strašného.
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Poslouchala a jen řekla: "Mně se líbí Kuba."
Když někoho takového v budoucnu potkáš, on potřebuje 
pomoc, protože se v jeho okolí nejspíš najde někdo, kdo se 
mu za to bude smát a to ho moc bolí.

Ta druhá možnost je, jako to máme my. Já s maminkou. Teď 
jsme taky dvě ženy. A stává se, že tyhle dvě ženy (ta nová, co 
byla dřív muž) se vezmou. To můžou. (Myslela jsem 
registrované partnerství).

"Když jsem ještě chodila do školky, byla tam holčička, co 
taky měla dvě maminky. Chodila pro ní ale pořád jen ta jedna 
a pak se odstěhovaly do Německa. Paní učitelky nevěděly 
proč."

Ani jsem netušila, že Kačenka už jednu zkušenost s dvěma 
maminkami má. Zřejmě to bylo během posledního roku 
školky, kdy už jsem jí do ní nesměla vozit já.

Věřím, že to jednou bude moje dcera, kdo se své maminky 
zeptá, proč u mě stále používá mužský rod a také, že se nikdy 
nebude posmívat člověku jen proto, že se mu líbí osoby 
stejného pohlaví. Jsem si jistá, že vyjadřovat posměch nebo 
pohrdání nad takovými lidmi jí přijde stejně tak absurdní, jako
mně, i když samozřejmě nevím, co probírají doma, ale když 
vidím, s jakou samozřejmostí vnímá změnu pohlaví z 
mužského na ženské, prostě nemám strach.
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A ještě něco mám dlouho na srdci.

Děkuji Vám za to, že každý den naplníte pomyslný koncertní
sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě s kapacitou 250 míst:

Tolik z Vás denně totiž přijde a věnuje svůj čas čtení tohoto
blogu.

...nevím, jak se to stalo,
ale vím,

že je to dobře.
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Dánská dívka - kdo je tady 
transgender?
29. února 2016 v 20:53 | Tereza 

O filmu Dánská dívka toho už bylo rečeno hodně i tady. Ještě 
bych se k němu ale jednou ráda vrátila, protože jsem přišla na 
něco, co mě moc potěšilo a co se tak trošku neví.

Trošku jsem si tedy chtěla ještě rýpnout do názvu filmu. (S 
některými absurdními českými překlady názvů filmů mám ale
problém často, takže tohle není výjimka).

Občas není vůbec žádná sranda přeložit název filmu, jako 
třeba "Itty Bitty Titty Committee", což zní skoro 
nepřeložitelně, ale Češi z toho udělali: "Výbor ťuťu ňuňu 
cecíků" :) Což tedy vlastně nakonec sranda docela je :)

Označení příslušníků národů ženského pohlaví řeší angličtina 
doslovným překladem mimo jiné doslovně takto: "německá 
žena (German woman)", "česká žena (Czech / Bohemian 
woman)", "dánská žena (Danish woman)"...

My v češtině takový překlad nepoužíváme. Neříkáme "dánská
žena", ale "Dánka", "Němka", "Češka".
Místo slova "woman" se někdy používá "girl". Takže jsem 
lidmi z Německa často oslovována jako "Bohemian girl", ne 
"woman".
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Jsem sice žena, ale pro někoho jsem zřejmě asi taky dívka. Ve 
smyslu "ta Češka".

Ve filmu The Danish Girl dokonce jednou zazní hláška, když 
se Gerda (partnerka Lili) objeví v Paříži: "Je tady ta Dánka / 
The Danish girl is here." Dokonce i v českých titulcích u této 
hlášky se objeví "...Dánka" a ne "...Dánská dívka".

Takže správný a lépe český název filmu The Danish Girl by 
měl znít jednoduše a to: "Dánka".

Těžko říct, proč se tak nejmenuje. Možná začneme i my Češi 
používat slovní spojení "Dánská dívka", když budeme chtít 
mluvit o obyvatelce Dánska. Proč ne, ale mně se nelíbí. Tolik 
můj názor k názvu filmu :) Nemám ráda otrocké doslovné 
překlady bez fantazie tlumočníka.

Film The Danish Girl získal v noci na dnešek v Americe 
Oskara za vedlejší ženskou roli Gerdy, kterou ztvárnila 
půvabná Švédka Alicia Vikander.
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Tenhle film skrývá ale ještě jedno 
milé překvapení. Zahrála si v něm 
transgender herečka Rebecca Root 
(46) a to dokonce cisgender ženu! 
Tedy biologickou ženu, což je ve 
filmovém průmyslu velká vzácnost 
a těší mě, že i takové herečky se 
objevují ve filmech, aniž by měl 
někdo jakoukoliv pochybnost, že to 

není žena.
Ona je žena. Ona není muž a není ani "transka". Možná to 
konečně jednou pochopí i tato společnost. Kdyby tuto 
informaci nevyhrabal britský tisk a neřekl nám to, nikdo by 
nikdy nebyl absolutně schopný poznat, že se Rebecca 
nenarodila do ženského těla. A ve filmu už vůbec ne.

Jak to?

No přeci proto, že Rebecca je žena. Stejně jako ostatní ženy :)
Je to všechno jednodušší, než vypadá... Není třeba v tom 
hledat něco složitého.

Rebecca si zahrála jednu ze zdravotních sester, která pečuje o 
Lili:
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Přijde mi to jako skvělý nápad od režiséra, obsadit ženu po 
přeměně do role biologické ženy po boku biologického muže, 
který hraje transženu :). A musím ještě říct, že jsem ráda, že 
hlavní roli Lili si nezahrála původně plánovaná dokonalá žena
Kim Basinger, ale muž Eddie Redmayne, což mělo pozitivní 
vliv na autentičnost celého filmu.

Rebecca hovoří o sobě a o své roli:
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https://www.youtube.com/watch?v=pANr-nF84RI

"Má přeměna byla nutná k zachování mého rozumu a také 
mého zdraví," říká britská herečka Rebecca Root, která si 
zahrála v americkém filmu The Danish Girl. "Ještě před 
přeměnou jsem hrála mužské role. Nedávalo to smysl a bylo 
to pro mě vlastně velmi vyčerpávající. Když jsem žila v 
mužské roli, jen velmi málo lidí vědělo, že jsem byla trans. 
Kdybych hrála roli jako Lili Elbe, zatímco bych se 
prezentovala na veřejnosti stále jako muž, tak by se lidé ptali: 
"Proč zrovna on hraje tuhle roli?"

Root je jednou z mála transherců v historii filmů, ve kterých 
ztvárnili roli cisgender (nontrans) osoby. Root kráčí ve 
stopách Candis Cayne (Elementary), Trace Lysette (Zákon a
pořádek: Útvar pro zvláštní oběti) a Caroline Cossey (Tula) 
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(Jen pro tvé oči - což je bondovka z roku 1981 a Caroline byla
jednou z Bond Girl :). Modelka Caroline Cossey svou 
minulost úspěšně tajila i během natáčení, britský bulvární tisk 
jí však odhalil, takže se Caroline úplně uzavřela a 
přestěhovala se ze strachu z Británie do USA.

Transgender herečky, které si zahrály role biologických žen 
(Candis Cayne, Trace Lysette a Caroline Cossey):
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Článek z britského bulváru, který v roce 1982 vyoutoval
Caroline Cossey.

Především: Ona nikdy nebyla chlapec, jak píší, stejně jako 
jsme ani my nebyly nikdy chlapci nebo muži. (VĚŘTE MI, 
ŽE MY TO OPRAVDU MUSÍME VĚDĚT NEJLÉPE! :)

Tak a tím je přehled transžen, které si zahrály biologické ženy 
ve filmu, uzavřený. Jsou čtyři. Proto jsem ráda i za Rebeccu 
po boku Lili.

Ačkoli mě teď napadá taková myšlenka - co když je někde 
herečka, na kterou její transminulost prostě ještě nikdo nikdy 
nevyhrabal a vesele hraje ženské role?
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Po pravdě - není. Ale ne proto, že to na ní nikdo ještě 
nevyhrabal. Je tak malá pravděpodobnost vzhledem k tak 
mizivému počtu transžen po dokončené přeměně, které by se 
navíc úspěšně uchytily ve filmovém průmyslu jako biologické
ženy, že jsou tyto čtyři opravdu jen čtyři. (Jak dlouho? :)

Rebecca podstoupila svou přeměnu ve Velké Británii, kde stát 
pokrývá veškeré náklady na operaci.

"Poprvé jsem vyhledala lékařskou pomoc ve věku kolem 27 
nebo 28. Měla jsem tehdy sedmiletý vztah se svou partnerkou.
Bylo to srdcervoucí. Já ji moc milovala, teď jsme dobří 
přátelé, ale pochopila jsem, že jedině když jí opustím a budu 
sama, dostanu se ke své svobodě a bude mi možné pomoct."

Rebecca legálně změnila své jméno v roce 2003.

Teď už se cítí být svobodná a šťastná. "Nekladu si za cíl být 
za každou cenu ve vztahu." Popisuje se jako "polysexuálka" a 
říká, že i když aktivně nehledá lásku, cítí se být otevřená 
potencionáním vztahům s partnery.

(Polysexuál = přitahují ho lidé, kteří mají různé 
pohlavní/sexuální identity)
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"Je mi jedno, jestli to bude biologický muž, žena, transmuž 
nebo transžena. Daleko více mě zajímá to, jaký je a jaká je 
jeho osobnost."

Dnešní den (29. únor) máme tak trošku "navíc", tak doufám, 
že jste si ho ťuťu ňuňu užili podle svých představ :)
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Březen 2016

Terezčina cesta do Thajska
2. března 2016 v 10:40 | Tereza 

Tak a máme čtvrtou Češku (po Andrejce, Pétě a Julii) v 
historii (navíc v průběhu 4 měsíců) u cíle své cesty v Thajsku.
Její online reportáž z Bangkoku můžete sledovat na jejím 
blogu zde:

http://www.terezcinacesta.net

Tereza do článků vkládá i velkou spoustu obrázků, tak si 
každý může udělat docela hezký obrázek i sám :)

Nejhezčí byla její dnešní věta: "Cítím takovou zvláštní 
krásnou úlevu...".

Je to tak. Už nikdy to naštěstí nebude, jako předtím.

Jak jsem se dnes dozvěděla, do Thajska se chystá už pátá 
Češka (Simča), které je ovšem úplně jedno, jestli jí bude 
operovat Čech nebo Thajec, což se vůbec nehodí do krámu 
odpůrkyním operací v Česku, ale prostě to tak je. Simča 
nejede to Thajska z přesvědčení, že "tam vedle" to dělají lépe 
(konečný výsledek je prostě všude stejný - světe div se - buď 
dobrý, průměrný nebo špatný bez ohledu na lokaci). Její 
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jedinou motivací je skutečnost, že stát sám automaticky 
rozvede jejich manželství s partnerkou, která se zasekla a 
odmítá podepsat rozvodové papíry, vydírá jí a tak je jejich 
manželství nerozveditelné nebo by se to velmi dlouho táhlo. 
Jak je vidět, bránit někomu v rozvodu nemá vůbec smysl, 
protože Thajsko vše vyřeší samo :) A mně se to řešení 
náhodou líbí.
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Co se změnilo za posledních 90 let?
3. března 2016 v 20:13 | Tereza 

Co se změnilo za posledních téměř 90 let? Nebo kdo se 
změnil?
Přemýšlím nad tím a nemohu na to přijít. Podle mě nic a 
nikdo. Já, stejně jako Lili v roce 1929, toužila jsem 
neskutečně moc probudit se jednoho rána jako žena.

Něco se stát muselo, protože zatímco ve 20. letech 20. století 
se dostala medicína na takovou úroveň, že první transsexuální
ženy a lékaři dostali odvahu provést první operace pohlaví, za 
což by nespíše tyto ženy v dávných dobách daly cokoliv (a já 
jsem na tom stejně), dnes je naše krásná snaživá a vyspělá 
země žalována za zmrzačování těl transsexuálů a jejich 
nucenou sterilizaci.
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Jak to bude vypadat za dalších 90 let, to si raději ani 
netroufám odhadnout.

Vůbec jsem se do tohoto tématu nechtěla pouštět, jenže 
aktivita některých pár drobných jedinců došla tak daleko, že 
to přesahuje všechny meze a je smutné dívat se na to, kam 
Česko směřuje a úvodní obrázek jsem nosila v hlavě už pár 
měsíců, takže musel ven :) Trochu jsem si do tohoto tématu 
rýpla už vloni na podzim, kdy jsem psala o Chile a Dánsku v 
článku "Svobodná volba věku." A už to máme doma!

V současné době totiž Česká republika (na úrovni 
ministerstev, konkrétně Ministerstva vnitra, neboť to na něj 
Ministerstvo zdravotnictví fikaně přehodilo) řeší na nátlak 
těchto pár jedinců dvě tak trošku související věci:
1) žalobu za zmrzačování těl transsexuálů a nucenou 
sterilizaci
2) možnost změny úředního pohlaví pouhou žádostí na úřadě, 
jako je to v Chile nebo v Dánsku

Psala jsem tu o tom už několikrát, že podstata poruchy 
identity je jednoduchá. Cítíte se být ženou. Nic složitějšího v 
tom není. A pokud se cítíte být dlouhodobě žena, pak jste 
žena. Pokud ne, tak žena nejste a není třeba se bát zmrzačení 
svého těla.
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Takovéto ženy ještě začátkem 20. století nejspíš trpěly a nesly
si svůj těžký balvan celý život, než se objevilo pár doktorů, 
kteří vyslyšeli naši ukrutnou touhu a změnili dějiny. Jak jsem 
jim za to vděčná! Tehdy i tyto ženy byly nesmírně vděčné za 
to, že je někdo zbavil těla, které jim nepatřilo.

Ve skutečnosti to platí pořád, protože ženy opravdu nechtějí 
mít svůj penis (už zase to tu musím opakovat) a kdo si myslí,
že ano, je nejspíš psychopat nebo k tomu má jiné zvrhlé 
úmysly. (Nebo není žena. ;) Opět jednoduchá varianta. (Jakou 
motivaci má biožena chtít mít penis (a nebýt FtM)? Jaké jí z 
toho plynou výhody?)

Nepočítám tedy transsexuální ženy, které nemohou podstoupit
operaci pohlaví ze zdravotních důvodů, ale po pravdě - 
takovou jsem poznala v životě jen jednu. Byla odmítnuta, 
protože byla nakažena virem HIV. Takže se nakonec provedla 
alespoň orchiektomie a k úřední změně pohlaví dojít mohlo. V
dokladech má tedy F s tím, že je žena, ačkoli vlastně ženské 
genitálie nemá, jen splnila podmínku zastavení reprodukční 
schopnosti. Kdyby mohla, dotáhla by to do konce. Pokud 
nejste nemocní na smrt, jde to.
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Není nutné rekonstruovat 
celý genitál. (Záleží na tom,
co chceme.) Ale opravdu 
nevím o ženě (bio i trans), 
která by ženský genitál 
nechtěla (jo jasně, občas se 
objeví biologická ženská, 
která si chce na pár dní 
vyzkoušet, jaké to je mít 
penis, ale to opravdu není 
tento případ). Zkrátka ženy 
penis nemají a hlavně: ani 
ho mít nechtějí. Né, 
nechtějí. (Je libo provést 

výzkum na 3000 bioženách? :) Není problém. Nebo jaké 
množství je tedy potřeba jako věrohodný vzorek? :) Ve 
skutečnosti to ani není potřeba dokazovat, protože není 
komu... Těch pár křičících jedinců, kteří tvrdí, že ženy chtějí 
penis, je tak málo, že jde vlastně jen o statisticky 
nepodstatnou odchylku :)
Tvrdí-li tedy někdo, že ženy penis mají, není ženou. Může to 
být FtM muž - jeden z aktivistů, který má na svědomí všechny
ty zvláštní požadavky na Českou republiku, která chudák 
jenom sedí, kouká a přemýšlí, co s tím, protože o tom vůbec 
nic neví.
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Aktivita, která je nyní vyvíjena na tuhle naší Česku republiku,
aby umožnila změnu úředního pohlaví pouhou žádostí, vyšla z
řad tří FtM mužů, kteří nechtějí řešit své ženské genitálie, 
které nejdou vidět a přesto požadují úřední změnu pohlaví.
Ona je ta situace u kluků totiž dost odlišná od holek, takže je 
to u nich pochopitelné, jenže aplikuje-li se tento požadavek na
holky, je to nesmysl.

Kluci většinou na rekonstrukci penisu nechodí. Je totiž oproti 
holkám neporovnatelně složitější s nejistými výsledky. 
Zatímco holky mají vše plně funkční během jedné dvou 
operací a výsledky jsou skvělé, klukům prostě semeníky 
nikdo nevyrobí, k ejakulaci nikdy nedojde, orgasmus tak tedy 
u FtM kluků probíhá původním ženským způsobem 
drážděním klitorisu a erekce (pokud je vyřešena velmi 
krkolomným způsobem použitím svalu, kdy se (zjednodušeně 
řečeno) zatnutím stehenních svalů prostě postaví), to je skoro 
mistrovský chirurgický výkon hodný umělce. (I tak se ale 
provádí.)

Pokud Česká republika přijme jako jedna z prvních zemí (po 
Chile a Dánsku) možnost změny pohlaví pouze na základě 
žádosti, těšme se na ženy s penisy, budeme je potkávat běžně 
ve společných sprchách, v tělocvičnách, v šatnách a budeme 
také potkávat těhotné muže. Nikdo už nebude řešit hormony, 
sexuology, vzhled, ženství a mužství, protože těmto lidem 
bude stačit F nebo M v občance, budou po nás chtít, abychom 
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je oslovovali správně (což chápu), ale bude to těžké a pro mě 
prostě ženy s penisem nejsou ženy. Ať si třeba rozhádám 
polovinu Zeměkoule, je mi to jedno. Nechci žít ve světě žen s
penisy. Ne proto, že bych byla homofobní, ale proto, že jim 
nevěřím, že ženami jsou. Možná bych se měla začít bát projít 
parkem, aby mě třeba nějaká "žena" neznásilnila. A už 
přestanu říkat mé dcerce, že pokud se někdy někde ztratí, ať si
vždy říká o pomoc a oslovuje jen ženy... Slova jako žena, 
muž, dívka, chlapec, ztratí zcela svůj význam. Ach jo. Ženy 
už nebudou ženy a muži muži...
(Né, tak tohle jsou katastrofické scénáře - masivní výskyt žen 
s penisem opravdu nehrozí (ale budou tu). Jen jsem té situace 
tak trošku využila k zamyšlení.)

Kluci tuto aktivitu vyvinuli proto, že pro ně je jednoduché žít 
už mnohdy i před přeměnou v dané mužské roli a podmínka 
nucené operace pohlaví jim vše jen komplikuje. Proto tedy 
jaksi chápu jejich snahu, ale je neaplikovatelná na holky, 
kterým operace nekomplikuje vůbec nic, protože jí masivně 
chtějí a vyžadují a nemají důvod jí nechtít.

Až si tihle FtM kluci změní úředně pohlaví, dostanou mužské 
rodné číslo, budou i nadále nechodit na gyndu (to ani 
náhodou!) a nebudou řešit operativně své pohlaví, protože 
není vidět, ale jakmile přijde nějaký ženský zdravotní problém
související třeba s vaječníky, na gyndě nelze vykázat výkon na
mužské rodné číslo.
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Vůbec nic takového se neřeší. Ti, co o tom nic neví, jen 
poslouchají. Sexuologové od toho dávají ruce pryč, protože s 
nimi se do budoucna už nepočítá a tak se nejspíš zase něco 
schválí a až pak dodatečně se zjistí, jaký to byl kapitální 
nesmysl :)

Nikdy jsem proti současnému systému, kterým jsem celým 
prošla, neprotestovala. Věděla jsem, co mě čeká, se vším jsem
počítala, souhlasila a těšila se, až dojdu na konec. Nikdy bych 
nechtěla být ženou s penisem, protože to nebylo mé tělo a 
prosila jsem lékaře, aby mě ho zbavili. Nikdy bych nechtěla 
úřední F a ženské rodné číslo, kdybych vypadala jako 
Rumcajs a nikdy bych své okolí nenutila do toho, aby mě, 
vousatou ošklivou nevímco, někdo oslovoval v ženském rodě 
jen proto, že tvrdím, že jsem žena. A už vůbec jsem si nikdy 
nestěžovala, že někdo zmrzačil mé tělo. Stalo se to, co jsem 
chtěla a po čem jsem toužila. A i ta cesta samotná stála zato.

Tak co tady tedy obhajuju? No nic. Rozhodne se to i bez nás. 
Jen vyjadřuji svůj názor a vyvolávám diskusi (myšleno ve 
společnosti, ne tady tu jako vždy zvrhlou pod článkem).

Tento nový způsob přeměny-nepřeměny zdá se mi poněkud 
nešťastným.
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Moje země
5. března 2016 v 0:52 | Tereza 

V souvislosti s myšlenkami 
na to, jak nevděční dovedou 
být někteří lidé a neváží si 
toho, co mají, co je v dnešní 
době dostupné a také jaké 
mají vlastně štěstí, že žijí 
tam, kde žijí, mě napadlo 
podívat se, kde všude na 
světě je vůbec možné 
podstoupit chirurgickou 

změnu pohlaví. Jak vzácné je všechno to, co máme na dosah a
nevážíme si toho.

Možná si opravdu neuvědomujeme, jaké máme štěstí, že je 
rok 2016 a jsme v poměrně dost vyspělé České republice, 
která má navíc zdravotnictví na jedné z nejvyšších úrovních 
světa.
Jsou dokonce obory (jako dětská onkologie), kde jsme na 
první příčce v úspěšnosti léčby těchto dětí. Následují nás 
Spojené státy, se kterými ČR pilně spolupracuje a předává si 
vzájemně informace. Několikrát jsem byla u toho, kdy jsme se
já i moje dcera staly součástí výzkumu, který probíhal na 
americko-české úrovni a shromažďoval výsledky léčby 
vzácných forem dětské rakoviny, které by se jinak v zemi s 
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tak malým počtem obyvatel, jako je v té naší, nedaly vůbec 
porovnávat. Tehdy jsem opravdu děkovala za to, že žiju v 
téhle době, že žiju v Česku a od té doby moc dobře vím i od 
ostatních tatínků a maminek, že v Motole se dějí zázraky. 
Jinak si to neumím vysvětlit.

Až příliš bereme některé věci jako samozřejmost a přitom jde 
doslova o dary, se kterými je také nutno tak zacházet.
Byla to moje země, kdo dvakrát zachránil život mé dcery, 
protože úroveň našeho zdravotnictví opravdu není světový 
standard, je to vysoký nadstandard! Moje dcera by zemřela, 
kdyby nebyla Češka. Moje země mi dala opravený rodný list, 
ve kterém je to správné pohlaví. Ne, to opravdu není standard.
Moje země respektuje moji identitu a dala mi osobní doklady, 
takže mě zbavila strachu, jak bude asi probíhat policejní 
kontrola na silnici. Policisté mě po kontrole dokladů (včetně 
občanky) obskakovali a ještě mi pomáhali při výměně 
žárovky, protože jsem dělala smutnou a bezradnou. Moje 
země mi umožnila brát zadarmo hormony a zbavila mě těla, 
které nebylo moje! Žiju v České republice a není to standard, 
že mám vše po ruce, že nemusím do cizích zemí, abych byla 
šťastná nebo prodat byt, abych mohla do Thajska. Jsem 
Češka, narodila jsem se tu a jsem šťastná, že žiju zrovna v 
téhle zemi.
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Já vidím, jak je naše země jedinečná a vážím si toho.

A my (myšleno těch pár iniciativních jedinců, se kterými se 
nikdo neztotožňuje) místo toho, abychom jí poděkovali, tak jí 
žalujeme.

Začali jsme vnímat všechny ty dary jako až příliš samozřejmé 
a začali jsme být rozmazlení, zhýčkaní a otrávení.

Nebo: moje země mi umožnila zhlédnout Dánskou dívku. Že 
je to přeci normální? To je něco, co v Malajsii, Ománu, 
Bahrajnu, Jordánsku, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských 
emirátech nikdy neuvidí, protože film byl v těchto zemích 
zakázán, neboť zobrazuje "morální zkaženost". Jaké to asi 
musí být utrpení pro všechny, co žijí v cizím těle zrovna v 
těchto zemích?
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V předchozím článku jsem zmínila, že ČR řeší možnost 
změny pohlaví na základě pouhé žádosti.
To už udělalo v roce 2014 například Dánsko (kromě toho také 
Argentina, Švédsko, Jižní Afrika, Kolumbie, Nový Zéland, 
Nizozemí, Malta a Irsko - za určitých podmínek).

Dánsko používá osobní identifikační čísla, stejně jako Česko 
rodná čísla, generovaná v souvislosti s pohlavím. Nezrušilo je.
Vyřešilo to jinak. Každý, kdo po tom touží, si může podat 
žádost o úřední změnu pohlaví a toto číslo mu bude změněno 
tak, jako je u nás měněno rodné číslo na ženské nebo mužské.

V praxi to funguje tak, že žadatel musí být starší 18 let a šest 
měsíců od podání žádosti musí svou žádost potvrdit. Čili že 
jeho zájem trvá a nedělá to jen tak z nudy třeba, jak se často 
ve společnosti myslí.

Ze statistik vyplývá, že od roku 1996 do roku 2005 bylo ve 
Švédsku uděleno povolení pro chirurgickou změnu pohlaví 91
% žadatelů, zatímco v Dánsku pouze 37 %.

V období mezi lety 1978 a 2010 byly v Dánsku schváleny 
chirurgické změny pohlaví u 104 osob (56 MtF, 48 FtM).
Počet českých chirurgických konverzí za období 1992-2013 je
347 (222 MtF, 125 MtF) je srovnatelný.
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Doporučená délka čekání na operaci je 1,5-2 roky. Podle 
statistik MtF čekají v Dánsku v průměru osm let, zatímco MtF
šest let. Jde o extrémně dlouhou čekají dobu.

Počet obyvatel Dánska je 5.700.000, takže je na tom Česko 
zase lépe (na 10.000.000 obyvatel) se svou průměrnou čekací 
dobou 1,5-2 roky a úspěšností schválených chirurgických 
změn 99,8 % (ty dvě, kterým komise operaci neschválila, 
nesplňovaly mezinárodně doporučené podmínky pro průběh 
přeměny, tzn. 1 rok na HRT a
1 rok v RLT. Jejich lokální sexuoložka zkoušela, jestli to 
projde :).

Žadatelé, kterým není chirurgická operace v Dánsku 
schválena, hledají pomoc jinde a obrací se na zahraniční 
kliniky, včetně Thajska. Důvody, proč dánská komise zamítá 
tyto žádosti jsou v převážné většině ty, že žadatel netrpí 
poruchou identity.

Zajímavě vyřešili žádosti o změnu pohlaví na Novém 
Zélandu: žadatel nemusí na operaci, ale musí mít "určitý 
stupeň trvalé fyzické změny". Zajímalo by mě, kdo to 
posuzuje, jestli už je to ok nebo ne :)

V Americe tu zodpovědnost hodili zase na sexuology, protože 
žadatel si přeci nebude vymýšlet, jestli je žena nebo muž, 
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přestože on sám ví nejlépe, kým je (pokud to tedy opravdu 
ví):
Ve státě New York je nutné potvrzení lékaře, že požadovaná 
změna odráží genderovou identitu žadatele.
V kanadském Ontariu je vyžadováno lékařské potvrzení, že 
pohlaví uvedené na rodném listě není v souladu s pohlavní 
identitou žadatele.

V Irsku nepotřebuje žadatel kromě žádosti vůbec nic, žádné 
potvrzení ani žádnou zdravotní dokumentaci.

Je to asi přirozená lidská vlastnost, že člověk vidí jen to, jak 
se má druhý lépe, ale nevidí, že by se mohl mít také hůř a tak 
si toho, co má, neváží.

Prostě - pro dobrotu na žebrotu.
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Můj velký průzkum: Jaká je česká 
žena? (1/4)
14. března 2016 v 17:51 | Tereza 

Když něco nevím, tak se zeptám.
Mohla bych se zeptat, ale kde vzít aspoň 100 lidí, kteří mi 
odpoví? Dvě tři odpovědi mi stačit nebudou, aby to mělo 
nějakou vypovídací hodnotu a pak mi ani nikdo neuvěří, že 
výsledky jsou objektivní nebo si bude, nedej bože, myslet, že 
si je snad dokonce cucám z prstu! (To bych chtěla umět, ale 
zatím jsem žádný takový kurz nikde nenašla).

Jenže - jakmile si něco vezmu do hlavy, už se toho nepustím a
nikdo mě nedokáže zastavit :)

Tak jsem si zase jednou hrála.

Vytvořila jsem si hezky v klidu dotazník, zveřejnila jsem jeho 
odkaz tam, kde jsem čekala, že mi ho alespoň někdo vyplní (a
kde mi holky pomohly vždycky) a čekala, až bude stokrát 
vyplněný, abych začala zpracovávat odpovědi. A byla jsem 
opravdu zvědavá, protože jsem respondentkám dala v 
některých otázkách volnou ruku a odpovědi jim nebyly 
podstrkovány. Taktéž otázky jsem formulovala tak, aby byly 
nezaujaté a neutrální, protože mě opravdu zajímal obraz této 
ženské společnosti. Dotazník byl zaměřen konkrétně na dívky 
a ženy, jejich zvyky, přání, názory, pohledy a chování. Přidala 
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jsem navíc jeden takový bonus :) (Bude tu na blogu ve 4. 
části).

To jsem si na sebe tedy ušila bič!

Na konci dotazníku jsem vložila informaci, aby to bylo fér, že 
pokud má někdo zájem o výsledky, nechť mi napíše e-mail, že
mu je pošlu. Však jo, sto mailů zvládnu poslat, ne? Jako 
takovou odměnu za to, že se holky zapojily do výzkumu.

Jenže mé očekávání počtu vyplněných dotazníků bylo o 
trošku překonáno... přesněji řečeno o 1000 :)
Za 24 hodin existence dotazníku odpovědělo celkem 1147 
respondentů a to jsem to po 24 hodinách musela stopnout, 
jinak bych to nezpracovala! No to je sen :)

V mé poště teď leží přes 500 mailů s prosbou o výsledky.
Z mého původně soukromého maličkého nápadu se stal velký 
a já spolu s tím dostala i obrovskou zodpovědnost vůči všem 
těm respondentkám výsledky zpracovat co nejlépe dovedu, 
analyzovat je a hlavně na ty respondentky nezapomenout. Bez
nich bych se nedozvěděla nic, mé dohady by byly jen 
spekulacemi a tak ten největší dík patří holkám, které se 
průzkumu zúčastnily a které dovedou držet při sobě a pomoct,
když jde o něco důležitého. (Ale i když nejde :).
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Přes 1000 vyplněných dotazníků má obrovskou vypovídací 
hodnotu, se kterou jsem vážně spokojená.

Výhodou prezentace cizích názorů (nikoli mých) navíc v tak 
velkém počtu je to, že já stojím tak nějak opodál a jen to 
prezentuji :) Obrázek, nechť si každý udělá sám. I když svůj 
názor mám taky, za kterým si stojím.

Tohle je můj největší sociologický výzkum, jaký jsem kdy 
udělala a to mi v hlavě začala klíčit myšlenka, že bych ho 
rozšířila na některé evropské země, abych porovnala, čím se 
liší či neliší ženy u nás a například v Německu. To by bylo 
třeba překvapení! Nebo naopak vůbec žádné, protože ženy 
jsou všude zkrátka ženy. Ale na to je ještě času dost. Teď mám
dost práce se zpracováním 1147 dotazníků, kde bylo v 
každém 35 otázek a výsledky jsou moc zajímavé.

V podstatě by si každá otázka zasloužila svůj vlastní článek, 
protože co ty holky v odpovědích předvedly, to stojí za to, ale 
to nejde, takže se pokusím vše vtěsnat do článku jednoho 
(případně více, když tu na mě zakřičí upozornění, že "článek 
je příliš dlouhý", což se také stalo, takže jsem z toho udělala 
takový čtyřdílný seriál :).

Teď si tu může kterákoli žena zjistit, zda je průměrnou 
běžnou českou ženou nebo vybočuje něčím z řady.
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Kdo byl respondent?

Chtěla jsem biologickou ženu jakéhokoliv věku. Další 
podmínky jsem si nestanovila právě proto, abych měla co 
nejobjektivnější výsledky. Respondentky tedy dotazníky 
vyplňovaly náhodně, nebyly cíleně vybírány, byly ze všech 
koutů naší země, spíše mladšího věku, různého vzdělání od 
základní školy až po vysokou a nebyly soustředěny do žádné 
konkrétní zájmové (a tedy názorové) skupiny.

Bohužel se mi do dotazníků vloudilo i pár mužů, což při 
takovém počtu nelze vyloučit, kteří mi zcela nepatrně 
statistiky zkreslili, nicméně v klíčových otázkách jsem si 
nechala vyhledat konkrétní jednotlivé dotazníky a tyto 
dotazníky, které nebyly brány vážně, jsem do statistik 
nezahrnula. Jde celkem o 2 odhalené muže, což by 
představovalo 0,18% ovlivnění výsledků. Vážně některé 
odpovědi ale nebraly i slečny, ale ty do výsledků zahrnuty 
byly, protože jich bylo minimum. Drtivá většina k průzkumu 
přistupovala zodpovědně.

Proč jsem chtěla ženu a ne muže? Protože dotazník byl 
zaměřen na ženské zvyklosti a názory, na které muž (pokud je 
muž) nemůže nikdy objektivně odpovědět (například na 
otázku "Vadí ti nebo je ti líto, když tě o Velikonocích nepřijde 
nikdo vypráskat pomlázkou?").
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Motivace

Před pár dny mi kamarádka vyprávěla o (možná) MtF slečně 
před přeměnou, která si na tvář maže různé kosmetické 
krémy. Jenže nepoužívá nějaký konkrétní právě pro jeho 
výhody. Maže si je proto, že to přeci dělají všechny ženy a je 
jí jedno, co ten krém umí.
Ano, ženy si mažou krémem obličej, jenže proto, aby byly 
krásné, ne proto, že to dělají ostatní.
A tak mě napadlo zjistit, zda je třeba používání kosmetických 
krémů na tvář opravdu tak běžnou ženskou záležitostí. Co 
když si tvář maže třeba jen čtvrtina žen? To by bylo 
překvápko :) Hlavně pro tu slečnu :) ("Hele, už si to nemaž. 
Většina holek si to taky nemaže ;)") Tomu jsem samozřejmě 
nevěřila, ale protože mě zajímala velká spousta dalších 
otázek, vznikla mi v hlavě obrovská chuť a touha "změřit" 
ženské zvyky ve společnosti spolu s názorem na jednu 
neobvyklou otázku, kterou jsem pravděpodobně překvapila 
respondentky úplně všechny, ale jejich odpovědi mě 
dostaly! :)

Podobný, ale malinko menší průzkum jsem provedla v říjnu 
2014 na téma LÍČENÍ a tehdy dopadly výsledky taky 
zajímavě.

Dost bylo povídání, teď to nejzajímavější:
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Výsledky

Průměrný věk respondentek byl 23,5.
Nejmladší bylo 13, nejstarší 70. Díky! To je parádní rozptyl.

Žádná otázka nebyla povinná, takže ne každý odpověděl na 
všechny, u některých bylo možno více odpovědí.
Dotazník započalo vyplňovat ve skutečnosti 1511 
respondentek, takže některé odpovědi (hlavně ty z prvních) 
jsou zaznamené, většina z těch, které dotazník předčasně 
ukončily, ho ukončily u choulostivé otázky v části 4/4, na 
kterou odmítlo odpovídat také dalších 26 % respondentek, 
které jinak celý dotazník vyplnily.
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(Některé otázky byly v dotazníku záměrně v jiném pořadí, než
zde.)

Dotazník začal nevinnými otázkami:

Část I. - Nevinné otázky

1. Lak na nehty

Z těchto odpovědí vyplývá, že si vždy nebo alespoň občas 
lakuje nehty 66,3 % žen. Je to tedy většina a tím pádem lze 
říci, že většina z nás si lakuje nehty :) To vážně žádné 
překvapení není.
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Nehty si vůbec nelakuje každá 10. žena. Mezi tyto ženy ale 
patří také ženy, které mají gelové nehty a těch je poměrně 
dost.

2. Lak na vlasy

33,2 % žen často nebo alespoň občas použije lak na vlasy.
45,9 % žen ho téměř nikdy nebo vůbec nikdy nepoužije.
Připočteme-li k tomu 20,9 % žen, které lak na vlasy použijí 
jen kvůli nějaké zvláštní příležitosti, ale jinak ne, vyjde nám, 
že většina (66,8 %) českých žen denně lak na vlasy 
nepoužívá, ale jeho používání a nepoužívání je zhruba 
vyrovnané.
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3. Mytí vlasů

Tady mě výsledky nepřekvapily. Každý den si umyje vlasy 17
% z nás (není to otrava denně?). Stejně jako já si myje vlasy 
obden 42,1 % žen.
A chtěla bych vidět ty 4 holky, co si myjí vlasy méně než 1x 
týdně :)

Březen 2016 - Můj velký průzkum: Jaká je česká žena? (1/4) 245



4. Délka vlasů

To je pořád řečí, že kolik žen nosí krátké vlasy, a když se 
zeptám 1147 holek, tak má vyloženě krátké vlasy jen 5 % (58)
z nás. Ostatní využívají důmyslně ženskosti svých vlasů tak, 
že si je nechaly narůst a to je dobře :) (Jsem totiž velká 
fanynka dlouhých (nekrátkých) vlasů, takže mám z toho 
radost, že 95 % českých žen nosí dlouhé vlasy. To je milé 
překvapení.)
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5. Krémy

Tak jak je to tedy s těmi krémy na obličej? :)
Slečna se může v klidu mazat dál, protože to dělá stejně jako 
57 % žen denně! Spolu se ženami, které si alespoň občas 
namažou obličej je to celkem 79,9 % a to už je značná 
většina.

Jen 4 % žen žádný krém na obličej nepoužívá.
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6. Podpatky

U nošení bot s podpatky bylo nutné rozlišit, zda je nosíme 
rády či nerady. Proto je graf tak krásně strakatý :)
75,1 % z nás nosí podpatky s potěšením. Zbylých 24,9 % je 
moc nemusí, 3,3 % je dokonce nenosí vůbec.
Zato 1,3 % chudáků žen podpadky nosí často, ale nejradši by 
je zahodily, protože je nemusí.
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7. Šaty

Potvrdilo se mi totéž, co u délky vlasů. Že velmi rafinovaně 
využíváme svých ženských "zbraní" a rozhodně šaty neleží 
jen tak zavřené ve skříni, ale často nebo občas se dostanou na 
svět a do společnosti.
Jen 1 % žen nikdy šaty nemělo na sobě a 8,8 % je nosí jen 
tehdy, když musí. Zbývajících krásných 90,2 % šaty nosí, z 
toho 23,4 % velmi často.
Pamatuji si na slečnu po přeměně, která mi vrtá hlavou 
dodnes. Stěžovala si mi, že ani po operaci na sto procent 
všude neprochází, že jí lidé špatně identifikují a dávají jí to i v
práci "sežrat". Pátrala jsem tehdy po příčinách neúspěchu, 
protože slečna nevypadala až tak strašlivě, jak popisovala.
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Nakonec se mi přiznala, že celá ta léta po přeměně se ještě 
nikdy nenamalovala. Ani to nezkoušela. A ještě nikdy na sobě 
neměla šaty nebo sukni.
A o tom to je. Každý, kdo na sobě pracuje, dosáhne vždycky 
nějakého výsledku. Ten, kdo ustrne, zamrzne nebo se na 
všechno vykašle se pak nemůže divit. Jak chybná je 
domněnka některých MtF žen, že jejich cílem je procházet 
třeba bez make-upu. Určitě je to příjemné, když člověk 
vyběhne po ránu pro chleba jen tak nenamalovaný (vážně je 
to příjemné???) a paní prodavačka nás osloví "paní". Asi jako 
chlapi nevypadáme :) Ale je to totéž, jako když ráno pro 
chleba vyběhne kterákoliv biologická slečna, která se 
nenamalovala. Ok, dobrý no, ale...

Je to opravdu potřeba takhle si to dokazovat?
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Jsem příznivce dlouhých vlasů, šatů, odhalených nohou, 
náušnic, prstýnků, make-upu a dalších darů, kterých si můžu 
užívat a kterých si také hojně užívají ženy kolem mě, které 
potkávám. Zeptejte se někdy nějaké ženy, proč nosí náušnice?
Nebo proč má nalakované nehty? Odpověď je tak 
samozřejmá, že bude chvíli přemýšlet, protože prostě k ženě 
tyhle věci patří. A stejně tak je chtějí nosit i MtF holky před 
přeměnou. Nemají na to odpověď. Jen cítí, že to chtějí. Moc 
to chtějí a nedovedou si to vysvětlit. Jakékoliv bránění v 
nošení těchto "maličkostí" je jimi chápáno jako upírání vlastní
identity. Nikoli proto, že mají být ženami, tak to chtějí nosit, 
ale proto, že ženami jsou. Stejně, jako nad tím nepřemýšlí 
ostatní ženy, nepřemýšlíme nad tím ani my.
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8. Ruce

Koncem 90. let jedna moje kolegyňka řešila v práci velké 
dilema. Řešila ho několik měsíců - jestli si má oholit ruce. 
Měla je normálně žensky chlupaté, nepřišlo mi to divné, ale jí 
ano. Bála se, že když si to oholí, budou tam potom vidět 
takové ty ďubky a bude to vypadat nepřirozeně.

Jednou přišla do práce a chlupy z jejích rukou byly pryč. Od 
té doby si je holí a ďubky nikde.
Patří mezi 22,6 % českých žen, které si holí (nebo epilují) i 
chlupy na rukách.
Stále ale platí, že většina (58,6 %) českých žen si své chlupaté
ruce neholí :)

Březen 2016 - Můj velký průzkum: Jaká je česká žena? (1/4) 252



9. Nohy

Která z dam by chtěla vystavovat své chlupaté nohy? 0,5 % 
žen si chlupy na nohách neholí a zřejmě je tedy ani nikde 
nevystavuje, zatímco drtivá většina 95 % si nohy holí často 
nebo alespoň občas. To je potěšující zpráva zejména pro muže
dolňáky :) 95 % je opravdu vysoké číslo.
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10. Bobr

U tohoto grafu by se dalo říct jediné: "Sbohem, pane bobře." 
Pryč je éra bobříků, protože jak je vidět 73,6 % nás žen si své 
přirození udržuje bez chlupů a když k tomu připočteme ženy, 
které si ho holí alespoň občas, je to 91,3 % žen, které 
chloupky na onom choulostivém místě prostě nemají. Trochu 
smůla pro muže, kteří upřednostňují "naturální vzhled" :)
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11. Náušnice I.

Jen 2,3 % z žen nemá propíchnuté uši! Ostatních 97,7 % ano a
máme k tomu také svůj důvod, protože náušnice jsou 
posedlost, slabost, vášeň, nutnost, je to jeden z nejlepších 
dárků ženě, který vždy udělá radost a který my ženy 
milujeme. Já ze všeho nejvíce ty třpytivé s kamínky, ale na 
typ náušnic průzkum zaměřen nebyl.
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Líbí se mi ale i originální kousky ve tvaru mrkve nebo 
sněhuláka, kterého jsem nahlas obdivovala před Vánoci na 
pokladní v Kauflandu, protože jsem ho chtěla taky :)

11b. Náušnice II.

Zajímalo mě, zda jsou náušnice opravdu takovou holčičí 
mánií, neboť jsou i tou mou, a dá se říct, že ano. Žádné nebo 
jen jediné náušnice má jen 5,6 % z nás. Ostatním jedny 
nestačí :)
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Má sbírka činí asi 30 kusů, ale nemám na kolegyňku, jejíž 
cílem bylo mít na každý den v roce jedny :) (Moc hezký 
životní cíl! :D ) Nejčastěji míváme tak 6 - 20 kusů.

12. Voňavky I.

Jak voní žena? To nejspíš ví každý muž (i žena). A já už teď 
zase vím, že 4,5 % žen se téměř nebo vůbec nějakou vůní 
nevoní, takže jsou cítit svým vlastním přirozeným naturálním 
odérem. Ostatních 95,5 % žen se voní, což se mi líbí, protože 
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miluju vůně - a to nejen na ženách, ačkoli zrovna k ženě vůně 
patří, protože prostě - žena voní a má vonět :)
Ovšem každému voní něco jiného, takže si jistě své 
obdivovatele najdou i slečny, co žádnou vůni nepoužívají.

12a. Voňavky II.

Toto byla doplňující otázka k používání voňavek, abych 
zjistila, který typ je nejpoužívanější. Samozřejmě, že 
deodorant může být i bez vůně, takže to vlastně není voňavka 
(takže jsem dostala od některých slečen dotaz, jak to jako 
myslím :), no myslím to jednoduše a pochopila jsem, že jste to
všechny pochopily.

Bylo možné zaškrtnout více možností, protože já třeba 
používám parfém ve skle, v kovové lahvičce a tuhý 
deodorant. Čekala jsem, že kulička bude zaostávat, chudinka 
malá.
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Opět jsem slečnám nechala volnou ruku, takže mohly připsat, 
co mají na srdci. Proto ta kolonka "Ostatní".
Do ní patří například: tělový sprej, toaletka, parfém v plastové
lahvičce (no jo no, jsem na plast zapomněla), krémový 
deodorant, krystal, parfémovaná voda, roll-on pravý parfém, 
apod.

Miluju tenhle svět nekonečných možností! :)

Slečny uváděly občas i jednotlivé značky. Ty nejčastější z 
parfémů: Chloé, Chanel, Armani.
Z deodorantů v kovové lahvičce ve spreji: Dove, Playboy.
Z tuhých deodorantů: Nivea, Old Spice, Lady Speed Stick.

Nicméně značku jsem cíleně nesledovala.

Vybrané doplňující odpovědi:

"Snažím se každý den, ale občas zapomenu"
"Mám jich přes 12 kusů a volím podle nálady a příležitosti
(Dior, D&G, YSL, Oscar de la Renta, Burberry, Lancome,

Lolita Lempicka, Gucci, Versace, Chopard, Valentino,
Hermés)"
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"Ženy by se měly vonět pouze parfémem. Deodoranty jsou
snad samozřejmost a neslouží k vonění se, ale k překrytí

zápachu, pokud žena nepoužívá antiperspirant."

"Spíš na oblečení, aby déle vydržela."

"Parfémy používám většinou nasládlé, ale občas sahnu i po
květinové vůni. Každý parfém, který vlastním musí dlouho

vydržet, jinak je pro mne neužitečný."

Provést průzkum u žen je velmi příjemná záležitost, protože 
se snaží komunikovat i skrze něj a předat své poselství dál. :)
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13. Kosmetika I.

1147 žen zaškrtlo 4481 odpovědí, což znamená, že každá žena
používá v průměru téměř 4 způsoby (z výše uvedených), jak 
zkrášlit svou tvář. Nesledovala jsem ženy, které se nemalují.

Na plné čáře to vyhrála řasenka (85,7 % žen jí denně používá)
a hned na druhém místě vrchní make-up nebo BB cream (57,8
%) a pudr (56,5 %).
Překvapila mě i hodně rozšířená tvářenka (40,9 %).

A jak dopadl věčný souboj mezi rtěnkou a leskem na rty? :)
Rtěnka: 26,6 %
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Lesk na rty: 13,3 %

Tak je to jasné, dámy! :)

Po pravdě jsem čekala trošku vyšší výsledek lesku na rty i 
vzhledem k nižšímu věku respondentek, ale jak je vidět, 
rtěnka stále není naštěstí vůbec žádné retro. Čtvrtina žen jí 
používá!

Omlouvám se, že jsem v odpovědích zapomněla na 
zkrášlování obočí. Holky mi to taky daly dostatečně najevo v 
kolonce "ostatní" :)

13b. Kosmetika II.
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DMko nebo Rossmann? Výsledky odpovídají zastoupení 
těchto drogerií na našem trhu, včetně uváděné značky Teta.
Téměř polovina žen nakupuje kosmetiku nejčastěji v DMku, 
což je velké množství. I já. Ale chodím taky do Rossmanna 
nebo do Tety, podle toho, kam se mi zrovna chce a kde co 
mají. A stejně tak to má i většina z nás.

12,1 % žen nakupuje kosmetiku na internetu a uvedlo jako 
zdroj: Oriflame, Avon, naturinka.cz, eBay, parfums.cz, 
Douglas, Aliexpres, Vichy, lekarna.cz, Karel Hádek, Nobilis 
thilia, Mary Kay, Elf kosmetik, Zoeva, krasa.cz, korres.cz, atd.

Zajímavý je ještě Jiný zdroj (4,7 %):
"mamka nosí kosmetiku zdarma z práce"

"většinu kosmetiky si vyrábím (mýdla, šampóny...)"
"u kosmetičky"

"nenakupuji, jsem zásobena od Vánoc"

To, že si kosmetiku vyrábí holky samy, uváděly nejméně v 
pěti případech.
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14. Kabelka

Otázka, která nabízela více možností k zaškrtnutí, protože 
nenosíme jen jeden typ kabelky a někdo nosí ke kabelce třeba 
také igelitku :) (Naštěstí to už jsem dlouho neviděla.)
Domnívala jsem se, že nejrozšířenější budou tašky křížem, 
tzv. crossbody, ale ne. Nejčastěji nosíme právě klasické 
kabelky přes jedno rameno (64,9 %). I baťůžkářek máme 
hodně (24,3 %), ale ty neodsuzuji. Do školy i na střední jsem 
nenosila nic jiného a rozhodně to k dnešním studentkám patří.
Však měly možnost zaškrtnout i něco jiného, co nosí třeba na 
rande :) Tam s baťůžkem moc holek nechodí :)
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15. Nepořádnost

Když mi vyskočil kruhový graf s odpověďmi pro tuto otázku, 
nemohla jsem ho vybarvit jinak :)
Holky (a kluci bacha!), máme mezi sebou 13,9 % 
perfekcionistek, které mají doma perfektně uklizeno. Musí to 
tam vypadat krásně. Celých 74,2 % žen se doma uklízet 
alespoň snaží nebo občas snaží, což znamená, že muž, který si
takovou ženu vybere se může doma těšit na uklizený byt, 
pokud on sám nebude produkovat nepořádek nehorázným 
způsobem.
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Proti 13,9 % ženám s perfektně uklizeným bytem stojí 11,9 %
žen, které doma mají téměř nebo úplný nepořádek a já jim 
moc děkuji, že to přiznaly :)

16. Barvy

Jaká je tvá nejoblíbenější barva?
Jednoduchá otázka. Zaškrtnout bylo možné více možností.
Ale my nejsme jednoduché, proto jsem ani nečekala 
jednoduché odpovědi. Ačkoli jsem dala ostatním holkám na 
výběr pouze základní barvy, pro jistotu jsem ke každé přidala 
políčko k upřesnění, protože jsem tušila, že růžová není jen 
růžová nebo zelená jen zelená. Naše fantazie a ženské 
vnímání barev prostě nezná mezí. Proto máme ten svět 
barevnější :)
Některé slečny kromě své specifikace uvedené barvy uváděly 
také význam, jaký pro ně tato barva má či co pro ně znamená. 
Moc hezké!

Že by vyhrála růžová?
Bane, ta už dávno není holčičí doménou. Ta se už dávno 
zřítila až na 6. místo. Vítěz mě docela překvapil.

Tady jsou výsledky:
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1147 slečen zaškrtlo 4183 barev, což znamená, že každá 
zaškrtla v průměru 3-4 oblíbené barvy.

Zatímco ve vnímání samotných barev máme úžasnou fantazii,
v konečném výsledku stejně končíme u černé, tmavě modré a 
bílé, takže se zdá, že náš život je černobílý, ale není tomu tak.
Pro některé znamená černá eleganci, vkus, štíhlost, úctu. Bílá 
nevinnost, něžnost, mateřství, lásku, dětství. Za vším jsou 
emoce. I za barvami. Protože žena = emoce. Ženy vyjadřují 
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emoce nejen svými slovy, ale také svým chováním, výrazy ve 
tváři nebo právě barvami.

Ať tak či tak, průměrná česká žena má jako nejoblíbenější 
barvu černou, která vyhrála na plné čáře. Možná proto, že 
zeštíhluje? :) Každopádně jsem chtěla dodat, že já barvičky 
miluju, ale uvědomila jsem si, že sama chodím v černém 
kabátě a když si k tomu vezmu černé kalhoty, nemám co 
komu vyčítat :)

17. Nápoje

Tohle byla má oblíbená otázka. Původně jsem jí položila 
proto, abych usnadnila potencionálním nápadníkům situaci a 
věděli, na co nás mohou pozvat - čili abych odhalila, jaký 
máme vlastně jazýček? :)

Musím říct, že mě respondentky nesmírně obohatily! 
Například čaj z kakaových slupek - no ten musím mít! :) A 
nejen to. Jazýček máme opravdu vytříbený a pivo se u nás ani 
zdaleka nechytá. Co se týče prvního rande, tak nápadníkům 
doporučuji zeptat se na slečny oblíbený nápoj přímo :) Neboť 
si rády vymýšlíme a čaj není jen čaj, ale musí to být s 
citrónem a cukrem, ale jen třtinovým, ano? :)
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Opravdu mile mě překvapilo a mám z toho radost, jak zdravě 
české ženy pijí, že považují vodu za svůj nejoblíbenější nápoj!
(Možná proto jsou české ženy tak krásné :). Nečekala jsem, že
voda vyhraje!

I můj oblíbený čaj zvítězil nad kávou, jejíž vůni miluju, a mé 
neoblíbené pivo se svými 3,6 % nebude totéž s oblíbeností, 
jako u mužů :) Což je zajímavé. Sice všude kolem sebe vidím 
pít ženy pivo, ale tento průzkum prokázal, že nepatří mezi 
jejich nejoblíbenější nápoj.
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Pokud by někdo chtěl vidět kompletní seznam odpovědí s 
velmi velmi velmi upřesňujícími specifikacemi jednotlivých 
nápojů oblíbených našimi ženskými jazýčky seřazený 
abecedně, je možné stáhnout tabulku zde:

Jen pro zajímavost uvádím:

"Čaj zázvorový se spoustou medu a citrónu" (tady má někdo
stejný vkus, jako já :)

"Džus pomerančový s chia semínky"
"Džus 100 % grepový s vodou" :)

"Káva - Cafe latte s karamelem ze Starbucks"
"Minerální voda Rajec kaštan, pampeliška"

"Mléko s kávou a trochou granka"
"Šťáva domácí meduňková"

"Voda s kousky pomeranče nebo s malinami, borůvkami,
citronem, okurkou"
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V kompletním seznamu si můžete zjistit, zda ženy 
upřednostňují bílé nebo červené víno, zda zelený či černý čaj 
(ale pozor, tady je to velmi složité! A džus také není džus jako
džus :)

Nechť je tento seznam 
inspirací pro ostatní, zejména 
muže, kteří dělají ženám tak 
rádi radost ;)

Jak je vidět, stačí vzít 
obyčejnou čistou vodu, vhodit 
do ní pár koleček citrónu 
(pozor! některé z nás 

upřednostňují limetku! :) a ... máte nás! :)
Mě tedy určitě. :) A to nemyslím ironicky. Tento průzkum se 
odehrává ve zcela vážné rovině totiž.

(Kompletní výsledky v jednom pdf souboru je možné 
stáhnout zde.)
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Můj velký průzkum: Jaká je česká 
žena? (2/4)
14. března 2016 v 18:49 | Tereza 

Můj velký průzkum - 2. část - Vlastní názor

18. Velikonoce

Už se nám to blíží. Velikonoce! Zeptali jste se někdy nějaké 
ženy, jak tento genderově rozdílný svátek prožívají? Myslíte, 
že jsou nadšené tak, jako muži?
Vím, o čem mluvím. Prožila jsem si obě strany, jen musím 
říct, že mě trošku mrzí, jak dopadl průzkum v téhle mé otázce.
Mně se totiž Velikonoce líbí, jsem ráda, když dostanu na 
zadek :) Bez toho by to nebylo ono. Ale já jsem neobjektivní. 
Jsou to přeci teprve moje druhé pořádně ženské Velikonoce, 
zatímco většina holek už toho má od narození zřejmě po krk :)
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Jsem ráda za těch 5,5 % žen, které čekají na výprask od muže.
Patřím mezi ně. Ale chápu rozmrzelost těch ostatních, 
přičemž nejčastější odpověď (30 %) byla, že nesnáší 
Velikonoce a tenhle zvyk jim vadí. 23,6 % žen to zase vůbec 
neřeší, je jim to jedno.
Takže to tak vypadá, že Velikonoce jsou hlavně svátkem pro 
muže (alkohol, koledování, návštěvy, holčičí zadečky... a 
hlavně ta jejich mužská nadřazenost, v tento den naprosto 
zlegalizovaná a povolená :).

Teď, co jsem čerstvě vypráskatelná, prožívám samozřejmě 
Velikonoce s nadšením, ale chci říct, že se na to dívám ještě z 
jiného pohledu. Je to jedinečná stará česká tradice a já jsem 
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pro zachování tradic. Je možné, že jednou budu taky z 
Velikonoc otrávená, jako ostatních 75,7 % českých žen (no, 
nejspíš ne :), ale vždycky se budu snažit udržet tradici a to 
vajíčko vlastnoručně namaluju a připravím si stuhy na 
pomlázky...

Ostatně tento důvod (zachování tradic) uváděly také holky v 
upřesnění. Ale také zmiňovanou dominanci mužů.
Co si tedy o Velikonocích myslí české ženy?

"Mrzelo by mě to spíše z tradičního hlediska. Od malička se
to u nás doma děje a bylo by mi líto, kdyby najednou nikdo
nepřišel, přestože mi dávno není 20. I kdyby to měl být jen

brácha!" (To je hezký.)

"Symbolické vypráskání ok, ale koledníci s vařečkou vítáni
nejsou! Poslední dobou je z toho zvyk, kdy se vyloženě těší na

to, že mohou ženu brutálně a beztrestně ztřískat."

"Koho by to nemrzelo, bohužel tato tradice se nezachovala ve
velkoměstech, spíše na vesnicích nebo malých městech."

"Záleží na tom kdo a jak, vtipně pojatá tradice proč ne, u nás
bylo zvykem ženy polejvat studenou vodou a bylo to dost

drastické, to jsem nenáviděla. Mělo by to být v rámci srandy,
né prokazování nějaké dominance, nucení atp."
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"Obecně nějak Velikonoce neprožívám. Práskání mi od dětství
přišlo hrozně trapný. Nevěděla jsem, jak se tvářit. Prostě

trapas."

"Když jsem byla malá, kluci chodili - byla to tradice. Nyní
nám je přeci jen víc (25) a raději si zajdeme někam

posedět :)"

"Vlastně se spíše celý den modlím ať nikdo nedorazí :D"

"Většina kluků/mužů nezná míru, a to i když je upozorním.
Netoužím mít stehna plná modřin jenom proto, že je to zvyk."

"Vadí mi, když Velikonoce někteří muži zneužijí k tomu, jen
aby se mohli ožrat."

"Velikonoce jsem hloupý otravný svátek."

"sexismus"

"Docela mi vadí mlácení kohokoliv, je to hloupé"

"Velice mi to vadí, přímo uráží, nejde jen o mlácení, ale i o
polévání vodou..a další primitivní praktiky, které společnost

mužů uplatňuje pod rouškou "zvyků" a "lidové tradice"
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"Ročně ke mně přijde cca 40 kluků. Miluju Velikonoce.
Užívám si to. Patří to ke každoroční tradici u nás."

"Nikdy se mi nestalo, že by nikdo nepřišel."

"Žiji v Praze, kde se tento venkovský zvyk nepraktikuje."

"Chlapi chodí, ale já neotevírám."

"Líbí se mi ta tradice. Takže jsem ráda, když si můj přítel,
švagr nebo otec najdou čas a upletou čerstvou pomlázku."

"Hloupě věřím, že se na mě z vrby přelije její vitalita."

"Vypráská mě přítel, to mi stačí."

"Stačí mi jemný symbolický výprask od manžela :)"

"Stačí když mě vypráská doma přítel, ostatní chodí spíše na
návštěvu, ať se jednou za rok vidíme, to mám ráda."

"Když jsem byla mladší vadilo by mi kdyby nikdo nepřišel.
Nyní už to beru jako nutnou rodinnou tradici :-("

"Vždycky někdo přijde a je to legrace, nevadí mi to."

"Je škoda, že tradice mizí."
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Tak a graf je barevný taky jako Velikonoce :)

Vztahy s muži

19. Vyrovnanost vztahu
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21,3 % z českých žen přiznává, že jsou ve vztahu dominantní,
zatímco 12,9 % submisivní. Nejraději mají ale ženy 
vyrovnaný vztah.

V jedné z následujících otázek (č. 26 v části 3/4) jsem se ale 
ptala na konkrétní vlastnosti, které by měl náš životní partner 
mít a občas se tam objevovala i dominance, čili jsou ženy, 
které vyloženě dominantního muže chtějí.

20. Za ruce
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Zajímala jsem se o to, zda vůbec holky mají zkušenost s tím, 
že by je partner nechtěl vzít na veřejnosti za ruku. Nemyslela 
jsem líbání ani větší intimnosti. Jen ruka v ruce. Já mám 
chození za ruku totiž ráda.

Největší část žen (33,8 %) odpověděla, že jim vadí, když je 
partner nechce (odmítá) vzít za ruku na veřejnosti. Chceme, 
abyste nás drželi.

Možnost "jiné" zvolila většinou děvčata, která nemají 
partnera, i když jsem se ptala na hypotetický vztah, ne 
aktuální, takže tato možnost neříká, kolik dívek je bez 
partnera, ale zeptat jsem se na to mohla, to je fakt :)

Tady jsem vybrala nejlepší komentáře k této otázce:

"Nikdy se mi ale nestalo, aby mě nechtěl vzít za ruku."

"Neřeším tento problém, přítel mě drží za ruku kdykoliv. Ale
kdybych to musela řešit, rozhodně by mi to vadilo (naštěstí s

tím můj přítel nemá problém :-)"

"Ale nemusí ma držať vždy, to nechcem, ale vadilo by mi, keby
ma nechcel držať za ruku nikdy."

"Proto bych s klukem, co by mě nechtěl vzít ani za ruku, nikdy
nechodila. =)"
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"Pokud by kluk nechtěl vzít svoji holku za ruku, určitě bych
přemýšlela, jestli ji má vůbec rád."

"Pak by takový partner opravdu za to nestál."

"S člověkem, který se nechce držet na veřejnosti za ruce, teda
má problém s intimitou, bych vůbec nechodila, ale

nevynucuju si to, má k tomu asi nějaký důvod, ale na druhou
stranu olíbávání, hlazení, apod. na veřejnosti nesnáším."

"Když mě nedrží za ruku, drží mě galantně za pas nebo mi
nabídne rámě - miluje i on mě."

"Většinou mu buď mrznou ruce nebo něco nese :)"

"Už jsme spolu dost dlouho na to, abychom se nezabývali
malichernostmi."

"Nepotřebuji se s ním neustále držet za ruce..."

"Můj současný přítel by to nikdy neudělal, ale už jsem měla
přítele, který tvrdil, že se za ruku prostě nedrží, idiot, byl brzy

bývalý, hodně mi to vadilo, ale to samozřejmě nebyl důvod
rozchodu."

"Jsem vdova a už nemá kdo."
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"Nikdy se mi to nestalo, ale kdyby ano, asi by mi to bylo líto."

"Nemám přítele, nejsem moc typ na vztahy."

"Přítele nemám, ale i kdybych měla, nevadilo by mi to.
Nemusíme si přece nic dokazovat držením za ruku na

veřejnosti. Nejsem romantička :)"

"Vôbec by mi nevadilo, keby ma držal menej, ale je na mne
nacapený stále :D"

"Slušní lidé si nechávají projevy lásky na DOMA"

"Nemám přítele, ale když jsem měla, nechtěla jsem, aby mě
držel, je to nepohodlné."

"My se odjakživa držíme za ruku. Je to přirozené."

"Jsem lesba a s mojí přítelkyní se držíme. Když mě nechce
držet (třeba jde proti nám její učitel který to neví), nevadí mi

to."

"Když mě nedrží a chci se držet, tak ho prostě chytnu já :)"
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"Můj manžel mě za ruku bere vždy a všude, takže toto
neřeším."

"Vadí mi, když mě neustále drží za ruku. On chce, já ne. :)"

"Drží mě pořád, i když nechce :D"

"Je to dětinské řešit proboha, ať se držíme nebo ne, stále jsme
manželé."

"S takovým bych nechodila, musí být pyšný, že se mnou je,
stejně jako já jsem."

21. Sexuální partneři

Odpovědi k otázce počtu sexuálních partnerů za života žen 
nebylo jednodouché zpracovat, protože odpověď je závislá 
také na věku. Navíc šlo o první z choulostivých otázek, takže 
výsledky nemusí být pravdivé, ale já věřím, že jsou. Vždycky 
se všude najde někdo, kdo k tomu přistupuje nezodpovědně 
(myslím k této statistice), ale přesto si lze nějaký obrázek 
udělat.
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(Po kliknutí se tabulka otevře v plné velikosti)

Když tak na to koukám, tak si myslím, že si chlapi vždycky 
dokážou najít slečnu s těmi vyššími počty, se kterou si užijí, 
když to potřebují. Mezi jednotlivými výsledky jsou totiž tak 
extrémní rozdíly.
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Tady bych chtěla upozornit... některé výsledky tohoto 
průzkumu překvapily i mě. Pokud překvapí ještě někoho, 
neznamená to, že když něco dělá většina, tak jsem zaostalá, 
divná nebo neschopná, pokud to nemám také tak. Nikoliv. 
Každý člověk je originál a tohle rozhodně není návod na to, 
co dohánět. Je to jen statistika. Vidíme jen ty extrémy, ale 
nevidíme, že běžnější jsou nižší počty partnerů, dost často i 
nula a není na tom nic špatného.

Ale prostě - ženy se chtějí také milovat :) A je hezké, že to 
prostě funguje - vztahy mezi muži a ženami.

7,9 % nechtělo odpovědět.

Při zpracovávání se častokrát těsně pod sebou objevovaly 
velké rozdíly jako 22 let - 0 partnerů, 22 let - 24 partnerů.
Dívky se v poznámkách v případě vysokých hodnot 
sexuálních partnerů často vyjadřují lítostivě, omlouvají se 
nebo se za tento velký počet stydí. Téměř vždy vysoký počet 
nějakým způsobem komentují, některé to nemrzí vůbec.

S 26. věkem vymizela v odpovědích "nula sexuálních 
partnerů" a s 39. věkem už měly všechny ženy sexuální 
partnery minimálně dva.
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22. Sprostá slova

Nevím, proč lidé mluví sprostě. Chápu, když si občas někdo 
potřebuje ulevit a má to svůj důvod, ale ne, když říká "kurva" 
za každou větou, asi místo tečky. Je vidět, že 39 % ženám to 
vadí taky a 31,1 % to partnerovi toleruje.
Sprostí muži ale nemusí být smutní. Je tu 9 % žen, které 
mluví také tak :)
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22. Kouření

69 % ženám vadí, když jejich partner kouří. Pro 39,7 % žen je
dokonce kouření potencionálního partnera překážkou ke 
vztahu. A já patřím mezi ně. Je to pro mě nepřekousnutelné, 
nechápu, jak někdo může strkat tak smradlavé věci do pusy 
nebo si je zapálit doma. Je to stejné, jako kdybych si dala na 
stůl do obýváku hovínko. Nevidím v tom vůbec žádný rozdíl. 
Ale já jsem velmi zaujatá antikuřačka, takže můj názor na 
kouření je velmi radikální :) Vždycky říkám, ať si kdo kouří, 
jak chce, ale jen když je sám, ať tím neobtěžuje ostatní. 
Nedávno jsem byla v Liberci a už jsem fakt vypěnila. Nazvala
jsem si ten den Liberec městem kuřáků. Kamkoliv jsem šla, 
šel přede mnou kuřák, držel si cigaretu v ruce, nekouřil, ale 
smrdělo to po celém chodníku, nedalo se za ním ani jít. Když 

Březen 2016 - Můj velký průzkum: Jaká je česká žena? (2/4) 287



si jeden takový úžasný kuřák zapálil cigaretu v podchodu na 
perón, kde byly všude cedule se zákazem kouření, zařvala 
jsem na něj, že jdu zavolat ochranku za tu cigaretu. Otočila se 
akorát jeho partnerka s kočárkem :) U nich doma to musí tedy
vypadat.

Normálně takhle kvůli cigaretám nepěním, ale ten den mi 
přišel Liberec jako naprosto nepochopitelné antituristické 
město, protože jsem nebyla schopná najít podle jejich 
směrovek nástupiště číslo 2 a tak mi vlak ujel. Venku ledový 
vichr, já hladová a unavená. No jo, stane se :) Když jsem 
následovala směrovky s nástupištěm číslo 2, byly společně na 
cedulích s nástupištěm číslo 1, jenže jakmile jsem vešla na 
nástupiště č. 1, číslo 2 už nikde. Navíc kohokoliv jsem se 
zeptala, tak říkal: "Cože? Nástupiště číslo 2? To jsem tu nikdy
neviděla!" :D
Ale jo, je tam, jenže schované daleko za rohem. A tak ten 
kuřák zkrátka odnesl mojí špatnou náladu :)

Těším se na chvíli, kdy tahle planeta pochopí, že kouření je 
nesmysl. Víc to nebudu komentovat, protože by to bylo na 
dlouho.

Jen prosím, muži a ženy, nekuřte. Opravdu to smrdí.
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23. Dotěrný muž

No těpic. Téměř 30 % žen zažilo někdy dotěrného muže. "Já 
jsem tady nejsilnější, tak buď zticha." Fajn. Ne, žádné fajn. 
Ale co můžeme dělat? Nejspíš ho vykopnout a najít si jiného, 
který nebude svou ženu brát jako kus hadru, ale bude si jí 
vážit a milovat ji. Protože láska vypadá jinak.

Já se na tuhle otázku ptala záměrně, protože takovou 
zkušenost mám taky. Ale nemyslela jsem tím laškování mezi 
partnery, kde partnerka hraje jen divadlo a líbí se jí, jak jí její 
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partner dobývá. Tam "ne", znamená "ano", i když žena říká 
"ne". Takové divadlo se mi líbí :)

24. Květiny

Výborně, gentlemani a pozorní muži ještě nevymřeli :) Ať už 
to dělají z radosti nebo z donucení, květina udělá radost 
vždycky.

12,4 % žen ještě na svojí první květinu z lásky čeká, ale určitě
se dočká.
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25. Sexuální orientace

Noo, tak zeptala jsem se na to. Hlavně mě zajímalo, jestli na 
tolika respondentkách bude potvrzen onen 4% výskyt leseb. 
Nepotvrdilo se. Žen, které přitahují ženy, je v tomto 
průzkumu pouze 10 (0,8 %). Ale kolem 20 % uvedlo, že je 
přitahují muži i ženy s tím, že více muži. Což je hezké číslo :)

Nesledovala jsem počet osob, které přitahuje kdokoli 
(pansexuál) bez ohledu na fyzické pohlaví. Chtěla jsem vědět,
kolik holek chce muže, čili jak velký je boj o muže a je to 
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97,5 %. Je to prostě boj :) Ale já se s žádnou o toho svého 
dělit nehodlám. :)

Shrnutí 1. a 2. části:

(To je hlavně doporučení pro slečnu, co chce dělat vše, jako 
"většina žen" ;)

Bude-li se chtít tedy někdo chovat jako VĚTŠINA žen, musí 
si
- lakovat nehty
- nepoužívat lak na vlasy
- umývat vlasy denně nebo alespoň ob den
- mít dlouhé vlasy
- denně si mazat krém na obličej
- chodit ráda a často v podpatcích
- často nebo alespoň občas si na sebe vzít šaty
- neholit si své ženské chlupy na rukách
- zato nohy mít hezky oholené
- vyholené přirození
- nosit náušnice
- mít jich doma alespoň 6 až 50
- voní se parfémem ve skle
- používá řasenku a vrchní make-up s pudrem
- nosí kabelku přes rameno
- má doma aspoň občas uklizeno
- má ráda černou barvu
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- nejčastěji pije vodu nebo čaj
- nesnáší Velikonoce a vadí jí výprask na zadek
- chce vyrovnaný vztah
- chce chodit s partnerem za ruku na veřejnosti
- nechce, aby její partner mluvil sprostě
- chce, aby její partner nekouřil cigarety
- dostává květiny od muže z lásky
- chce, aby její partner byl muž

A to je vodítko vlastně i pro muže, jakou ženu mohou v Česku
čekat. Nejsme zas až tak špatné, co myslíte? :)

Věřím, že nejsem sama, koho výsledky pobavily.

To ale není všechno...
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Můj velký průzkum: Jaká je česká 
žena? (3/4)
14. března 2016 v 19:37 | Tereza 

26. Pan dokonalý

Na tuhle otázku jsem se 
těšila. Opět jsem dala 
slečnám volnou ruku, takže 
bylo na nich, jak si 
představují muže, se kterým
by chtěly strávit zbytek 
života.
Jakmile jsem ale nahlédla 
do výsledků, došlo mi, proč
je těch mužů takový 

nedostatek. Všechny totiž chceme toho jednoho :) Jen ty jeho 
hojně požadované vlastnosti byly uváděny v různém pořadí. 
Nebyly by to ale ženy, aby nevymyslely celkem 242 
vlastností. Ani jsem netušila, že jich tolik existuje.

Odpovědi byly moc krásné, až jsem se úplně zasnila, jaké by 
to bylo, mít taky takového. I když některé odpovědi byly 
vlastně i smutné ("Aby mě nemlátil.", "Gramotný.", 
"Nezávislý na rodičích.", "Základní hygienické návyky.")

Takže o jakém muži si sníme?
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Napiš jednu nebo více vlastností či představ 
(kolik chceš), které by měl tvůj kluk, se kterým 
bys chtěla strávit zbytek života, mít.

1. vtipný / dokázal mě rozesmát / zábavný / veselý / smysl 
pro humor 408

2. inteligentní / chytrý 284

3. hodný / dobrosrdečný 222

4. věrný 213

5. tolerantní / aby přežil mé slabé stránky / brát mě 
takovou, jaká jsem 168

6. upřímný / aby mi nelhal / pravdomluvný 150

7. spolehlivý 142

8. sexy / přitažlivý / atraktivní / hezký / charizmatický 137

9. milující / aby mě měl rád / miloval mě / v dobrém i ve 
zlém 115

10. zodpovědný 100

11. pracovitý 92
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12. milý 81

13. rozumný / moudrý 60

14. ambiciózní / cílevědomý 58

15. pro rodinu / rodinný typ 49

16. samostatný (umět se o sebe postarat) / soběstačný / 
zabezpečený / zaměstnaný 48

17. společná témata / abysme si rozuměli / společné zájmy / 
cíle 45

18. empatický / soucitný 41

19. pozorný 41

20. ohleduplný 40

21. slušný / slušně vychovaný 40

22. galantní / gentleman 39

23. chápavý / chápající 39

24. laskavý 39
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25. podporující / podpora druhého v jeho přáních / opora 38

26. čestný / poctivý / umí uznat svou chybu 34

27. vyrovnaný 34

28. aktivní / nelenivý / podnikavý 31

29. silný, zdatný (fyzicky) / svalovec / sportovec 29

30. důvěryhodný / mohu mu věřit 27

31. ochotný 27

32. přátelský 24

33. respektující 23

34. obětavý 22

35. optimista / pozitivní 22

36. společenský 22

37. starostlivý 22

38. šikovný / kutil / zručný 21
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39. zdravě sebevědomý 21

40. romantický 19

41. ochranářský / ochránce (mě i slabších) / pocit bezpečí 18

42. upovídaný / komunikativní 18

43. klidný 17

44. schopný 17

45. trpělivý 17

46. mít rád děti 17

47. abych pro něj byla jediná / na prvním místě / oddaný 16

48. mužný / ne zženštělý / měl by to být prostě chlap 16

49. citlivý / emotivní 15

50. nekuřák 15

51. rozhodný 15

52. schopen kompromisu 15
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53. vzdělaný 15

54. dominantní 14

55. něžný 14

56. otevřený 14

57. akční 13

58. dobrý v posteli / šikovný v sexu 13

59. mít rád zvířata 11

60. naslouchavý 11

61. vášnivý 11

62. aby si uměl "dupnout" / neměl by si nechat vše líbit / 
ráznější / průbojný 10

63. ne alkoholik 10

64. nesobecký 10

65. uctivý / respekt 10

66. vstřícný 10
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67. vysoký 10

68. dobrodružný 9

69. spravedlivý 9

70. charakterní 8

71. nadhled 8

72. odvážný 8

73. výletník / aby rád cestoval 8

74. pohodový 7

75. pokorný 7

76. sympatický 7

77. vyspělý 7

78. aby uměl vařit / dobrý kuchař 6

79. bohatý 6

80. nápomocný 6
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81. ne podpantoflák / mít svůj názor 6

82. neagresivní / aby mě nemlátil 6

83. přizpůsobivý 6

84. sečtělý 6

85. spontánní 6

86. umělecky založený 6

87. umí se o mě postarat / o děti / pečující 6

88. upravený / pečující o sebe 6

89. vnímavý 6

90. nežárlivý 5

91. štědrý / nelakomý 5

92. aby měl vkus 5

93. zásadový 5

94. brát mě jako rovnocenného partnera 5
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95. čistotný 4

96. dochvilný 4

97. dospělý 4

98. energický 4

99. férový 4

100. kreativní 4

101. mít rád kočky 4

102. pořádkumilovný 4

103. praktický pro život 4

104. skromný 4

105. velkorysý 4

106. aby měl rád lidi i zvířata 3

107. drzý 3

108. extrovert 3
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109. hudebně nadaný 3

110. mazel 3

111. mít penis 3

112. ne debil 3

113. neurážlivý 3

114. nezávislý na rodičích / ne mamánek 3

115. oduševnělý / přemýšlivý 3

116. pečlivý 3

117. stabilní 3

118. střelený / bláznivý 3

119. tolerantní vůči homosexuálům, veganům, křesťanům 3

120. usměvavý 3

121. úspěšný 3

122. všímavý 3
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123. být na úrovni 2

124. mít fantazii 2

125. gramotný 2

126. hrdý 2

127. iniciativní 2

128. mít větší penis 2

129. mít vousy 2

130. musí mě umět překvapit 2

131. nadšený 2

132. nápaditý 2

133. nehádavý 2

134. nemluvit sprostě 2

135. originální 2

136. pečující 2
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137. pilný 2

138. přítulný 2

139. rozvážný 2

140. sám sebou / svůj / přirozený 2

141. solidární 2

142. starší než já 2

143. svědomitý / plnit sliby 2

144. svobodomyslný 2

145. štíhlý 2

146. taktní 2

147. trochu žárlivý 2

148. věřící 2

149. vřelý 2

150. vůdčí 2
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151. zdravý 2

152. zvídavý 2

153. finanční přehled 2

154. 2 m a 120 kg :) 1

155. "normální" 1

156. aby bylo mezi námi silné pouto pro překlenutí špatných 
období 1

157. aby mi dal svolení občas se s někým vyspat, monogamie 
je nuda 1

158. aby nám na sobě nepřestalo záležet 1

159. aby neměnil sám sebe jen proto, aby zachránil vztah 1

160. aby netoužil po dětech 1

161. aby si mě vážil 1

162. aby stál při mě, kdykoliv to budu potřebovat 1

163. abych s ním chtěla zůstat celý život 1
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164. aktivní v domácnosti 1

165. autorita 1

166. bezelstný 1

167. bezdlužný 1

168. bojovný 1

169. být jedinečný 1

170. být mi oporou 1

171. být zamilovaná 1

172. cizinec z teplých krajin - odstěhovala bych se tam 1

173. dlouhovlasý blonďák 1

174. dlouhé vlasy 1

175. dobré vztahy s rodiči 1

176. dobrý hudební vkus 1

177. dostatečně šílený 1
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178. drsný 1

179. důvěřující (partnerce) 1

180. elegantní 1

181. estetické cítění 1

182. hospodárný 1

183. hravý 1

184. inspirující 1

185. kompatibilní se mnou 1

186. krásné oči 1

187. lidský 1

188. logicky uvažující 1

189. metalista 1

190. miluje změny 1

191. mírný 1
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192. mít tvrdý penis 1

193. mít rád dobré jídlo 1

194. musí zavírat víko na záchodě 1

195. musí umět tančit 1

196. ne idiot 1

197. ne gambler 1

198. ne kretén 1

199. ne feťák 1

200. ne ňouma 1

201. nebojácný 1

202. nenáladový 1

203. nesmí mít vysoko položený hlas 1

204. nevyzáblý 1

205. nonkonformní (chová se odlišně) 1

Březen 2016 - Můj velký průzkum: Jaká je česká žena? (3/4) 309



206. normální 1

207. oblíbený 1

208. organizační schopnosti 1

209. plné rty 1

210. pohotový 1

211. pohostinný 1

212. povznesený 1

213. realista 1

214. respekt k odlišnostem 1

215. rošťák 1

216. roztomilý 1

217. schopen naslouchat 1

218. smyslný 1

219. snaživý 1
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220. snědý 1

221. soudný 1

222. splodit dítě 1

223. temperamentní 1

224. tmavé oči 1

225. trochu grázl 1

226. trochu nedostupný 1

227. uvědomělý 1

228. uvážlivý 1

229. uvolněný 1

230. už jsem toho svého prince našla 1

231. vděčný 1

232. velké vypracované ruce 1

233. vitální 1
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234. vlastní názor 1

235. výjimečný 1

236. vyřešená minulost 1

237. vytrvalý 1

238. zkušený 1

239. znalost historie 1

240. zvláštní 1

241. živočišný 1

242. základní hygienické návyky (občas je to tragédie) 1

Celkem: 3860

Bohužel na tomto serveru nelze vkládat do článků krásné 
tabulky, takže jsem musela jen takto vložit výsledky s textem. 
Přehlednou tabulku lze stáhnout zde.

Přijde mi tak samozřejmé a přirozené, aby měl člověk takové 
vlastnosti. Alespoň některé z nich. A přitom to není vůbec 
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samozřejmost, když vidím partnery některých žen. Než to, co 
mají, tak to radši nic.

Ale uznávám, že i muži to s námi nemají mnohdy jednoduché,
když čtu některé požadavky :)
Ani mě nenapadlo, že holky vymyslí tolik vlastností :) To 
bude asi tím, že se dalo dohromady 1147 hlav. Tohle je už 
vážně skoro encyklopedie vlastností :)

VTIPNÝ, INTELIGENTNÍ, HODNÝ... tři nejčastěji se 
opakující požadované vlastnosti, které by chtěla mít česká 
žena na svém partnerovi. A VĚRNÝ je hned následuje. Zdálo 
by se, že pro muže nemůže být problém tohle ženám splnit. 
Přesto je tolik žen bez partnera, protože prostě ten pravý zatím
nepřišel.

To, že důležitý je i vzhled (prostě je důležitý!), dokazuje i 
přitažlivost, krása či atraktivita partnera, která je na 8. místě. 
Bez té vzájemné chemie to prostě nejde.

Několikát se objevil i požadavek na to, aby partner měl penis 
(větší, velký, tvrdý) (6x), aby byl dobrý v posteli (13x). Či na
to, aby neměl vysoko položený hlas! (1x) :)

A hlavně, aby to nebyl kretén (1x), debil (1x), ňouma (1x)... 
Takže prosím vás, apeluji na všechny muže: Nebuďte 
kreténi, debilové a ňoumové! Berte tento seznam vlastností 
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dokonalého muže, které jsme si vysnily my ženy, jako takový 
návod na to, jak velkou máte šanci uspět a které vlastnosti 
jsou pro nás nejcennější. Dala jsem vám jedinečnou možnost 
podívat se do ženské duše, co se nám v ní odehrává a na co v 
té naší hlavě myslíme. Je na vás, jak toho využijete.

Baví nás, když nás dokážete rozesmát, když máte něco v 
hlavě a jste na nás hodní. Máme také rády, když jsme pro vás 
jen ty jediné a cítíme, že nás milujete. Chceme, aby bylo na 
vás spolehnutí, abyste nám nelhali a byli tolerantní vůči našim
chybám a nedostatkům. My se pokusíme o totéž :)

Při zpracovávání odpovědí této otázky mě napadla taková 
partnerská hra:
1) vytiskněte si 4x tabulku požadovaných vlastností
2) každý z partnerů obdrží dva výtisky
3) nejprve první partner zakřížkuje vlastnosti, které se 
domnívá, že druhý partner má
4) na svůj výtisk zakřížkuje druhý partner vlastnosti, které si 
sám o sobě myslí, že má
5) poté oba tyto výtisky porovnají :)
Jak se shodují výsledky toho, jak jeden vidí druhého a jak se 
vidíme sami?

6) Totéž se zopakuje u druhého partnera, který nejprve 
zakřížkuje vlastnosti, které si myslí, že má první partner
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7) První partner si zakřížkuje vlastnosti, o kterých se 
domnívá, že má
8) Porovnají se :)

Analyzovat 1147 odpovědí vlastními slovy (chtěla jsem, aby 
holky použily svou hlavu a nebylo jim nic podstrkováno) bylo
občas náročné, protože některé slečny se rády rozepisují, což 
naprosto chápu a respektuji :)

Zde jsou některé zajímavé odpovědi:

"Aby jsme se měli stále rádi a nepřestalo nám na sobě
záležet... zbytek se vždy nějak vyřeší, protože nikdo nejsme

dokonalý."

"Dokonalá kombinace vlastností neexistuje a vadí mi každý,
kdo myslí, že ano."

"Hlavní pro mě je, aby mě miloval a nikdy nepodvedl. Chci
být pro muže jedna jediná, pro kterou bude mít oči. Je to ale

nereálné, a proto se vrhám z postele do postele různým
mužům... Chci lásku a sex mi ji nahrazuje - dají mi pocit, že

mě chtějí."

"Aby dokázal odolat vlivům společnosti (obejme kamaráda,
aniž by to v jeho očích bylo "gay", nebojí se říct, že je

feminista, je mu jedno, kdo vydělává víc, atd.)"
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"Nechci strávit zbytek života jen s jedním mužem."

"Takový, aby nevyužíval svou fyzickou převahu proti ženě."

"Takovýho kluka už mám 10 let, neustále mi říká, jak jsem
krásná a že mě miluje, otevírá mi dveře, nosí mi těžké věci,

chodí mě doprovázet domů, naproti... zároveň je svůj, dělá si,
co chce (není podpantoflem)."
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Můj velký průzkum: Jaká je česká 
žena? (4/4)
15. března 2016 v 18:37 | Tereza 

Tuhle trošku ujetou část jsem do dotazníku prostě vložit 
chtěla, protože mě zajímalo, co na to říkají ostatní. Názory 
druhých jsou pro mě vždy cenné. Trochu se dívkám 
omlouvám za tak divnou otázku, snad jsem je moc nevyděsila 
(očividně některé ano), ale položila jsem ji přímo, bez 
servítků tak, abych zjistila, kolik biologických žen touží mít 
něco, co bych nikdy u ženy nečekala. Prostě jsem tu ženu, 
která po tom tak strašně moc touží, chtěla najít a přijít na to, 
kdo je ta žena, protože já to nechápu. A existuje vůbec? 
(Vynechám-li pornoprůmysl, kde je motivace jasná.) Není to 
jen výplod něčí fantazie? Nedohadujeme se tu tak náhodou 
nad čistě hypotetickými možnostmi, které jsou ve skutečnosti 
nereálné? Tomu jsem chtěla přijít na kloub. Oslovit však jen 
1147 žen s touto otázkou je příliš málo. Musela bych oslovit 
tak 114.700.000 žen, abych možná tu jednu objevila. Kdo ví? 
Každopádně tak velký průzkum už neplánuji. Stačí mi totiž 
odpovědi z tohoto.
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27. Toužíš dlouhodobě (celoživotně) mít 
celý život místo ženského genitálu penis?

(Jde o opravdové celoživotní vyjádření touhy na celý život, 
nikoli o vyzkoušení penisu na pár dní, proto zde není možnost 
odpovědi "ano - občas". Existence penisu u ženy by s sebou 
nesla velkou spoustu problémů (viz další otázka). Tato otázka 
je záměrně položena takto, byť ti může přijít sebeabsurdnější, 
jako mně).

Březen 2016 - Můj velký průzkum: Jaká je česká žena? (4/4) 319



Jů! Zaradovala jsem se. Našla jsem 26 holek, které touží 
celoživotně mít penis a nejsou to FtM kluci. Hned jsem se 
těšila, jak je vyzpovídám a zjistím, jaká je jejich motivace. 26 
dívek mi však připadalo nějak hodně a tak jsem pro jistotu 
prozkoumala jednotlivě jejich dotazníky a musím bohužel 
říci, že všech těchto 26 žen uvedlo možnost "ano" nerozvážně,
protože hned v dalších otázkách připouští (asi když jim došlo, 
co to vlastně pro ně znamená, protože tam toto téma 
rozpitvávám), že by ho tedy nechtěly na celý život a některým
to přijde dokonce "divné" až "úchylné". Čímž mi tedy 100 % 
žen odpovědělo, že mít celoživotně penis netouží.

Jiný výsledek jsem vlastně nečekala, ale třeba někdy v životě 
potkám ženu, kterou po tom touží, není FtM a řekne mi, proč 
chce být ženou s penisem.

Otázka zněla záměrně "žena, která touží mít penis", nikoli 
"která má" či "která se bojí ho nemít". Těch se to netýká. To 
jsou ženy (např. před přeměnou či před operací v přeměně), 
které kdyby to bylo možné a jedním zaklínadlem měly 
kompletní ženský genitál, tak by do toho šly. Zbavit se penisu 
jim brání například strach z operace, za což nemohou, 
nesplňují tedy podmínku "toužení po penisu" a jsou ženami 
(alespoň v mých očích - úředně bohužel jedině až po operaci 
nebo po orchiektomii).
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Toto téma jsem do dotazníku zařadila záměrně, protože (jak 
jsem psala v jednom z předchozích článků) Ministerstvo 
řešilo žádost o zpřístupnění možnosti změny pohlaví pouze na
základě žádosti bez zdravotní dokumentace. Přijdete na úřad, 
řeknete, že jste žena a změní vám jméno na ženské, rodné 
číslo na ženské a pohlaví v dokladech. Je jedno, jak vypadáte, 
jak se prezentujete, jak vás lidé oslovují, co máte mezi 
nohama. Najednou jste žena. Nechcete z nějakého důvodu 
absolvovat povinný proces změny pohlaví nebo se podřizovat 
podmínkám stanoveným zhruba stejně ve všech vyspělejších 
zemích, kde zatím možnost změny pohlaví pouze na základě 
žádosti povolena není.

Já s tímto procesem souhlasím, nikdy jsem proti němu 
neprotestovala, byla jsem od začátku srozuměna se vším, co 
mě čeká, chtěla jsem operaci a nevadí mi, že je podmínkou 
pro úřední změnu pohlaví. To je můj postoj a názor.

Sdílí ho sice většina, ale jak je vidět, pár hlasů se ozvalo, že je
to nesmysl a že by měl každý mít v dokladech takové pohlaví,
v jakém se cítí, že je.

Jaký na to má názor 1147 českých žen se dozvíme dále.
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28. Chtěla bys mít penis alespoň pár dní na 
vyzkoušení (zjistit, jaké to je)?

A tady už máme jinou situaci. Mít penis jen na chvíli - to je 
pro ženy docela pokušení - zjistit, jaké to asi je :)

21,8 % žen "penis na chvíli" striktně zavrhlo, 26,7 % 
připouští, že by si jej možná na chvíli vyzkoušelo, ale 51,3 % 
by jej vyzkoušelo určitě. To je více než polovina žen, což mě 
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vlastně ani nepřekvapuje, protože tady hraje hlavní roli 
zvědavost.
2 ženy uvedly, že by penis chtěly na celý život, ale podle 
jednotlivě vyplněných dotazníků jde opět o nezodpovědně 
vyplněné dotazníky, protože v dalších otázkách se k penisu na
ženském těle nestaví příliš pozitivně.

A dostávám se k tomu nejzajímavějšímu - k vlastnímu názoru 
na toto téma:
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29. Napadá tě, s jakým problémem (nebo 
problémy) by ses mohla v životě setkat, 
kdybys byla (krásná a velmi ženská) žena s 
penisem? (Nemusíš odpovídat)

784 dívek (58 %) sice na tuto otázku odmítlo odpovědět, ale 
ostatní holky tu odvahu vyjádřit svůj názor a zamyslet se 
našly.
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Po kliknutí na výše uvedenou tabulku se zobrazí v původní 
velikosti.

Nejčastěji uváděný problém je problém s nalezením 
dlouhodobého partnera (33,7 %) a hned potom předsudky 
okolí, nepochopení, šikana (19,3 %).
Na třetím místě vidí dívky problém s oblékáním (9 %), který
považují za závažný, neboť penis prostě do riflí, slimek, 
minišatů, sukní, plavek, legín, kalhotek, tang, punčoch nebo 
šortek prostě narvat nejde.

12 dívek uvedlo, že pokud má žena penis, není žena, ale muž, 
nebo že ženy nemají penis.

Zmiňována je také nemožnost otěhotnění, psychická 
nevyrovnanost nebo nechtěná erekce.

Vybrané odpovědi:

"Kdybych byla žena s penisem... Tak nejsem žena, ale muž..
Co se obléká, krášlí a chová jako žena :)"

"Kdybych měla penis, je jasné, že s tělem muže, takže je
otázka blbost. Buď s tělem muže nebo vůbec."

"Lidé by si mysleli, že jsem divná, byla bych osamělá."
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"Měla bych ve společnosti problém být zařazena pod jedno
pohlaví, protože společnost neumí zatím přijímat "jiné"

pohlaví než mužské NEBO ženské."
"Nikdo by mě nechtěl za přítele ani za přítelkyni."

"Penis bych si chtěla vyzkoušet jen jako celek spolu s
mužským tělem, ne jako shemale."

"Pokud by to byla krásná a velmi ženská žena, tak nemá penis
:D"

"Problém bych viděla, sexuální praktiky a výběr partnera.
Který chlap by chtěl ženu s penisem a pak moc se mi nechce

šťouchat někoho do análu..."
"Proč by chtěla mít žena penis? :D"
"Slimky by pěkně tlačily do koulí :D"

"Smrt. Zabila bych se."
"Penis v krajkách nic moc."

"Skončila bych jako Suzukiho Sadako Yamamura z hororu
Kruh * (znásilnil ji (před tím, než začala hororově zabíjet)

nějaký doktor, ale zjistil, že má syndrom testikulární
feminizace (XY osoby neragují na testosteron a tak se vyvíjí a
identifikují jako žny) a má i penis, ona se s ním začla rvát a

on jí přepral, hodil do studny a zavřel ji tam)."
"Vadil by mi úplně při všem :D"

Odpověď "Smrt. Zabila bych se.", docela charakterizuje 
transsexualitu jako takovou, protože se to občas z tohoto 
důvodu bohužel stává. (Doufám a věřím, že už bude ale co 
nejméně). Až takové může být zoufalství z uvěznění ve 
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špatném těle. Je to neustálé nekonečné trýznění lidské duše, 
dokud s tím něco neuděláme, dokud nepřijmeme sami sebe a 
nezačneme se mít konečně rádi.

Ony ty odpovědi vlastně odpovídají všeobecné představě, kdy
žena nemá penis (muž nemá vagínu). V další otázce se začaly 
objevovat názory, že pokud jde o ženu v přeměně ("čekatelku"
na vagínu), pak je vše vpořádku a společnost je ochotna ho 
respektovat, protože po operaci je to žena (či muž). Ne někdo 
"mezi". Přijetí ale končí ve chvíli, kdy si žena penis touží 
nechat.

Není to tedy transfobie. Transfobie by to byla tehdy, kdyby 
došlo k odsouzení či nepřijetí osob i během přeměny nebo po 
přeměně, ale tady jsou tito lidé přijímány celkem bez 
problémů.

Tak co to tedy je? Penisofobie? To ne. Na mužích nám ale 
penisy nevadí, chceme je. Jde tedy o strach z neznáma? 
Neznáme nikoho, kdo by byl takový, jak se bude chovat? Co 
to udělá se společností? Je to vůbec správné? A není to 
náhodou hnusné, proti Bohu nebo úchylné, jak někdo uvádí?

Co by to přineslo této společnosti a jak by se na takové lidi 
dívala, jsem se zeptala v další předposlední otázce.
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30. Jaký máš názor na "ženy s penisem", 
které by se po schválení takové změny, 
začaly v naší společnosti objevovat?

U otázky byl doprovodný text:
Tyto intimní otázky jsou zaměřeny na toto téma kvůli diskusi o
možnosti změny pohlaví pouze na základě žádosti na úřadě 
na základě svobodné volby člověka.
Tato možnost je v současné době zvažována na Ministerstvu 
vnitra a takový člověk by automaticky po podání žádosti 
dostal doklady na zvolené ženské jméno, ženské rodné číslo a 
F (female) v kolonce pohlaví bez ohledu na to, jak vypadá 
nebo co má mezi nohama.
(Prosím odpověz podle svého přesvědčení a pocitu. Nikdo ti 
nebude vyčítat, zda jsi pro nebo proti. Dotazník je zcela 
anonymní a každý názor je důležitý.)

Udělala jsem si vlastně takové referendum :)
A jak dopadlo?

Hleďme, jak by české ženy hlasovaly pro ženy s penisem:

Březen 2016 - Můj velký průzkum: Jaká je česká žena? (4/4) 328



To je dobrá zpráva pro naší společnost.
Největší zásluhu na kladném výsledku měly odpovědi typu 
"je mi to jedno / je to jejich věc / každého volba / hnusné, ale 
respektuji to" (399 odpovědí z celkových 507 pro).

Dívky tedy zaškrtly PRO, ale jen za určitých podmínek. 
Například, pokud je dotyčný nebude obtěžovat, pokud se 
nebude ukazovat na veřejných místech (např. bazén, šatny) 
nebo paradoxně přiznávají, že se jim představa ženy s 
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penisem hnusí, ale jsou ochotny je tolerovat nebo je jim to 
jedno.

Jednoznačně PRO bylo 94 respondentek.
Proti tomu bylo jednoznačně PROTI 207 respondentek.

Jde tedy o jakési tiché tolerování typu "neobtěžuješ mě, tak si 
dělej, co chceš".

Nicméně důležitý je vždy výsledek a ten je pro umožnění 
možnosti změny pohlaví pouze na základě žádosti.

----- Následující odstavec vyjadřuje můj názor -----
Pokud bych se referenda zúčastnila i já, změnu pohlaví pouze 
na základě žádosti bych u MtF dívek nepodpořila, u FtM 
kluků ano (což by byl u referenda problém a nejspíš bych se 
ho kvůli tomu nezúčastnila). Myslím si totiž, že není důvod, 
proč by dívka měla toužit mít penis. Pokud jde jen o změnu 
pohlaví v dokladech, ale dívka se operace bojí, stačí k tomu 
znemožnění reprodukce, tedy orchiektomie, která není tak 
těžkým zákrokem, jako klasická operace pohlaví. Penis jí 
zůstane. U MtF dívek rozhodně podporuji současně nastavený
proces přeměny, nevidím na něm nic diskriminačního ani 
špatného, vyhovoval mi, absolvovala jsem ho vlastně ráda, 
protože jsem si šla za svým cílem a nikdy by mě nenapadlo 
ponechávat si na svém ženském těle něco, co tam nepatří. 
Volba pohlaví pouze na základě žádosti mi u MtF dívek přijde
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naprosto zbytečná a pokud bych ho podpořila, byla bych pro 
předchozí vyšetření a doporučení sexuologem. Stále ovšem 
nechápu motivaci ženy chtít mít na svém těle penis a proč 
bych nemohla absolvovat kompletní přeměnu, když jsem 
žena.

----- konec prezentace mého názoru -----

Zde je podrobný přehled jednotlivých odpovědí:

Po kliknutí na graf se zobrazí v plné velikosti.

Ještě bych chtěla upozornit na 6. příčku, ve které dívky 
vyjadřovaly naprostý souhlas s kompletní změnou pohlaví, 
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tedy hormonální terapie, splnění stanovených podmínek a 
poté operaci, ale odsuzovaly nedokončenou přeměnu.

To je ale vlastně pozitivní pohled, protože nás většina, co se 
jako ženy cítíme a usilujeme o kompletní změnu pohlaví, 
přijímají jako ženy.

Vybrala jsem zase pár konkrétních odpovědí pro představu, co
si dnešní dívky o ženách, které dobrovolně touží mít penis, 
myslí. Je to tedy občas počteníčko.

"Je mi to jedno, protože nejsem muž, který se snaží sbalit ženu
s penisem. Ačkoli pro chlapy to může být docela nepříjemné.

V některých státech existuje tzv. třetí pohlaví."
"There are no chicks with dicks, just guys with tits"

"Absolutně NE, hnusí se mi, je to proti přirozenosti člověka a
považuji takové lidi za nemocné - stejně tak nemocné lidi,
např. blázny nenecháváme volně, aby si dělali co chtěli..."
"Aby si člověk určoval pohlaví podle nálady je hloupost.

Transexuály respektují. Ale ženy s penisem...?"
"Když už chce mít penis, ať taky jako chlap vypadá."

"Domnívám se, že pokud se žena cítí býti mužem je jejím
největším cílem "proměnu" zcela dokončit a proto se

domnívám, že není třeba, aby byla změna pohlaví jen na
základě žádosti na úřadě."

"Je to blbost, protože potom si to tam chlap může napsat a
chodit třeba "okukovat" na dámské záchody, sprchy atd."
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"Je to divné. Když jsem žena, mám být hrdá na to, že jsem
ŽENA."

"Je to každého volba, nikoho nesoudím, pokud jsou tak
šťastnější tak proč ne, beru to jako třeba zvětšení prsou nebo

operaci nosu, která má pomoct ženě cítit se lépe."
"Znám jednu ženu s penisem a nikdy se s tím 100%

nevyrovnám, předsudky budu mít pořád."
N"elze přeci vydávat ženské doklady mužům."

"Je mi jedno, co má mezi nohama. Hlavně, ať se chová
slušně."

"Je to nedotažené. Většina transsexuálů chce vypadat, jako
ženy a pak přijde transvestita, který si změní pohlaví jen na

základě žádosti."
"Někdy si tyto ženy užívají ženství víc, než my, které jsme ženy
celý život. Já nosím častěji kalhoty než sukni a upřednostňuji
pohodlí. Jen když se někam chystám, snažím se vyzdvihnout

svoje ženství. Mám se v čem zlepšovat."
"Nemám s tím žádný problém, brala bych to jako něco

pozitivního a zajímavého."
"Nevadili by mi, i když některá setkání by mohla být

nepříjemná."
"Nevím, jsem zmatená. Celý svět by byl zmatený. Chlapi by si

říkali: jsi opravdu žena, položena, polochlap nebo chlap
převlečený za ženu??"

"Nevím, zajímalo by mě, jak se takové osoby samy přijímají,
jestli více jako ženy nebo jako muži."
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"Nevím, ale jak píšeš žena s penisem, zní to strašně... Já
mívala pár kamaradek/ů travestitů a neměla jsem s tím

problém, naopak mě stvalo, když se k nim lidi chovali jak se
chovali... Ale s tím úřadem mi to přijde zvláštní, nějak mi to

jde proti srsti..."
"Nic moc.. Jakou by pak měly orientaci?"

"Podle mě je to dost absurdní a pro mě nepředstavitelné.
Takový člověk je pro mě nechutný. Není normální (a doufám,
že se toho nikdy nedočkám), aby si lidé měnili své pohlaví jen

na základě nějaké žádosti. Pozor - mám na mysli "ženy s
penisem," nikoliv lidi s poruchou identity."

"Pochopila bych, kdyby žena chtěla být mužem a podstoupila
by tedy přeměnu genitálu na penis. Výsledek by měl být ale
jednoznačný. Nepodpořila bych "zvrácenost", kdy vypadá

jako žena, ale má penis."
"Pokud jde o celkovou proměnu ženy v muže i vzhledově, tak

proti tomu nic nemám, ale aby měla žena penis.... fíhá to by se
mi upřímně asi hnusilo."

"Pokud je to pro někoho nezbytně nutné, ok. Já sama bych ale
nepřežila zjistit, že můj partner byl dřív žena."

"Pokud to bude poctivý a milý člověk, je mi jedno, co má v
občance nebo mezi nohama."

"Pro mě nechutná představa, nicméně každý je něčím krásný.
Kdyby moje kamarádka měla penis, tak by u mě neklesla."

"Takové věci bych zakázala, jak jen to jde. Žena má být ženou
a ničím jiným. Spíše bych zřídila střediska pro duševně
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nemocné, přesně pro tyto lidi, kteří si chtějí měnit pohlaví a
dělat podobné kraviny."

"Těžko říct, myslím, že vůbec nezáleýí na tom, jestli je někdo
muž nebo žena."

"Zcela s transexuály nesouhlasím, považuji to za
zdegenerování lidské rasy!"
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31. Vadilo by ti, kdyby se zrušilo rozdělení 
toalet na muže a ženy a byly by pro všechny
jen jedny?

Společné toalety by v referendu neprošly :)

A na závěr se zeptám sama sebe: Kdo řekl, že tu budou ženy
toužící po penise?

No já.
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Vyvolala jsem diskusi a paniku a některé z hysterických 
čtenářek ze mě udělaly transfobní maniačku zavrhující ženy, 
které touží po penisu. Vlastně jsem podle nich měla zavrhnout
všechny ženy, které mají penis (tedy i ty, které čekají na 
operaci nebo mají z operace strach), což jsem nikdy nenapsala
(stačí jen pozorně číst). Takové jsou pro mě ženy stále a 
vždycky byly, vždyť jsem byla kdysi jednou z nich a nemám 
problém s tím vnímat je jako ženy, protože je tak vnímám a 
ani by mě nenapadlo vnímat je jinak. Ten rozdíl je, že po 
penise netouží, ale trpí ho na sobě. Kdyby nemusely, tak ho 
nemají.

Žena toužící po penisu je tak výjimečný a zvláštní úkaz stejně,
jako muž toužící po vagíně. Možná se na světě pár jedinců 
najde, ale rozhodně se nemusíme bát, že budou všude kolem 
nás.

To, že tři FtM kluci vyvolali jednání na Ministerstvu proto, že 
chtěli dosáhnout úřední změny pohlaví, aniž by museli na 
složitou (protože pro kluky složitá je) operaci s nejistým 
výsledkem, je z jejich strany pochopitelné. Oni by taky rádi 
měli penis, kdyby to šlo tak jednoduše, jako u nás vagína.
Bohužel by se ta úřední změna pohlaví pouze na základě 
žádosti musela aplikovat i na MtF holky, takže mě logicky 
napadlo, kdo budou takové holky, které žádají o úřední změnu
pohlaví, aniž by chodily k lékaři, aniž by byly v přeměně, aniž
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by braly hormony, aniž by měly vagínu? Cítila jsem, jakoby 
byl porušen nějaký pořádek či pravidlo, které se porušovat 
nemá (přesněji řečeno není důvod ho porušovat) a snažila se 
pochopit, proč by někdo měl ta pravidla obejít jen proto, aby 
byl ženou, která nechce (netouží) po vagíně. (A stále jsem na 
to nepřišla).

Takže vše, čím jsem tu zamotala hlavy 1147 holkám, je zatím 
na čistě hypotetické úrovni. Vynechám-li pornoprůmysl a 
holky čekající na operaci nebo se z nějakého důvodu (těch je 
minimum) operace bojí tak, že jí neuskuteční, nechodí v ČR 
žádná MtF slečna, která by řekla: "Jsem žena a mám penis, 
protože ho toužím mít."

Na serveru g.cz vyšel shodou okolností nedávno článek, ve 
kterém muž píše o 20 věcech, které muži nemají u žen příliš v
lásce. Penis u ženy opravdu nebude úplně ideálním 
vyhledávaným objektem na ženě :)
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Ale když na to má někdo chuť... :)
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To jsem si tedy ale na pár dní hezky zaměstnala mozek a 
vyblbla se, takže předpokládám, že se statistikami si dám teď 
nějaký čas pokoj.

(Kompletní výsledky v jednom pdf souboru je možné 
stáhnout zde.)
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Počet konverzí pohlaví u cizinců ve 
FN Motol
16. března 2016 v 9:12 | Tereza 

Jelikož jsem dostala nápad, že by bylo dobré zjistit, kolik 
cizinců se ve FN Motol objeví kvůli chirurgické změně 
pohlaví, vyžádala jsem si tyto statistiky a zde je výsledek. Je 
to výborná tabulka! :)

Země konverze průměrně / rok

Slovensko MtF 1 - 2

To je celé :)
Tím tato statistika končí :)

Kam tedy chodí polští FtM kluci nebo kdo byla ta Běloruska, 
se kterou byla před 2 lety Darinka na pokoji... to nevím. 
Zřejmě měla české občanství.

Každopádně jsou tedy statistiky o počtu provedených 
konverzí ve FN Motol použitelné pro odhad počtu 
provedených konverzí českých občanů, protože zastoupení 
cizinců je velmi zanedbatelné.

Ještě mám ale slíbenou statistiku od jedné milé paní 
redaktorky z novin, kterou si vyžádala přímo z Ministerstva 
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zdravotnictví a která se bude týkat let 2013 - 2016, což je 
zatím až dosud statisticky neprobádané období. Ale 
samozřejmě nejprve musí vyjít v novinách - až pak jí dostanu 
já. :)

Zatím máme již zde zmiňované statistiky pouze tyto:

Holky - konverze ve FN Motol:
1992-2013 222 MtF
1949-1991 44 MtF

Kluci - konverze ve FN Motol:
1992-1999 53 FtM

FN Ostrava* operuje zhruba 3 MtF ročně (takže Thajsko už jí 
předběhlo :), FN Brno převážně FtM kluky (a do budoucna 
pouze kluky), počet MtF mi odtamtud není zatím znám, ale 
přes 90 % MtF konverzí by mělo probíhat v Motole.

* jak jsem byla upozorněna, MUDr. Vřeský již ve FN Ostrava
nepůsobí, přešel do Vítkovické nemocnice, kde se teď mají 
tyto operace odehrávat
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New York: Všechny toalety podle 
genderové identity
17. března 2016 v 13:09 | Tereza 
Ok, tak jo :)

Do šaten a na WC v New Yorku se nebude 
chodit podle pohlaví, ale podle genderové 
identity.

ČTK 10.3.2016

V New Yorku mohou od tohoto týdne chodit na pánské 
záchody i ženy, které se cítí být muži. A naopak - dámské 
toalety či šatny jsou přístupny také mužům, kteří se považují 
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za ženy v nesprávném těle. Umožňuje to výnos, který 
podepsal newyorský starosta Bill de Blasio.

"Hájit práva jedné skupiny obyvatel je podle nás totéž, jako 
hájit zájmy všech skupin," prohlásil podle listu The New York
Post demokratický starosta největšího amerického města.

New York zavedl nové pravidlo pod tlakem organizací 
hájících práva sexuálních menšin. Ve městě žije podle 
neoficiálních údajů až 25.000 lidí, kteří mají změněnou 
sexuální identitu či se ji chystají změnit.

Výnos se vztahuje na veškeré toalety či šatny v městských 
budovách, parcích či sportovních a volnočasových centrech. 
Nevztahuje se na soukromé firmy. Na jeho základě nemůže 
být nikomu odpírán přístup na toaletu či do šatny, která 
odpovídá jeho pohlavní identitě. Nikdo nemůže být nucen 
prokazovat se nějakým dokladem.

Když se nad tím tak zamyslím, nikdy mi dosud používané 
rozdělení toalet na pánské a dámské nevadilo. Stejně jsme 
všechny holky před operací chodily na dámské a kluci na 
pánské - čili tak, jak to má být - nikdo s tím neměl problém a 
taky po nás nikdo občanky nechtěl :)
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Tehdy a poté
18. března 2016 v 7:29 | Tereza 

"Terko, jaké to mají 
chlapi? Ty to přeci musíš 
vědět."

Ženská zvědavost.

Inu, proč to neříct, jak to 
vidím já. I když co já ještě
mám tak komu co 
vyprávět? Všechno je za 

mnou. A stejně to každý prožívá různě.
Přesto bych měla ještě něco na srdci.
Ano, něco o tom, jaké to mají chlapi, vím, ale...

...stalo se to pro mě hrozně složité si to představit. Já vím, že 
jsem to měla... jenže už to nemám, najednou se to odstřihlo 
nejen fyzicky, ale v tentýž moment i psychicky. Je to něco, co 
si myslím, že holky s nedokončenou přeměnou nikdy 
nepocítí. Opravdu to teď tak vnímám. To nemyslím jako 
výčitku, ale pocit, který nikdy mít nebudou, i když mi budou 
tvrdit, že jsou ženou. Ano jsou. Já vím, že ano. Taky jsem to 
říkala a byla jsem jí, takže jim to věřím. Přesto je to teď jiné. 
Ani jsem nečekala, že to bude až tak jiné, že se toho tolik 
změní, že to bude tak intenzivní a hezké.
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Snažila jsem se vybavit si, jaké to je mít penis, jenže ono mi 
to nešlo a nejde. Nešlo mi do hlavy, proč bych si to měla 
vůbec vybavovat? A vyslovovat nesmyslné věty typu "měla 
jsem penis". Co když jsem ho nikdy neměla? A pokud ano, 
bylo to tam navíc a teď to tam není, teď je to ve své 
nejpřirozenější podobě a stejně, jako jsme se předtím jen 
domnívaly, jaké to bude, až budeme mít vagínu a neuměly 
si to představit, se teď jen domnívám, jaké to je mít tam 
penis.

Cožpak si to jde představit? Jen si to zkuste!

Jsem-li vyzvána, snažím se na to vzpomenout, ale nejde to. 
Strašně rychle to zmizelo z mých vzpomínek a nechybí mi to. 
Já už si ty pocity prostě nepamatuju. Snažila jsem se i 
vzpomenout, jaké to bylo, když jsem se třeba oblékala, 
sprchovala a bylo to tam... Já nevím. Prostě nevím! Nejde to 
si vzpomenout. Jakobych ho nikdy neměla. A jsem 
přesvědčená o tom, že to tak bylo, protože tomu teď vůbec nic
nenasvědčuje, že to bylo někdy jinak. Není to jen fyzické 
odstřihnutí, nejde jen o šmik šmik a hotovo... má to mnohem 
hlubší význam, který mě mile překvapil a tak nemůžu 
uspokojit ty, kteří se dotazují na to, jaké to bylo předtím. 
Jediné pocity, které mám, jsou pocity, které zažívám se svojí 
vagínou a klitorisem :) A ty jsou moc krásné už jen tím, že 
tam jsou. Jen samotná existence toho všeho je tak přirozená, 
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že mám sto chutí vždycky odpovědět: "Já nevím, jaké to bylo,
protože to tam nikdy nebylo, jsem přeci žena, jak by to tam 
mohlo být?"
Najednou mi tam nic nepřekáží a najednou tam vidím to, co 
tam být má. Pochopila jsem, že tohle nebyl jen řez 
skalpelem...

Myslela jsem si, že se na to, jak to fungovalo předtím, 
zapomenout nedá, ale je to všecko jinak. Velmi rychle se 
člověk sžije s něčím, co je mu přirozené a patří to k němu. 
Stejně tak, jako se člověk nedokázal sžít s něčím, co tam být 
nemělo. Alespoň u mě ne.

Tuhle jsem si tak v neděli odpoledne sedla a vzpomněla jsem 
si, jak hektické kdysi byly tyhle volné dny a jak klidné jsou 
teď. Jak obyčejně nedělní jsou ty neděle, přesně tak, jak 
nedělní a obyčejné, až krásně obyčejné, mají být.

To v takové chvíle nejvíc cítím to vysvobození. Tehdy jsem 
každou možnou chvilku věnovala v hlavě představám, kdy 
budu zase sama a kdy si budu zase moct alespoň na chviličku 
"ukrást" alespoň maličký kousíček ženskosti. Ty myšlenky 
člověka dokázaly úplně pohltit a leptat jako žíravina, byly 
všude se mnou, úplně všude a vždycky, a pak, když konečně 
přišla chvilka jen pro mě, byla zcela využita do poslední 
vteřiny... řekla bych dokonce do mínusu a pak jsem s hlavou 
plnou výčitek musela utíkat, abych stíhala přijít tam, kde jsem
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měla být. K tomu se přidávaly ještě výčitky, že nejsem s 
někým, koho miluji a komu bych chtěla věnovat víc času. A 
strach, že jsem si špatně odlíčila oči. Radši jsem si je odřela a 
vydrhla v té překotné rychlosti do ruda, než aby někdo zahlédl
kousíček černé linky kolem očí. Na to nesměl nikdo přijít. 
Nikdy. Jak hloupě a pošetile chovala jsem se tehdy.
Takové vzácné chvilky osamocenosti bývávaly tak jednou za 
týden na dvě hodinky. Velmi málo na to, aby duše měla klid. 
Potřebovala víc. Mnohem víc. Potřebovala věčnost. Začala se 
stávat nenasytnou a vlastně nepotřebovala víc, potřebovala 
všechno! To Tereza potřebovala už konečně ven, jinak by jí 
snad vybuchla hlava nebo chtěla, aby jí vybuchla a přišlo 
ticho...

Najednou je tohle neustálé nekonečné nutkání, běhání, 
úmorné přeskakování mezi dvěma světy (hlavně vracení se do
toho nesprávného) a kradení ženských chvilek pryč. V hlavě 
se uvolnilo obrovské množství prostoru, spadl ten největší 
celoživotní balvan a nastal klid, radost, nadšení a štěstí. Přišla 
i energie a chuť žít, která tehdy byla velmi vzácná. Přišlo 
neustálé nekonečné štěstí. A odešlo trýznění duše. Že mě to 
nenapadlo dřív to udělat? Byla jsem ošklivé červivé jablko, 
které čekalo, až spadne, muselo čekat, muselo dozrát a přezrát
a pak má jablůňka mohla zase vykvést a ukázat světu jablka 
nová krásná červená a sladká.

Jaké to tedy mají chlapi?
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Já nevím.
Nikdy jsem chlap nebyla. Měla jsem jen kus jeho těla.

Tak to je moje porovnání 

Nemusí to mít každý jako já.

Ale já to tak mám.

Březen 2016 - Tehdy a poté 349



Básnička: Rozvlněná stínohra
19. března 2016 v 15:37 | Tereza |  Básničky 

Uklízela jsem. Likvidovala jsem minulost, která měla být 
navždy uložená v papírové podobě zamilovaných přáníček a 
dopisů. Nedokázala jsem jí zničit celou, na zbytek potřebuji 
najít další energii a sílu, ale našla jsem básničku, kterou jsem 
hledala několik let. Patřila mé ženě, ze které jsem byla v roce 
2000 nadšená a fascinovaná její krásou a ženskostí, po které 
jsem já jen toužila:

Rozvlněná stínohra

Dva kulaté zázraky zmizely ve tmě...
a tvé tělo zahalené do stínů

prokreslené tuhou ospalé lampy
čaruje a tiskne své tvary do mě...
Nejtajemnější kontura ve vesmíru

oblá jak oseté pole.

Komu patříš ty? A komu patřím já?
Noc je zvukem, který vzdychá!

Safírový písek z mých doteků rozdrcený na prášek
zrnko po zrnku nechávám lehce stékat

hlubinami tvého údolí
do proudu řeky rozkoše.
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Plnými doušky číše mých smyslů
výraznou vůní pramínků tvých vlasů plním.

Tvé rty na sklence s vínem
tečou v barvách až do moře mého.
Všecko se slévá, všecko už plním...

...fantaskním obrazem nepopsatelného!
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První povinností muže je nebýt ženou
19. března 2016 v 20:23 | Tereza 

Motto: "První 
povinností muže je 
nebýt ženou"

Robert Stoller

"No. I třeba sem jí 
donutil, aby mi ho 
[smích] jako kouřila. 
Ale to... že sem ho měl 
připnutýho. A vona jako
že jí to teda moc nebere,

jako když je gumovej, jo, tak jako že nic necejtim, ale jsem 
prostě si rozsvítil a potřeboval jsem to vidět, no."

[autentická výpověď FtM muže]

Když jsem v únoru poznala sympaťáka Marka (na obrázku je
Aydian Dowling, ale Markovi to taky sluší ;), věděla jsem, že
mi do života něco přinese. Marek totiž ještě jakožto student

UJEP napsal bakalářskou práci na moc zajímavé téma:
"Dokaž, že jsi muž. Transsexualita FtM." Já, hrozně zvědavá,
toužila jsem si tuhle práci přečíst a teď se mi dostala do ruky,

za což mu moc děkuji.
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Po kliknutí na náhled se zbrazí tato bakalářská práce (62 
stran) ve formátu .pdf, takže si ji může přečíst úplně celou 
každý, koho zajímá, jako mě.

Přesto jsem se rozhodla některé části vložit sem do článku. 
Práce je totiž založená na autentických výpovědích FtM kluků
a ty jsou tak jedinečné, poutavé, zajímavé, vtipné, ale i 
smutné, že přibližně třetinu z nich uvádím i tady. Neexistuje 
nic, co bych četla radši - než skutečné příběhy skutečných 
lidí, jejich emoce, představy, sny a splnění těchto snů. Navíc 
mě vždycky zajímalo, jak to vlastně mají ti kluci... Měla jsem 
tu čest poznat jich během mé přeměny spoustu. A všem to 
opravdu slušelo. Zdá se, že tak nehysterčí, jako my holky, 
neřeší kde jakou kravinu a nervou jeden druhému vlasy 
(obrazně) jen proto, že jeden má jeden názor a druhý je proti. 
Nikdo nehovoří o zmrzačování, nikdo druhému FtM klukovi 
neříká "transko"... dokonce si ani neumím představit, že by se 
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tak chovali. Vlastně jsem si to nedokázala kdysi představit ani
u nás holek, ale přímo mě šokovalo, jak moc jsme proti sobě 
navzájem, zatímco bysme se měly podporovat a podávat si 
vzájemně ruce.

"No jo, ženský. Klasika."

Je opravdu nechutné, co některé dokážou. A smutné.

V Markově bakalářské práci jde o pohled přesně opačný, než 
jaký je blízký nám, MtF holkám, a přesto pocitově tak stejný.

Za zmínku stojí kromě jiného i část 7.8 Dělá penis muže?

Já už se tedy k tomuto tématu nechtěla vracet, mám toho plné 
zuby řešit takovou blbost, jenže Marek mi to téma tak trošku 
nechtěně podsunul, i pro mě to bylo překvapení a teď se mi 
prostě hodí do krámu :)

Zabývá se toutéž myšlenkou, jakou jsem se zabývala v 
posledních dnech i tady já (protože mě k tomu donutily 
okolnosti, sama bych na takové téma ani nepřišla) a sklidila 
jsem za to (kromě velké neveřejné podpory) také kritiku, která
podle mě není na místě, protože pokud Marek v souvislosti s 
analýzou rozhovorů s FtM kluky přichází na zcela důvodné 
zjištění, že:
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"Muži prostě mají penis, ženy ne. Je tedy nesmírně těžké
být mužem bez penisu."

pak jednoduše platí i věta:

"Ženy prostě nemají penis, muži ano. Je tedy nesmírně těžké
být ženou s penisem."

Ona platila vždycky, jen tu někdo rozvířil debaty o tom, že to 
tak není. Nevím, co je na tom tak nepochopitelného a proč to 
vlastně řeším.

Není možné, aby se mi tedy kdokoliv snažil namluvit, že je 
fajn být ženou s penisem, nebo že si CHCE nechat penis. Já 
mu to nevěřím. Nechce ho. Jen se snaží omluvit tohle své 
chování a najít si nějaký argument, proč ho (třeba z obavy z 
přiznání, že se bojí ho zbavit, protože se bojí operace, za což 
by se mu přeci nikdo nesmál) chce mít a potom tvrdí, že ho 
chce, že bude ta žena s penisem a je to takhle v pohodě. Ne 
není. "Ženy prostě nemají penis. Muži ano." Drtivá většina 
MtF holek si myslí totéž a není na tom nic špatného. Chtějí 
nemít penis a přejme jim to. Neznamená to, že jsou hned 
transfobní psychopatky. Chvíli jsem měla pocit, že snad chce 
někdo dokonce docílit toho, abychom si začaly myslet, že mít 
vagínu je pro ženu dokonce špatné. Ne, není to špatné. Je to 
dobré. Je dobré, když má žena vagínu. (Opravdu musím tohle 
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psát?). Vagína je žádoucí. Je chtěná, potřebná, přirozená a 
naše. Chceme to tak. My.

Přečtěte si autentické výpovědi FtM kluků, co o neexistenci 
penisu říkají, jak sice není důvodem k tomu, aby byly méně 
mužem (o tom tato diskuse není), ale jak popisují, jak moc jim
chybí... jak potřebují tu "bouli", kterou my nenávidíme a ani 
by je nenapadlo vykřikovat, jak je super, že mají vagínu a jak 
moc jí chtějí. Nechtějí. Muži nechtějí vagínu. Je to 
překvapující? Nepřijde mi.

V Markově práci pak vypráví, jak jim jejich milované 
manželky pomáhají vytvořit iluzi boule, když jdou plavat a 
radí, jakou ponožku si do plavek dát... to je až dojemné. Jak 
kluci chtějí (cituji: "Mam potřebu...aby to vypadalo 
realisticky") a nemůžou a my (některé z nás - kdo to vlastně 
je?) můžeme, ale nechceme. Opravdu nechcete?

Jakou velkou máme proti nim výhodu, že můžeme mít to, co k
ženě patří, zatímco oni o svou mužnost ve formě penisu musí 
tvrdě bojovat několika operacemi, pokud se k tomu vůbec 
odhodlají z důvodu nejistých výsledků.

Nemůžu si pomoct. Ještě žádná žena na světě mě 
nepřesvědčila, že penis jí přináší užitek (kromě porna) nebo je
ráda, že ho má a nejspíš se to ani žádné ženě nikdy nepodaří.
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Abych ale nebyla tak radikální (to je stejně absurdní, že já 
jsem radikální, když tvrdím, že ženy penis nemají a v pohodě 
má být ten, který tvrdí, že mají), chci říct, že si tam mějte 
klidně tři ocasy, když se budete cítit lépe. Žít a nechat žít. Je 
to každého volba, ale každý si pak neseme svou vlastní 
zodpovědnost k tomu, jak nás vnímá tato společnost, po které 
bych já tedy nikdy nechtěla, aby od ní penisy dostaly 
přívlastek "ženské". Je to oxymóron a vždycky bude a né, 
nemrzí mě to.

Motto, které jsem použila i jako název článku, je myšlenkou 
celé této Markovy práce.

Pro představu zde je obsah:

ÚVOD 1

1 Identita (a uznání) 2

2 Pohlaví a gender, jádrová pohlavní identita a genderová 
identita 5

3 Mužská identita 9

3.1 Mužská dentita v kontextu transsexuality FtM 10

4 Moje identita 11
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5 Narátoři - výběr a etika 12

6 Příběh životního příběhu 13
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Hezká témata si Marek vybral.

Nechť jsou Markovy závěry a myšlenky vodítkem k 
pochopení transsexuality našimi blízkými, ale také širokou 
veřejností a dokonce si troufám říct i FtM kluky a MtF 
holkami v začátcích, kteří hledají odpovědi a pro které mohou
být některé citace i jakýmsi povzbuzením nebo přiblížením, 
co všechno (dobrého) je čeká, a že na tomto světě nejsou se 
svým trápením jediní.
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Mnou nekomentované citace z bakalářské práce:

To, kdo (nebo kým) jsem, není určeno/určováno (jen) mnou 
samým, ale (především) mým vztahem k druhým, respektive 
vztahem, jenž ke mně zaujímají druzí. Dalo by se tudíž říci i, 
že sám nejsem nikým, někým se stávám pouze (a jedině) ve 
vztahu k druhému, neboť identita jako taková je sociálně 
konstruována (a také sociálně udržována).

Identita se utváří během sociálních procesů. Jakmile je 
utvořena, je udržována, obměňována, dokonce i 
přebudovávána sociálními vztahy (Berger, Luckmann 1999: 
170-171).

Identitu tedy nejenže nemůžeme vybudovat sami - 
potřebujeme společnost, aby nás v ní uznala; zároveň ani není 
ničím pevným a stálým, něčím daným, ale naopak je 
(znovu)utvářena a modifikována po celý náš život.

Ona "vnitřní" pohlavní identita je zde zcela jednoznačně 
chápána jako daná a neměnná (tj. vrozená; proto jsem se zde 
také nakonec nijak nezabýval jednotlivými teoriemi jejího 
možného vzniku). A problematizována je pouze ona identita 
"vnější", tedy ta, jež je vytvářena na základě uznání 
(neuznání) druhých.
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Již na samém počátku, kdy jsem teprve formuloval téma své 
budoucí bakalářské práce a směr, jímž by se měla ubírat, jsem 
jednoznačně věděl, že jako metodu k získání kvalitativních 
dat použiji rozhovor (interview), a to konkrétně rozhovor 
narativní.

Výsledkem tak je celkem sedm životních příběhů, z nichž 
nejkratší (myšleno a měřeno samozřejmě délkou získaného 
audiozáznamu, nikoli reálnou délkou života narátora!) je 
dlouhý necelých padesát minut, nejdelší pak bezmála tři 
hodiny. Celková délka záznamu přesahuje deset a půl hodiny.

No hele, já nevim… já bych začal asi tím… jako… když si 
vzpomenu na ty úplně první chvíle… nebo takový jako 
momenty… nebo jakoby životní scény… co si pamatuješ - 
úplně ty nejranější. Tak jsem nemusel dokazovat vůbec nic… 
ani sám sobě [!]… ani nikomu. Protože mi připadalo jako… 
ano… já jsem kluk… ten mrňavej chlapeček. (…) Je fakt, že 
teda moje méno, který jsem měl, jako nekorespondovalo s tím,
že jsem chlapeček [smích]… ale zvláštní na tom bylo, že jsem 
to méno vůbec neřešil. Absolutně vůbec. […] A zároveň mi do 
toho taky samozřejmě vyvstává to, jak mě máma upozorňuje 
nebo jak mi vysvětluje, že to takhle není. A to je jako takovej 
nějakej první boj. A ten boj s tou mámou v tomhle… já sem 
tomu nějak jako vůbec neporozuměl. Já sem vůbec 
nepochopil, proč vona furt mi tvrdí něco, co já jsem jasně 
věděl - úplně jako neoddiskutovatelně - že to takhle je, tak 
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máma mi říkala, že to takhle není. A já jsem to jako nemoh 
pochopit. Vůbec. Prostě.

Pohlavní identita nebo spíše jakýsi vnitřní pocit vlastního já 
tak na samém počátku pravděpodobně jaksi (a priori) 
předstihuje ono uvědomění si svého (biologického) pohlaví, a 
tedy i genderu, jež je s ním do značné míry neoddělitelně 
spjat.

Už asi od tří let jsem se bouřil proti holčičímu oblečení. A 
hrál jsem si radši s autama nebo se stavebnicí, než s 
panenkama. Tehdy jsem tomu ale nepřikládal nijak velkej 
význam. Vlastně dost pochybuju, že sem nad tim vůbec nějak 
přemejšlel nebo pozastavoval. Myslim, že tehdy jsem sám 
sebe jako kluka vnímal, a tak mi to přišlo úplně normální.

No a takže v těch osmi už určitě jo, dřív nevim, to si 
nepamatuju, třeba měl jsem panenky, ale ty vždycky klečely 
vyrovnaný pod tim pod oknem, nahatý normálně jsem je.. 
svlečený a to a hrál jsem si pak s nečim jinym.

Hmm. No a když se vrátim do toho dětství, tak tam… sem si 
uvědomoval, že vlastně od malička se mi líbily takový ty 
klučičí hračky klasický… autíčka… a prostě. Chtěl jsem 
samopal takovej ten prostě [smích]. A jako rodiče ne jako, že 
by mě v tom nějak aktivně podporovali, ale prostě vyhověli mě
prostě, jo, že třeba mi ten samopal koupili. A… prostě takový 
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ty klučičí hry jako na indiány… a luk a šíp. Jo, že když jsem…
potom si pamatuju, jak jsem dostal jednou k vánocům 
panenku [smích], tak jsem chvilku koukal, jo, jako co se děje, 
a pak jsem řekl, že panenka půjde spinkat, takhle jsem ji 
šoupnul pod postel a… už tam zůstala [smích].

Avšak tělo, coby primární zdroj informace o pohlaví, je v 
případě transsexuality pro druhé, pro okolí, natolik 
významným a určujícím faktem, že navzdory tomu, že jsou 
dítětem používány zcela jasné a jednoznačné (dalo by se říci 
oboustranně srozumitelné) prostředky (strategie) k vyjádření 
sebe sama, své (pohlavní) identity, nebývá jim druhými 
(především a zejména těmi blízkými) správně porozuměno:

Přesto se mi při vzpomínce na tyhle prázdniny vybavuje jedna
věc, která mě od tý doby tak jako trochu trápila. Vlastně víc 
než trochu. Bratránci chodili čůrat za králíkárnu, ke staré 
hrušni a na kadibudku chodili jen na velkou... a já tam musel 
pokaždý. Kůli tý... no, drobný fyzický odlišnosti, která mezi 
nimi a mnou byla a která mi do tý doby nikdy nepřišla nijak 
zvlášť důležitá, jo. Zkoušel jsem jít taky párkrát k hrušni, ale 
moc to nešlo... jako nějak to nebylo ono. A ostatní se mi 
samozřejmě smáli, že jo. Když se to dozvěděla babička, tak 
jim vynadala... a mně se snažila vysvětlit, že holčičky přece ke
stromu nechoděj. Její vysvětlení mě ale moc neuspokojilo... 
spíš jako dost zmátlo... A pamatuju se, že jsem se pak ještě 
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strašně dlouho zabýval myšlenkou, jak to udělat, abych moh 
taky čůrat vestoje, a teda jako být kluk.

Nicméně i přes toto poměrně zásadní vzájemné nedorozumění
jsou si obě strany (většinou) tak nějak vědomy toho, že někde 
je chyba, že něco je špatně a současně (obě strany) jaksi 
doufají, že se to časem samo spraví:

A pak teda jako pochopíš… nebo to si jako nevybavuju přesně
jako kdy mi jako došlo, že jako s tím pindíkem tam je nějakej 
jako problém… a kde jako je. Furt jsem jako očekával, že jako
naroste… nebo že někde eště… nevim, že se někde zdržel a že 
nevyrost, jak měl… takže jak ti prostě narostou vlasy nebo 
druhý zuby, tak jsem jako vočekával… no, a to se samozřejmě 
nedělo…

A taky si pamatuju, že mi všichni vždycky říkali… anebo to 
možná spíš říkali sami sobě, těžko říct… no, že z toho prostě 
časem vyrostu… a třeba babička mi… tak mi vyprávěla, jak 
teta taky jako malá nechtěla nosit sukně a tak…

Za povšimnutí rovněž stojí situace, v nichž je pohlavní 
identita rozpoznána správně, neboť ti, jimž se podařilo 
(správně) dešifrovat vysílané signály, jsou (zpravidla) lidé 
cizí. Zajímavá je pak i reakce blízkých (jsou-li těmto situacím 
přítomni), kteří okamžitě tuto (z jejich úhlu pohledu špatně) 
přiřazenou identitu popřou (správně rozpoznaná identita je v 
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poslední citaci jaksi popřena i samotným transsexuálem, tato 
citace se svou povahou vztahuje právě už i k oné 
nepatřičnosti, jíž se zabývám dále):

Což znamená, že jako teda si vždycky musíš prostě... eee 
vymlátit z rodičů tu hokejku nějakym způsobem, že jo, protože 
brácha jí dostane automaticky, protože je kluk. Ale ty prostě 
musíš vždycky najít nějakej jako pádnej argument, proč chceš 
taky hokejku, že jo.

No, to bylo takový divný, no. Ne, byl sem... Voni mi vždycky 
řikali traverzo, no. Takže ty děcka fakt asi něco věděly, ty jo. 
Já si to ale nepřipouštěl. Na táborech mě vždycky takhle 
zlobily. Prostě sem se votočil a viděl jsem, jak na mě koukaj a 
ptaj se těch vedoucích - 'A je to kluk nebo holka?'. Prostě, že 
ty děcka to ve mě viděly už dřív, ty jo, já jsem ale vůbec nebyl 
schopnej to nějak pojmout. To bylo vždycky prostě. Vždycky 
jsem byl takovej někdo mezi. To bylo... takový strašně zvláštní.
A pak i třeba ty... já nevim když sem byl jako vedoucí někde, 
tak prostě stejně na mě koukali divně. Sem byl... prostě... eště 
v tý ženský roli, tak stejně prostě mě nebrali vůbec. A řešili to 
ty děcka mezi sebou. Řešili to a řikali prostě... tou traverzou, 
to mi došlo až pak pozdějc, že to... nevim, proč sem dostal 
takovouhle divnou přezdívku, ale prostě... A babochlap, to 
bylo přesně to vono. Fakt dobrá přezdívka, no. Ale tim si fakt 
uvědomuju, že sem musel dřív už takhle na ty lidi působit. 
Jako že sem někde mezi těma pohlavíma.
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A zároveň jakoby se časem ona počáteční jistota toho, kým 
člověk ve skutečnosti je, v důsledku nepřijetí a nepotvrzení 
této identity druhými, jaksi oslabila, ba téměř vytratila:

Hele, jako, ale tak to viděli furt. Že jo, vždycky jsem prostě 
jako slyšel takový - 'A ty seš kluk nebo holka?'. No, ale tak co 
mu na to máš říct? Že jo, sám nevíš, kdo seš. No, všichni ti 
řikaj, že seš holka, ale ty vnitřně cejtíš, že jako asi nebudeš 
holka, protože prostě... jak vypadá holka a jak se chová holka,
tak prostě to je stav, kterej je tobě úplně cizí, jo.

Já sem se cejtil tak jako trapně, ale jinak sem jako nikomu nic
neřikal. Nebo. Ani tý mámě. Ale tak vnitřně to ve mně ale tak 
vřelo... nebo jako.

K tomu, aby se tedy vůbec něco mohlo změnit, aby mohl být 
transsexuál konečně sám sebou a aby bylo (nebo 
přinejmenším mohlo být) to, jak se navenek chová, druhými 
správně chápáno a interpretováno, je skutečně potřeba 
"problém" nejprve pojmenovat, přiřadit mu určitý význam, 
rámec. Do té doby se veškeré snahy dokázat kým je naprosto 
míjí účinkem. Další potíž je pak v tom, že ona cesta k 
vlastnímu poznání (jsem transsexuál) nebývá zrovna nejkratší 
a samotné přiznání (comming out), je pak vlastně jakýmsi 
krokem do neznáma:
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(Protože je autentických výpovědí mnoho,
celý článek se zobrazí po kliknutí zde na "celý

článek" nebo
je k dispozici bakalářská práce v původním znění

ke stažení v úvodu článku.)

Nevěděl jsem, jak překonat ten propastný rozdíl mezi 
skutečnou realitou a tou, kterou jsem si vysnil. Věděl jsem, že 
chci být kluk… a věděl jsem, že takhle dlouho nevydržím. 
Jenže jakási vnitřní autocenzura mi bránila v tom, abych se 
komukoli svěřil. Nešlo ani tak o strach z reakce okolí, jako o 
to, přiznat si to sám sobě… přijmout věci takové, jaké jsou.

Transsexualita, totiž lépe řečeno diagnóza Transsexualita, je 
zvláštní a výjimečná i tím, že jí (jejím stanovením) ono 
dokazování vlastně vůbec nekončí - naopak začíná. Za 
normálních okolností (u většiny ostatních poruch, nemocí, 
diagnóz) představuje stanovení diagnózy jakýsi konečný bod. 
U Transsexuality bod počáteční, výchozí (to kým transsexuál 
ve skutečnosti - bez ohledu na biologické a genetické 
dispozice - je, bude muset svému okolí nejprve dokázat). 
Navíc ani stanovení diagnózy sexuologem vždy neznamená, 
že budou druzí transsexuála v jeho (nové) identitě podporovat 
nebo alespoň přinejmenším respektovat.

Zároveň je také třeba občas vysvětlit, jak se věci mají 
někomu, kdo onu původní identitu vlastně vůbec nezná 
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(obvykle se jedná o lidi a vztahy velmi blízké, v podstatě 
intimní; v jiných než v takovýchto vztazích pak 
transsexuálové svou minulost, minulou identitu zpravidla 
neodhalují a naopak ji zastírají či tají).

Tito cizí lidé, jimž transsexuál sděluje (důvěrné) informace o 
své osobní identitě jsou (jak patrno právě z výše uvedené 
citace) poměrně pečlivě vybíráni, neboť jsou vlastně aktivně 
zapojováni do procesu utváření nové mužské identity 
(transsexuála FtM).

Velmi využívanou strategií, s jejíž pomocí diskreditovatelní 
snižují svá rizika, je rozdělit svět na jednu velkou skupinu, jíž 
neřeknou nic, a druhou malou, jíž řeknou vše a na jejíž pomoc
pak spoléhají (Goffman 2003: 112).

Neutrální jméno znamená vlastně první formální změnu, jíž je
(nebo spíše může být) vyjadřována nová identita. Změnu, 
která je sice především změnou úřední, nicméně pro 
transsexuála představuje poměrně významný mezník a 
umožňuje mu snáze vystupovat v preferované pohlavní roli. 
Oficiální ustanovení neutrálního jména také znamená jakési 
formální odpoutání se od identity a jména minulého, je tedy 
vlastně především významným předělem psychologickým.
O významu jména, coby součásti osobní identity jedince, se 
(sice v poněkud odlišné, nicméně analogicky podobné situaci)
zmiňuje ostatně i Goffman.
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Značnou všeobecnou pozornost budí snahy […] osob o 
získání osobní identity, jež není ve skutečnosti jejich "vlastní",
nebo o zbavení se té, jež byla původně jejich. […] V 
konkrétních případech jde většinou o osobní jméno, jež je asi 
nejpoužívanějším věšákem na identitu a současně se dá asi 
nejsnáze falšovat (Goffman 2003: 72).

V běžném (neformálním) styku (s rodinou, přáteli, blízkými a 
vůbec se všemi, kdo jsou o (probíhajícím) procesu přeměny 
pohlaví obeznámeni a vlastně i s těmi, kteří s ním obeznámeni
nejsou) je však obvykle používáno jméno budoucí, finální 
(které je ovšem možno formálně/právně užívat až po úřední 
změně pohlaví).

Nebo já jsem takhle dělal autoškolu a prostě si mysleli, že 
jsem kluk, tak si řikám 'ha, dobrý'. A ještě... ještě jsem nebyl. 
Protože hmm, ježiš, to mi bylo, asi mi bylo sedmnáct nebo tak,
víš co, to bylo těsně před tou operací a oficiálně jsem prostě 
měl ještě F, že jo. A to a von dycky [instruktor v autoškole]: 
No, musíš nastartovat, to cejtíš na kulkách, že jo jak se to 
klepe, a když se to klepe na těch kulkách, tak to tak potom 
zařadíš. Cejtíš to?' 'Jojojo, cejtim, no.'
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Dělá penis muže?

Hmm. Jako... může se to zdát jako takový jako taková 
drobnost, jo, že prostě to nepotřebuješ k životu, ale prostě... 
Jako denně, denně si tim jako vlastně připomínáš, že to je 
prostě jinak, jo. Místo tím, aby sis to pokaždý jako utvrdil 
jako, že... seš jako ten chlap, tak prostě [smích]. Nevim, 
trošku to sráží zpátky, prostě no.

No, jako je to bráno asi jako společností nebo celkově jako 
hlavní znak mužství. V podstatě. Když se řekne mužství, tak... 
tak si všichni představí to péro, že jo. Takže tim to je daný 
prostě, no [smích]. Že to je... důležitý.

A spousta z nich jako... to nechtěla přijmout nebo až po 
operaci. 'Až ho budeš mít, tak jo'.

Penis, symbol všemocnosti (love machine) či naprosté 
slabosti (Moraviův hrdina), je metonymií muže a také jeho 
vtíravým pánem. Tato partie vládne celku, protože ho definuje
(Badinter 2005: 134; kurz. Původní).

Přítomnost či nepřítomnost penisu je tak (pro transsexuála 
FtM) otázkou a problémem poměrně zásadním (třebaže 'by se 
mohly stát i horší věci', např. mít rakovinu).
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Tělo je zdroj primární identity a pohlaví velmi záhy 
upřednostněnou zónou zájmu, stojící na samém počátku 
pohlavně rozlišené identity (Badinter 2005: 47).

Je tak vcelku logické, že i (právě) pro transsexuála FtM je 
penis při vytváření a dokazování jeho mužské identity do 
značné míry nepostradatelným a to i přesto, že:

K pocitu mužství nestačí být XY a mít fungující penis. Někdo 
se naopak může cítit mužem navzdory některým anomáliím či
dysfunkcím. […] Jsou známé případy chlapců, kteří získali 
mužskou identitu navzdory absenci penisu (Badinter 2005: 
47-48).

Prostě ten pocit, že tam něco je mezi těma... i to vlastně, že jo,
když se člověk vysvleče do trenek... tak prostě, kdybych tam 
neměl nic, nebo prostě jenom jenom třeba nějakou vycpávku, 
tak... prostě by byl daleko nepříjemnější, než... než teďka, když
prostě je tam ten kus toho masa, když to řeknu takhle, no. I 
vlastně... no že jako se cítim asi potom.... jako potom, no 
jistějš, no. Jako podvědomě prostě jako, že jako tam vopravdu
patřim, jo. Mezi mezi ty muže, jo.

V tý době sem třeba byl ještě sám, že sem neměl partnerku, 
když jsem vlastně šel na tu operaci, na tu plastiku penisu. 
Takže jsem neřešil vlastně ani, co to bude jako... znamenat 
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pro tu partnerku potencionální. Ale bylo to pro mě důležitý, 
no. [...] Důležitá součást prostě, no. Tady v tý přeměně.

Takže mý očekávání to splnilo, no. Prostě aby tam furt něco 
bylo. Kdyby náhodou přišel [syn manželky] do koupelny, ať si
tam můžu dát ruce, kdyby cokoliv, kdyby mě zavřeli, jo, 
nedejbože, tak to, tak prostě koho napadne, že že je něco dole,
že jo. Eště si necham dodělat koule a... bude to v pohodě.

Ale pro mě je třeba jakoby to důležitý, vypadat tak jako... co 
se týče jakoby ve vztahu k ostatním mužům, mam 
potřebu...aby to vypadalo realisticky.

Tak jako takhlenc. Jako prostě sere mě, že tam nemam jako 
penis, a třeba prostě v partnerskym životě, tak prostě jako mi 
tam bude chybět. Štve mě, že tam, že ho tam nemam. Tak jako 
to mě fakt rozčiluje, ale zase si řikám, no tak dobrý, tak prostě
nemam penis, ale furt lepší, než prostě mít třeba rakovinu. Že 
prostě si řikam, že na tom nejsem zase tak špatně. A... no jako 
rozčiluje mě to strašně moc. Ale tak jako můžou se stát i horší 
věci.

Z uvedených citací je zřejmé, že penis je důležitý jak pro 
transsexuála FtM samotného, tak pro druhé (je to zřejmě 
jakýsi ukazatel toho, jestli (už) je muž), ve vztahu k nim. 
Transsexuál si je totiž svého handicapu vědom, ať už o něm 
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druzí vědí či nikoli (a zde nejde jenom o penis, ale jaksi o 
samotný fakt, že je tím, kým je – transsexuálem).

Ona touha a potřeba transsexuála FtM mít penis (nebo 
přinejmenším vytvořit dojem, že má penis) je tak z tohoto 
úhlu pohledu vlastně především způsobem, jak zabránit tomu,
aby byl odhalen rozpor mezi oběma identitami (skutečnou a 
virtuální), způsobem, jak zamaskovat odlišnost:

A teď… a i třeba sem řikal jako kterou ponožku si mam dát do
slipů a tak, když sme šli plavat a todle 'Ukaž, dej si takdle…jo
to je dobrý'[radila manželka] nebo vem si větší nebo menší, jo
nebo prostě něco.

Takže kdybych chtěl říct, že se převlíknem nebo pudem plavat,
tak já se na to musim připravit. Takže to je pitomý. Potom v 
autě to samý, máš nějaký kalhoty, že jo, a zezadu je na tebe 
vidět - nemusí nikdo koukat - ale já mam takovej pocit, prostě 
mam to tam rovný, že jo. Anebo deš a máš nějaký blbý kalhoty
a zrovna se ti promáčknou dovnitř, víš nebo prostě, no. A taky 
taky to I. [manželka] řikala, že všichni chlapi nemaj bouli. 
Ale prostě já jí potřebuju. Jo. [smích]

Muži prostě mají penis, ženy ne. Je tedy nesmírně těžké být 
mužem bez penisu.
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Muži močí ve stoje

Jo jo. Jsou to prostě strašně prekérní situace. Já si pamatuju, 
jak jsem tenkrát jel vod H. [sexuoložky] ze skupiny... ee... k 
nám prostě, domu. Jel jsem autobusem a vono jenom z 
Florence z Prahy prostě na Dejvickou to nabralo třičtvtě 
hodiny zpoždění, jo. Takže to, co to normálně jede řekněme 
dvacet minut, tak už to jelo přes hodinu. A já, když jsme 
projeli prostě kolem Ruzyně, kolem letiště, už jsme byli jako 
na tý výpadovce prostě ven, tak já už jsem potřeboval strašně 
chcát. Ale strašně. Už jsem prostě přemejšlel, že i vystoupim 
jak to tam někde prostě... začíná... já nevim, co to tam... na 
Divoký Šárce, jak to tam jede, že prostě vystoupim a pojedu 
jinym autobusem, jo. Řeknu prostě, řeknu mu [řidiči], že teda 
vystoupim, jestli by mi nevrátil aspoň nějaký peníze. Ale 
prostě řikám, no já už nemam peníze, ani na autobus. Takže 
sem, jel sem, jel sem, a pak už jsem zjistil, že to nevydržim. A 
seděl jsem vzadu v autobuse, šel jsem prostě přes celej 
autobus jako říct panu řidiči, že prostě fakt potřebuju chcát, 
ale jako brutálně, že to nevydržim, jako do nejbližší stanice 
ani nikam, že prostě musí zastavit. On se na mě tak jako kouk,
já tam tak jako... podíval se na mě, že asi si řikal, no tak, to 
nevydrží. A už jsem jakoby vyp- [nedokončeno, vypadal], už 
mě jakoby to okolí bralo jako že kl- [nedokončeno, kluka] 
chlapa, no jenže pak... se... jako teď. Ten autobus měl 
zpoždění už jakoby třičtvrtě hodiny už jenom v tý Praze, teď ty
lidi byli nasraný, že prostě teď to staví. A teď já jenom s 
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hrůzou v očích jsem sledoval, jak jako míjíme nějaký 
křovíčka, co tam jsou. Pak tam byl jeden strom, druhej strom, 
pak už tam byly jenom ty ty tele- sloupy toho vysokýho 
napětí . A von teda zastavuje prostě do toho pruhu a tam nic 
nebylo. Tam byl prostě asi patnáct metrů prostě vod tý 
krajnice byl ten sloup toho vysokýho vedení a vokolo bylo 
takový jako křoví, jako ani ne moc vysoký, to bylo tak takhle 
vysoký [ukazuje rukou zhruba do výše 1 m], takový ne moc 
jako hustý. ... A já řikám, 'ty vole, tak jako co budu dělat'. 
Jako teď, hlavně už jako haló, že 'co se děje', celej autobus, 
'proč jako...' [šuškání] 'Někdo stojí vepředu, je mu asi 
špatně...' Nebo prostě něco. [...] Ne ne ne, naštěstí nikdo 
nevystoupil. Zaplať pánbůh. Ten řidič prostě řek, 'tak dělej, 
tak běž'. Tak si řikam, ty vole, tak jako co. Takže sem to tam 
jakoby... tak zkoumal jsem asi... minutu... strašně dlouhou 
dobu, jesi jakoby z poza toho křoví je něco vidět. Kalhoty 
jsem měl prostě až jakoby u kotníků. A musel jsem se vychcat 
jakoby na stojáka, protože... samozřejmě pravá půlka 
autobusu všichni prostě koukali, co se jako děje, jo, že jo. Já 
řikám tak tadyto prostě to sou situace, který nechci zažít. Už 
jakoby nikdy. A kvůli tomu jakoby tadyto sem řešil. Že to bylo 
vo tom jakoby do- dokázat jakoby... vychčiješ se prostě... ve 
stoje, tak seš teda jako chlap, no. Ale katastrofa.

Vytvoření penisu a močové trubice představují zpravidla dva 
oddělené (náročné) chirurgické zákroky, nejprve je vytvořen 
penis a následně (nejdříve však za šest měsíců, obvykle 
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později) je dodatečně vytvořena močová trubice (vytvoření 
močové trubice umožňující močit vestoje je navíc obvykle 
provázeno komplikacemi a vyžaduje - často i více - reoperací.
Některé chirurgické přístupy vytvoření močové trubice uvnitř 
penisu (ani) neumožňují. Stejně tak ani většina (cenově) 
dostupných protéz neumožňuje močit ve stoje.

Reálné možnosti současné medicíny jsou zřejmě také jedním 
z určujících aspektů, proč se velká část transsexuálů FtM 
rozhodne faloplastiku (nakonec) nepodstoupit:

Tak ale víš co, s tim… s tim bych stejně nebyl vo moc víc 
chlap než teď. (…) A taky stejně… stejně, abych se… aby ses 
udělal, abys moh dosáhnout orgasmu, tak ti tam to původní… 
stejně musej zčásti nechat, tak co.

Hmm a je teda pravda, že vlastně my na tý cestě jakoby od 
toho kym sme byli, po to, kym sme teď v podstatě ošetřujeme 
jenom jenom tu schránku. Že vevnitř zůstáváme hodně stejný. 
My v podstatě jakoby jenom upravujeme fasádu. Protože tady,
to znamená v hlavě, a tady [duše], to je furt stejný.

Minulost

Pak sou lidi, hele, to je třeba situace. Šli jsme s dětma z 
baráku [dětského domova] do S. do cirkusu. Nenapadne tě, že
někoho potkáš. Samozřejmě, stál tam ten, takovej blbeček, v 
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tom červenym tom, jak nosej ty cirkusáci. A... on tak na mě... 
jako, že se známe, že jo, a jak se jmenuju, ale už tam to 
původní méno a to, že sme spolu byli v děcáku. Já měl chuť ho
tam úplně zmlátit, protože děti na baráku to samozřejmě neví 
a mysme to zahráli tak jako že... že si mě s někym splet. A já 
jsem taky řikal: 'Hele, já tě vůbec neznam'. Prostě: 'Ty sis mě 
s někym splet. Tak prostě drž hubu a hleď si svý práce. A eště 
jednou něco něco takhle cekneš a to a rozmlátim ti kokos'. 
Protože... ty jo a furt a desetkrát to zopakoval a my sme 
nevědeli, kam s vočima, že jo. Já už jak jsem ho viděl, tak so 
řikam 'do prdele K.'. No a eště takovejdle jednoduchej, že jo, 
člověk. A začne tam na tebe takhle hulákat. A teď já fousatej, 
že jo, a držim se za ruku s mojí manželkou. No. A to dyť to by 
nás shodil.

Neví no. Ani nechci, aby to věděli. Protože já bych se z toho 
posral. Protože kdokoli to může, třeba ne voni [rodiče 
manželky], jo voni sou takový hodný, ale stejně. Mi příde jo, 
že to pak degraduje. Jo že, jak to ví, tak stejně potom, i když 
třeba ti nic neřeknou, tak vo tobě přemejšlej nějak... A to je, to
je takhle se všim... Že ti někdo něco řekne, a ty dokoavaď to 
vo tom člověku nevíš, tak se na to nezaměřuješ, a pak stačí 
cokoli.
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Přechylování minulosti

Velmi zajímavým jevem provázejícím minulost a nakládání s 
ní je pak fakt, že minulost je v průběhu utváření nové identity 
jaksi modifikována nebo spíše přechylována (tentokráte 
ovšem ve významu opačném, než v němž bývá pojem 
přechylování užíván obvykle). Transsexuál FtM nejenže o 
sobě mluví jako o muži (v mužském rodě) od okamžiku, kdy 
začíná svou novou (mužskou) identitu utvářet a žít, ale také 
tehdy, hovoří-li o své minulosti (a to i přesto, že tato jeho 
minulost byla vlastně žita a prožívána ještě prostřednictvím a 
skrze identitu minulou - ženskou). Ještě zajímavější pak je, že 
takto (přechýleně) o jeho minulosti postupně (tak jak je jeho 
nová identita budována a upevňována) začínají mluvit i další 
(blízcí) lidé (kteří jeho minulou identitu znají), dokonce i jeho
rodiče.

Vztahy a sex

Teď? To je... to je snad poprvý, co je to takový, takový jako 
normální, takový přirozený, protože sem se vždycky styděl a 
strašně dlouho to trvalo. Tady to taky trvalo, ale ne takovou 
dobu, jo protože... To bylo, že sem na sebe nenechal šáhnout a
teď už cokoliv, ale protože I. [manželka] je jiná. To spíš si 
myslim, že to dělaj... vždycky to udělá ten protějšek, že když ti 
dá takovou tu jisotou, že prostě seš chlap. Koukám dolu a 
vidim, že seš chlap.
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Potom - na sex. No, na sex, když si vezmeš, že ta faloplastika z
Brna, tak že tam buď tam můžou dát pumpičku, tak takovejch 
peněz já nemam, jo. My sme rádi, že máme takhle věci na 
splátky, natož abych šetřil na nějakou kravinu. Přitom, když si
vezmeš, tak každá věc má nějakou životnost. A ty lidi, já 
nevim, jesi počítaj s tim, že to budou mít do smrti, vono se jim
to za pět let vysere, určitě na to bude dva roky záruka 
[ironický posměšek] a možná může se stát, ten třetí rok se ti to
vysere, a ty budeš chodit kvůli tomu na další operace. To je 
zbytečný. Nebo jak to je s tim svalem, jo, že takhle si budeš 
držet nohu a takhle budeš šukat. Anebo nebo... vydržej pár 
vteřin.

Ale taky sem řikal, že koupíme Jesenku a už sme několikrát 
koupili, ale já sem jí dřív sežral [smích]... Vona je taková bílá 
a to, a já sem jako jí řikal [manželce], jesi jako by mi to 
dělala nějak pusou nebo tak a že bych jí todle nastříkal do 
pusy, že jí to bude jako chutnat, že jo, ale že bych si rozsvítil a
podíval se, jak to vypadá [smích]. Že to má na puse, no. A tak
sme právě řešili jesi Jesenku anebo tu druhou... já nevim, jak 
se to menuje... Piknik. No. A jedno trošku pálí a vždycky sme 
koupili to, co pálí, takže sme řikali až bude to... to dobrý, to 
sladký, tak jo, tak, že si to můžu zkusit. Anebo že... že dolu, 
víš, a tak, prostě mně se to tam líbí, no. Takže to tam prostě, já
to tam potřebuju, vona ne.
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No. I třeba sem jí donutil, aby mi ho [smích] jako kouřila. Ale
to... že sem ho měl připnutýho. A vona jako že jí to teda moc 
nebere, jako když je gumovej, jo, tak jako že nic necejtim, ale 
jsem prostě si rozsvítil a potřeboval jsem to vidět, no.

Nic nedokazuju

Tato kapitola by se také mohla jmenovat Na nic si nehraju 
nebo Nezměnil jsem se. V určité fázi (formálního) procesu 
přeměny pohlaví, respektive utváření mužské identity, 
přestávají transsexuálové FtM prostě komukoli cokoli jakkoli 
dokazovat (jsou jednoduše sami sebou).

Tim, že sem si prostě sice prošel změnou pohlaví, tak to 
neznamená, že se člověk jako změní úplně. Což si někteý lidi 
myslej, že támhle ti něco vodfiknou a ty jo.

Já si myslim, že to je jakoby cíl. Že poznáš, že seš na konci tý 
cesty odněkud někam, když seš konečně sám sebou a nemusíš 
řešit, jesi teď v týdle situaci se zachováš takhle a pak takhle. 
Chováš se úplně normálně a neřešíš to, jestli voni to budou 
vnímat jesi seš holka nebo kluk. Prostě seš to, co seš. A je to 
přirozený.
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Lhaní, zastírání, mystifikace

Minulost (a tedy ani přítomnost) není přiznána, ani pouze 
popřena (tajena), je cíleně (nikoli však jako celek, nýbrž 
pouze určité její relevantní části, úseky, fragmenty) 
nahrazena/nahrazována minulostí novou (jinou, alternativní).

Ne, ale to mě spíš přivedlo na to, že jednou sem někde, 
nějakym nedopatřenim nebo... s jednou kamarádkou, která 
má malý čtyrletý děcko a řiká mi teda strejdo, ale nějak děcko
prostě za mnou zaběhlo na záchod, ty jo. A řiká: 'Hele, strejda
ho nemá!' [smích] Řikam si, 'ty vole'. A maminka pak řekla: 
'No, to víš, strejda si s nim moc hrál a on mu upad.' [smích] 
No, takže... takže to bylo dobrý. Takže budu muset všude řikat,
že mi jedině upad, jako... že sem si s nim moc hrál, a že mi 
upad.

Taky se mi stalo, že sem byl třeba u doktora a oni mi dělali 
ultrazvuk ledvin. A von na mě: 'A varlata nebolí?' A já: 'Ne, 
nebolí.' Hehe, a přijde mi to blbý. [smích]

Tak spousta z nás řiká: 'Ty vole, mě mrznou koule' a [smích]. 
Že člověk jakoby vlastně fakt... kecá, no.
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ZÁVĚR

Paradoxní a zajímavé je, že z právního hlediska je úřední 
změna pohlaví u transsexuálů FtM - úřední mužská identita - 
podmíněna pouze ztrátou reprodukční schopnosti (tj. 
chirurgickým zákrokem, který nikterak nemění fyzický vzhled
člověka), tedy není pro ni naprosto relevantí, zda člověk 
má/nemá prsa či penis.

Podařilo se mi tedy identifikovat celkem šest strategií, jimiž 
transsexuálové FtM dokazují, že jsou skutečně muži:
1. Vypadat jako muž
2. Dělat věci (chovat se) jako muž
3. Vysvětlování
4. Úřední změna pohlaví
5. Lhaní, zastírání a mystifikace
6. Popírání či zatajování minulosti

Nejzásadnější problém a překážku při budování mužské 
identity představují pro transsexuály - zcela logicky - 
viditelné rozdíly (mezi mužem a ženou). Ve chvíli, kdy jsou 
však tyto rozdíly (úspěšně) odstraněny (či skryty), přestává 
být pro transsexuály FtM potřeba "dokazovat kým jsem" 
aktuální.

---------------------------
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A co vy?
Přechylujete už svoji minulost?
A co vaši blízcí? :)

K zážitku s hokejkou, který jeden z kluků popisuje, že jí chtěl,
zatímco brácha jí měl automaticky, jsem si vzpomněla na svůj
zážitek s hokejkou: Pamatuji si, jak jsem si hokejku napsala k 
ježíškovi, když mi bylo asi dvanáct. Přesně si ale pamatuji 
proč. Ne proto, že jsem jí chtěla. Proto, aby si rodiče náhodou 
nemysleli, že nechci být kluk. Tolik jsem se bála jakéhokoliv 
podezření.

Dostala jsem jí, nikdy jsem si s ní nehrála. Jen jsem měla 
dobrý pocit, že si myslí, že je to ok, když já, jakože jejich syn,
chci hokejku. A byla jsem spokojená, jak dobře jsem to 
zařídila, aby to nepoznali.
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Sloučeniny
21. března 2016 v 11:04 | Tereza 

Úplnou náhodnou shodou 
okolností tento můj článek 
navazuje na ten předchozí 
o bakalářské práci na téma 
Dokaž, že jsi muž, ve které 
autor dochází mimo jiné k 
závěru, že narozdíl od 
vnitřní identity, se kterou 
se rodíme, tu vnější 
identitu vytváří naše okolí, 

reakce s ním, to tato společnost dělá z nás teprve muže či ženy
tak, jak nás vidí právě oni a jak chceme, aby to tak bylo. Je to 
vzájemná spolupráce nás a jich a výsledkem je jasná vnější 
identita. To, jak jsme identifikováni.

Vracím se navečer vlakem domů. Už dlouho jsem si takhle 
neodpočinula. Pořád jen řídím a ve vlaku člověk vypne, i 
kdyby nechtěl. Jak tam tak za oknem běhají ty stromy a 
domy... a pak dlouho nic, jen hnědá pole. Vlak je svými 
projevy docela dobrý hypnotizér.
Pomalu se stmívá. Nikdo mě doma nečeká. Když pak vylezu z
vlaku, mám pocit, že mi někdo vydezinfikoval mozek - a 
můžu začít nanovo zanášet ho svými myšlenkami a dál 
zamořovat :)
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Proti mně sedí krásná vyšší slečna s dlouhými vyčesanými 
vlasy, elegantně oblečená, všímám si, jak má namalované 
řasy. (Hm, být tak takhle krásná...)
Chce si povídat. (Vážně?) Nevadí mi to, aspoň mi uteče cesta.
Navíc jsem ráda mezi lidmi neosamocená, i když většinou 
nejsem první, kdo navazuje kontakt.
"Jinak já jsem Káťa."
"Já Tereza, tak ahoj", podáváme si ruce.
Káťa má dcerku, která je zrovna v první třídě. Já mám zase 
Káťu, která je ve druhé třídě. Obě dcerky mají rády kuře na 
paprice. Teď koupili byt, který spolu s přítelem dali 
dohromady. Její přítel je moc šikovný, chudák je pořád v 
práci, ale vždycky se těší domů. Je s ní rád. Ne, jako ten 
předtím.
Zdá se, že muži jsou nekonečné téma. Nevadí mi to. Pak si ke 
mně z ničeho nic přisedne blíž tak, aby nikdo nemohl slyšet, o
čem si povídáme (neee, nepřijde polibek! :D), opře si ruce o 
stolek, já se k ní nakloním, abych jí slyšela, až cítím, jak voní 
a povídá mi tiše o tom, jaký byl předchozí vztah. Poslouchám 
jí, jak kdybychom byly dlouholeté kamarádky, hodnotím 
nahlas vlastnosti jejího bývalého partnera, se kterým má svojí 
dcerku a ani mi v tu chvíli nedochází, jak šťastná chvilka 
tohle pro mě je. Že tohle všechno poslouchám teď právě 
proto, že jsem žena. Jedinečnost téhle chvíle mi ale dojde až 
později.
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"A ty máš přítele?", dostanu otázku.
Pár odpovědí doslova protkaných vzájemnou empatií...
"Ach jo, no to by se mi taky nelíbilo, kdyby mi jezdil za ex, to
bych nesnesla...", snaží se mě podpořit a dodává:
"Já jsem teď konečně šťastná. Nechápu, jak jsem s bývalým 
mohla vlézt vůbec do postele, že jsme k sobě něco cítili."
Vlak se pomalu blíží domů, kde obě vystupujeme. Dvě 
maminky popovídaly si o svých dcerách, dvě přítelkyně o 
svých přítelích, dvě kuchařky o jídlech, která rády vaří...

Takový ten běžný standardní rozhovor.

Pro mě navíc k tomu ještě jedinečný.

Kdysi jsem si o něčem takovém jen snila a myslela si, že se 
mi to nikdy nesplní, protože to prostě nejde, ale mýlila jsem 
se. Jde to. Líbí se mi prožívat tyhle "obyčejné" situace. Mám 
je tak ráda. Mám na nich ráda tu spontánnost a tu spontánní 
příslušnost k něžnému pohlaví, která už je takovou 
samozřejmostí, že si takové věci uvědomuji se zpožděním. 
Úplně nejhezčí roli ve spontánnosti v souvislosti s příslušností
k něžnému pohlaví hrají ale muži, kteří o mé minulosti neví 
vůbec nic a ti heterosexuální to dostatečně ženě, která se jim 
líbí, dokazují, až se mi z té vášně kolena podlamují.
Nechceš zůstat? Myslím jako napořád!
Chtěla bych. Ale promiň, nejde to. Vždyť bydlíš dva bilióny 
kilometrů ode mě. :-(
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Domů se vlakem vracela 
Tereza a nikdo už jí její 
splněný sen nemůže vzít, 
protože ho právě žije. Občas
si to uvědomím až s 
odstupem, protože mou 
mysl už neovládá 
nepřekonatelný strach z 
civění spolucestujících, ale 
normální běžné záležitosti 

týkající se cesty, večeře, práce. To prostě nemá chybu! Jestli 
nějak vypadá štěstí, tak přesně takhle. V podobě krásné 
slečny, která si chce popovídat s holkou z vlaku, co sedí proti 
ní. :) Nebo muže, který si mě bere, chce mě se vší tou 
nepřekonatelnou nepředstíratelnou chemií, jaká se jen dokáže 
mezi mužem a ženou vytvořit. Hotová chemická laboratoř, 
jejíž produktem je sloučenina... Chtěla bych se znovu do té 
laboratoře vloupat a tvořit další sloučeniny, slučovat a 
oddělovat a zase slučovat a oddělovat... až vznikne 
neodlučitelné.

To lidé sami mi říkají, že už můžu být spokojená.
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V neděli běžela v televizi pohádka. Někdo si chtěl podmanit 
celý svět a tak řekl: "Zmrazím úplně všechny na téhle planetě 
a budu jim vládnout!"
Sluha se ho zeptal: "Proč je chcete zmrazit?"
"No protože pak bude jednodušší je ovládnout!"
"Ale k čemu vám bude svět plný zmražených lidí?"

...kdo z nás by si přál "zmrazit" lidi na téhle planetě a tím 
zcela vymýtit homo- i transfobii? Prostě zmrazíme všechny 
lidi na světě a nikdo nás nebude urážet, srážet na kolena, říkat,
že jsme transky nebo komentovat náš vzhled. Paráda! Tyjo. 
Můžeme si na sebe konečně vzít, co chceme. Můžeme se po 
světě pohybovat volně bez zábran. Jít naprosto kamkoli! 
Nikdo nám nic neřekne...

...no právě.
Nikdo nám nic neřekne.
Žádné "Ahoj, já jsem Káťa. Probereme spolu ty naše chlapy 
jako dvě největší kámošky."
Nikdo nám v obchodě neřekne "paní", žádný muž nám 
nepodrží dveře, nepozve nás na rande ani nedostaneme svou 
první růži z lásky, polibek, po kterém budeme mít odřenou 
bradu od jeho strniště, jak byl nekonečný a 
kolenapodlamující, nikdo nebude číst naše krásné ženské 
jméno nahlas mezi ostatními při vyhlašování vítězů 
skupinového výběrového řízení, nikdo nám už nedá růži na 
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MDŽ a nepoví, že jsme žena. To si budeme muset říkat jen 
my samy tak, jako tomu bylo v naší mysli doposud, než jsme 
vysvobodily svoji duši a ukázaly světu své pravé já, než jsme 
rozkvetly do tohoto světa.
Zbyde to jen na nás a po pravdě, to by mě vůbec, ale vůbec, 
nebavilo.

Proto děkuji všem lidem téhle planety za to, že tu žijí se mnou
a že mohu být mezi nimi na té správné straně.

Je to něco, co mě činí dokonale šťastnou.
Štěstí, které prožívám doma na gauči, když si lakuju nehty, je 
taky fajn, ale k dokonalému štěstí to nestačí.
To proto jsem tak ráda mezi lidmi.

"Tak ahoj, Káťo."
"Ahoj. Ráda jsem tě poznala, Terko."

Vypuštěno z mojí hlavy (tsssssss) (pozor, vypouštím):
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Pozdně večerní metro a lidé, co nesedí u zpráv, nevaří večeři,
nekoupou děti, nečtou pohádku, neleží na gauči se svým

milým, neleží ještě v posteli, ale z nějakého důvodu sedí v
průvanu v pražském metru stejně, jako já…
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Bude deset večer. Položila mu hlavu na rameno a vzala ho za
ruku. Začal jí hladit. Dívala se mu do očí. Pak se zvedli, dala
si baťoh na obě ramena, vzal jí za ruku, vystoupili a šli domů,

do tepla, do svých peřin usnout v objetí... To byl ale dlouhý
den.
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Ukrutná nezvladatelná chuť na to zelené kulaté. A musela
jsem kvůli tomu do Billy...
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Prosímtě, Marceli, proč mi ta ochranná fólie nad PINem
nejde sloupnout? Ono se to pořád nějak trhá.

Cože? Blondýno! To se stírá jako stírací los, víš...
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Dvě křehoučké kremrole tulily se k sobě,
což se jen tak nevidí, v týhle divný době.

My comming out: Yes, I am cremrole-friendly.
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"Vemte si s sebou něco, co vás charakterizuje."
- Aha, tak vy jste si nikdo s sebou nic nevzal. No dobře, tak

tuhle hru hrát nebudem...
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Cesta do postele je dlouhá a složitá...
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Všechny cesty vedou domů...

Trošku nám dnes zase napadl sníh. V našich zeměpisných 
šířkách trvá opravdu zima 9 měsíců. Pak porodí rok léto a je 
zase 9 měsíců těhotný. :-/
Na to Monika poznamenala: "Jo, jen doufám, že letos porodí 
heterosexuální léto, to minulé bylo fakt moc teplé."
:D
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Krása má větší moc než cokoliv jiného
21. března 2016 v 22:51 | Tereza 

Před pěti lety, v době před přeměnou, jsem se chvíli živila 
tím, že jsem tvořila webové stránky malým živnostníkům. 
Bylo mi jich líto. Že podnikají a nemají ani webovou vizitku a
já jí mám hotovou za půl dne. Klienti se dali vyhledat snadno.
Navíc jsem se opravdu snažila. Byla jsem na všechno sama a 
docela se mi dařilo. Získala jsem totiž nějakým záhadným 
způsobem pár zajímavých zákazníků, z nichž jeden byl úplně 
nej, protože mě zaměstnával hned několika zakázkami 
najednou a to v té době bylo naší záchranou rodinné kasy.

Ten nej zákazník byla velmi krásná, opravdu taková ta "100% 
pure woman", upravená, čistá, voňavá, ženská, velmi velmi 
velmi ženská. Stejně - jak "jinak" se jedná s lidmi, kteří jsou 
krásní... Kolik ústupků jim dokážeme dát narozdíl od těch, 
kteří mají prostě tu smůlu, že hezcí nejsou. Jak rádi 
vyhledáváme jejich společnost kochajíce se jejich zjevem, 
zatímco uvnitř nás vůbec, ale vůbec, nezajímají.

Několikrát (mnohokrát) jsem musela zatnout zuby a 
vyslechnout její požadavky, domlouvat se s ní, co vlastně chce
a trpělivě vždy vyslechnout i historky z jejího života. Ona 
mohla volat kdykoliv.
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Také toho často využívala. Já měla tehdy ještě rodinu a 
snažila se jí uživit a tak se tyto její rozmary prostě tolerovaly. 
Kdykoliv volala, manželka kulila oči v sloup.
Zatímco paní klientce někdo nadělil krásu a to opravdu nad 
míru a dechberoucí, s chytrostí už na ní nezbylo a tak to byl 
často boj. To mi ovšem až tak nevadí. Dokážu se přizpůsobit. 
A můj zákazník, můj pán. Paní si navíc vymýšlela nové a 
nové projekty, asi se nudila, protože byla manželkou velmi 
bohatého a známého podnikatele v severních Čechách a já tak
měla možnost vyslechnout různé pikantnosti z jejich 
rodinného života. Z toho intimního mě naštěstí (nebo bohužel)
vynechala.

Nikdy bych takto o svých zákaznících nemluvila, vždycky si 
vážím každého zákazníka, byť si vymyslí, že chce třeba 
růžového slona s vrtulí, ale ona už není můj zákazník. Já totiž 
nemám zákazníka ani jednoho. Všichni jsou zákazníci pana 
Nováka, tedy mě před přeměnou, který už neexistuje. Jsem v 
situaci, kdy všichni chtějí služby mého předchůdce, ale já je 
musím přesvědčit, že já jsem stejně dobrá, jako byl on. Nebo 
tedy nemusím. Moc se mi do toho ani nechce, protože se 
tímhle už neživím a nebaví mě to.

Po čase, když jsem všechny projekty ukončila a paní si už nic 
nového nedokázala vymyslet, odmlčela se.

Bude to pět let a dnes telefon a na displeji její číslo...
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Nezvedla jsem to.
Nebyla jsem na tu situaci absolutně připravená. Že se pořád 
najdou lidé a situace, které nás dokáží překvapit v souvislosti 
s tím, co máme za sebou.

Nemůžu jí říct: "Jé dobrý den paní Schmidtová! Jak se máte? 
A co manžel? To jsem ráda, že se zase ozýváte."

V práci mi historky o tom, jak pan Novák odešel bůhví kam, 
nic o něm nevím a já sedím místo něj a nemám s ním nic 
společného, vždycky procházely.

Jenže tady byl pan Novák vždycky sám sobě zaměstnancem a 
tohle telefonní číslo bylo jeho. Těžko teď vysvětlím, jak se 
dostalo do ruky mně... jeho sestře? Komu vlastně? A ona (já, 
co jako nejsem já) umí dělat svou práci fakt tak, jako to uměl 
on? Nemůžu říct, že ho neznám, když mám jeho číslo. 
Rozhodně nechci nic vysvětlovat. Jednoduchá jasná 
informace, která klienta uspokojí. Hlavně se do toho moc 
nezamotat. A tak celá ta klientela, kterou jsem si vybudovala 
kdysi ještě jako někdo jiný, se musí vybudovat znovu. Ok. To 
beru. Počítala jsem s tím. Něco za něco.

Teď ale není čas na vysvětlování. To nikoho nezajímá.
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Mám strach. Že se prokecnu. Že budu vědět jakýkoliv detail o
jejích bývalých zakázkách, které znám do podrobna, protože 
to byly moje "děti", ale musím dělat, že nevím vůbec nic. 
Musím se znovu ptát na tytéž věci, které už dávno vím.
Zajímavá situace.
Nejspíš paní zpátky ani nezavolám.

Ale k čemu jsem se chtěla dostat.

Dnes mi došla jedna moc hezká věc.

Chtěla bych být moc moc moc moc blbá.

Tak blbá, že bych neřešila vůbec nic, jen bych si tak blbla se 
svýma hadříkama ve svém e-shopu, dělala klientkám barevné 
gelové nehty a vracela se do obrovského luxusního domu k 
manželovi, který si mě vybral právě proto (a zřejmě jen 
proto), že jsem krásná, čímž mě zajistil na celý můj život. Co 
by mi chybělo? I tu lásku bych měla, peníze bych měla, 
domov bych měla, chlapa, kterému by stačilo občas skočit s 
ním do postele.

A já bych si to užívala. Navíc chlapi mají rádi blbé holky, i v 
posteli. To jsem někde četla a chápu to, protože jim do ničeho 
nekecají a pěkně pokorně poslouchají a dělají, co jejich živitel
řekne. Ale protože jsem jeho rozmazlované koťátko, 
zaškemrám a hle, tu nové auto, tu dovolená na Seychelách, tu 
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prostory pro své nové podnikání, abych se nenudila, protože 
nemám totiž žádné starosti, peníze nejsou problém a tak si 
stále něco vymýšlím a je mi fajn.

Jak já bych chtěla být blbá a krásná.

To by mi k životu stačilo.

Neodsuzuji tedy tyto slečny a paní. Jen jim tiše závidím. 
Dělají, co mohou a jde jim to. Většinou ale nedělají vůbec nic.
Stačí, že jsou krásné a lidé se na ně rádi dívají. Krása jim 
sama otevírá dveře.

Krása má větší moc než všechno vědění nebo moudrost. 
Než cokoliv jiného.

Ještě mě nikdo nepřesvědčil, že to tak není. Za tento názor 
bych kdysi všechny holky profackovala, ale teď to vidím 
jinak.

Pak by to tedy znamenalo: ženy, buďme krásné, ale blbé a 
svět bude fajn.

Opravdu bych to brala...
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Ilustrační obrázek ne příliš vzdálený reálné kráse mé (bývalé)
klientky
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Čipsy only for boys a lepidlo pro holky
22. března 2016 v 23:32 | Tereza |  Genderový marketing 
Po jogurtu, papírových kapesníčkách, balzámu na rty jen pro 
muže a Lady Lipton čaje pro ženy se mi zase tak nějak 
nahromadily další genderové výrobky do rubriky genderový 
marketing.

Na první mě upozornil Alex a přijde mi, že tentokrát je pro mě
rozdělení na "only for girls" a "only for boys" trochu 
nelogické (což je možná záměr) a zbytečné.

Jde o čipsy Pom-bär:

Ahoj, já jsem medvídek jenom pro holky s příchutí sladká
paprika.

Ahoj, já jsem medvídek jenom pro kluky s příchutí wild
paprika.
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Takže tu máme úplně stejné bramborové čipsy, oboje s 
paprikovou příchutí, ale jedny jsou pro holky, druhé pro 
kluky. POUZE pro kluky. Pozor, aby některá z dívek omylem 
nesáhla do modrého pytlíku! :)

Tyto čipsy se objevily poprvé jako novinka v květnu 2015 i v 
našich supermarketech (např. Penny).

Kluci mají ale smůlu, když budou chtít vyrobit přáníčko 
mamince k MDŽ. Musí použít nějaké unisex lepidlo. Lepidlo 
Pritt Just 4 Girls je totiž jen pro holky. Proč? Protože lepí 
růžově. Přesněji řečeno, když jím potřeme bílý papír, udělá 
růžovou stopu (jak se uvádí v oficiální reklamě).
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Modré stopy po lepidle pro kluky firma Pritt ještě 
nevymyslela. Nejspíš takové lepidlo kluci ani nepotřebují.
Holky si k růžovému lepidlu mohou pořídit ještě izolepu a 
fixy:
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A kdo by měl růžové barvy málo, může si pořídit růžový 
globus:

Modrá barva moří už je totiž trochu fádní a okoukaná. Slečny 
mají moře zásadně růžové!
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No konečně! Tím starým (dobrým) chlapským kladívkem s 
retro dřevěnou rukojetí se prostě nedá zatloukat.

Kladívko pro ženy.
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Důležité u špuntů do uší je rozhodně také to, zda jsou unisex 
nebo pro ženy.

Unisex šedivé, pro ženy... růžové! Překvápko. Oboje 
poskytují útlum 32 dB, ale ženská díra v uchu potřebuje 
růžovou barvu.

Po pravdě... ty růžové se mi líbí víc :) Já bych si je určitě 
koupila, kdybych si směla vybrat. Protože já jsem zákazník, 
který si vybírá, tak proč nemít růžový špunt v uchu?
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To bych ale neudělala u digitálního teploměru, kde "ženský" 
růžový stojí téměř 2x více, než ten samý, ale "mužský" 
modrý:
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A poslední obrázek dokazuje, jak důležité je vytvářet zdravé 
sebevědomí už od útlého dětství :)

Dívky: "Nesnáším svá stehna."
Chlapci: "Jsem super!"

Heeee... jsem supeeeer... joooo! Jsem chlap!

Představila jsem si, jak nějaká babička, co neumí anglicky, 
koupí svému maličkému vnoučkovi chlapečkovi to fialové 
tričko a on bude všude chodit a říkat "Nesnáším svá 
stehna!" :)
Tuto větu jsem z úst muže ještě nikdy neslyšela.
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Čím to asi bude?
A jsme zase u té krásy...

--------------------------
15.10.2017:

Tuhle náplň do ostřikovačů "for woman" jsem objevila dnes a 
musela jsem jí tu mít! :)
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Jsem hnusná v metru
23. března 2016 v 8:55 | Tereza 

Tak jsem se zase 
jednou náhodně 
poskládala mezi ostatní
cestující v metru a 
dívám se na svůj obraz 
v okně. Zatímco jsou 

dny, kdy mívávám i opačný názor, dnes jem hnusná, jsem 
hnusná, jsem hnusná. To jsem dnes hnusná. A budu se mračit. 
Nemám náladu na nic ani na nikoho, nechce se mi nic. Chce 
se mi na sebe vypláznout jazyk, ale dívám se, jak nejsem 
sama, kdo pozoruje lidi v odraze okenní tabule.

V moment mého nejhlubšího přesvědčení, jak jsem hnusná, 
otočí se na mě sympatický usměvavý muž s úžasným 
strništěm a psíma očima s velmi velmi žádostivým pohledem: 
"Slečno, můžu se vás na něco zeptat?"

Ježiši. Tak na tebe mám tak náladu. To sis teda vybral 
moment. Ale jsi roztomilej, tak povídej. (Pomyslela jsem si).

"Ano?"
Úplně mě přerušil z mého sebetrýznění :)
"Nevíte, kde ve Veleslavíně najdu nádraží? Potřebuju se dostat
do Kladna."
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Už zase asi budím dojem, že jsem informační kancelář. Já 
nejsem Pražanda! Naposledy mě na Andělu oslovila vyděšená
cikánka, kde že je to nádraží, ze kterého se jezdí do Teplic. To 
jsem shodou okolností věděla, protože jsem si vzpomněla na 
autobusy, které jsem na svém nádraží míjela a měly vpředu 
nápis "Praha - Teplice".
"Do Teplic? Tady je Anděl, paní. To musíte do Holešovic. 
Takže se pěkně vraťte, nasedněte znovu na metro a jeďte do 
Holešovic. Jste vystoupila nějak brzo."
Určitě mě chtěla okrást. Nikdo, kdo jede do Teplic, 
nevystoupí v metru na Andělu!
Nedávno jsem četla, že zloději a násilníci si svou oběť nejprve
otestují a podle toho se potom rozhodnou, zda zaútočit. Čím 
hnusnější a nepřístupnější potencionální oběť je, tím má prý 
větší šanci, že nebude napadena. (Neplatí to vždy. Moje 
kolegyňka kdysi ráno při cestě do práce vyzkoušela veškeré 
možné způsoby, jak se násilníka zbavit, včetně fingovaného 
hovoru v telefonu, ten jí byl ale z ruky vytržen a s ním i 
kabelka, o kterou se rvala, přičemž byla poškrábána a musela 
na HIV test, protože násilník byl známý HIV pozitivní 
feťák...)

Navzdory tomu, jak ráda bych byla oslovena třeba v obchodě 
u rohlíků nějakým sympatickým mužem (všichni mnou 
oslovení muži uvedli, že by nikdy ženu u rohlíků neoslovili, 
ale mně by zrovna náhodou upadl rohlík...oh), u VŠECH lidí, 
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kteří mě oslovují, automaticky předpokládám, že mi chtějí 
ublížit, že chtějí peníze nebo že mě chtějí okrást a tak si velmi
pevně držím své věci, kontroluji, zda jsem dostatečně mezi 
lidmi a odmítám s nimi vést další rozhovory. Vím, že k boji se
můžu připravovat vždycky, ale fyzicky se prostě silnému 
chlapovi ubránit nedokážu.

Tak jsem automaticky přistupovala i k onomu mladíkovi, co 
jede do Kladna. I kdyby nasadil seberoztomilejší obličej, 
nikdy nikomu nevěřím (což je nevýhoda pro ty, kteří to myslí 
dobře, ale tak to v našem světě chodí, že kvůli gaunerům na to
doplácí ti hodní).

Nasadila jsem svůj obranný mechanismus a místo toho, aby se
stíhal ptát on, začala jsem ho bombardovat otázkami, abych 
zjistila, co má za lubem. Podle vzoru "poznej svého 
nepřítele".
"A kam jedete? Domů? Kde pracujete? A jak vám platí? Co 
tam děláte? Máte na autobus?" (už zase se ve mně projevily 
pečovatelské sklony, ach jo). A on mi tak ochotně odpovídal...

Chudák zašmátral v baťohu a místo kapesníčku nahmatal 
toaletní papír, do kterého se vysmrkal. Takový ten obyčejný 
šedivý hnusný. Smrkal a já na něj pořád mluvila, což nemohl 
slyšet. Myslím, že pokud mi chtěl ublížit, že ho to přešlo. 
Chtěla jsem mu věnovat kapesníček, když jsem viděla, jak se 
mu ten slabý toaleťák u nosu trhá... Chtěla jsem mu říct: 
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"Neboj, rýmička přejde, bude zase dobře. Pojď, uvařím ti 
horký čaj se zázvorem."

On mi ale nejspíš nechtěl ublížit.

"Vy taky vystupujete na Veleslavíně?", ptá se mě.
Smůla hochu, tos neodhadl.
"Ne, já jedu dál. A nashle. Koukejte Veleslavín - už 
vystupujete."

Prakticky jsem ho nepustila ke slovu.

Kdyby si stihl říct o číslo, tak mu ho dám, proč ne, ale nic by 
z toho nebylo, protože každý, kdo bydlí dva bilióny kilometrů
ode mě, je pro mě z hlediska dlouhodobého vztahu 
nezajímavý.

Zajímavé, na jak krátkou dobu se někteří lidé objevují v 
našich životech a téměř vždy se jim povede do našeho života 
něco přinést.

Vystoupil na Veleslavíně, já pokračovala dál a už jsem si 
přestala říkat, že jsem hnusná. Nějak mě ta chuť říkat si to 
přešla. :)
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Já vím, že nejsem krásná. Je dobré občas si říct, že jsem 
hnusná. Buďme hnusní :) Jen si to nesmíme říkat stále dokola.
Nikdo není tak hnusný, jak se vidí.

Můžeme si o sobě myslet co chceme, ale jsme takoví, jaké nás
vidí okolí.
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Užitečné vynálezy pro ženy
23. března 2016 v 17:20 | Tereza 

Těžko říct, proč se níže uvedené vynálezy neujaly :)

Modelka zkoušející si spirálovou elektrickou podprsenku na
"20. Mezinárodní výstavě vynálezů" v Bruselu 13. března

1971. Designér původem z Belgie sliboval díky nošení této
podprsenky zvětšení a zpevnění poprsí. Výrobek byl zhotoven

tak, aby ho ženy mohly nosit kdykoliv, třeba při práci, jak
předvádí modelka.
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Na co plastickou operaci zvětšující poprsí? Stačí nafukovací
podprsenka Très Secrète (Velmi tajné). U.S. patent, listopad

1951.
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Tahle pumpa je depilační přístroj, který mi spálí chlupy? 
(Jsem si v první chvíli myslela :).
Ne, není. To je "Sun-Tan rozstřikovač roztoku na opalování".
Modelka Betty Dutterová předvádí nový Sun-Tan rozstřikovač
na Výročním shromáždění výrobců automatů v Chicagu 19. 
ledna 1949. Za desetník si můžete během 30 sekund vybavit 
své tělo postřikem na opalování. Jeden postřik vydrží celý den
a na pokožce nezanechává žádné stopy. Vhodné pro bazény, 
pláže a tenisové kurty.
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Konečně se, holky, můžeme sprchovat neodlíčené se super 
účesem, ani náušnice není nutné sundat a po osprchování 
můžeme rovnou pokračovat v párty nebo se rovnou odebrat na
ples v opeře :)

Březen 2016 - Užitečné vynálezy pro ženy 421



Zde poutavá reklama v novinách na tento výrobek:

Reklama dále uvádí, že tato koupací čapka je vhodná pro 
ženy, které se chtějí sprchovat s make-upem. Těžko říct, co je 
k tomu v roce 1970 vedlo.

Březen 2016 - Užitečné vynálezy pro ženy 422



Zatracené podprsenky! Nikdo mi v nich nevidí moje bradavky
:(
Leda že bych použila podprsenku s bradavkami, tzv. "braless-
look-bra", neboli "bezpodprsenkově vypadající podprsenku".
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K dostání byla v béžové, bílé a černé a tehdy v roce 1970 stála
2000 amerických dolarů (nějak moc ne? Našla jsem, že v roce

1970 bylo 1000 dolarů totéž jako dnešních 5603 dolarů).
Dodací lhůta 4-6 týdnů. Zřejmě byl o ní velký zájem a tak se

muselo čekat, než na zájemkyně dojde řada :D

Chránič tváře do sněhových bouří. K dostání v Montrealu v
Kanadě v r. 1939.
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Dřevěné plavky. Měly umožnit snadnější plavání. Hoquiam,
Washington, USA, 1929

Březen 2016 - Užitečné vynálezy pro ženy 425



První vibrátor byl poháněn parou a ke svému provozu
potřeboval uhlí. Občas motor vychrlil oblak černého kouře a

celkově byl přístroj velmi hlučný. Žena raději počkala, až
bude v okolí úplně sama. Pokud to kdy vůbec některá

používala... :) A jestli ano, musel to být tedy velmi intenzivní
zážitek.

Březen 2016 - Užitečné vynálezy pro ženy 426



Nebo můžeme ženě koupit tento (bezdrátový!) vibrátor a
můžeme si jím namasírovat třeba... záda nebo chodidla :)
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Pro muže nebo pro ženy, tady je to jedno. Geniální
RECTOROTOR s lubrikačními otvory na špičce. Vhodný pro

každého už od 15 let! :)
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Následující není vysloveně vynález, ale jen leták na colu. 
Jenže trochu divný... takové letáky byly tehdy běžné. Vy ještě 
nedáváte svému batoleti colu???

"Pro lepší začátek života, začněte s kolou co nejdříve!"

Leták nabádající maminky, aby dávaly svým dětem pít kolu. 
Dodává jim totiž potřebné množství cukru, povzbuzuje 
osobnost a prosazuje aktivní životní styl.
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"Jak brzo je příliš brzo? Nikdy ne dost. Laboratorní testy za 
posledních několik let dokazují, že děti, které začaly pít kolu 
během časných ranních fází vývoje mají mnohem vyšší šanci 
na získání přijetí a "zapadnutí" během těchto nepříjemných 
předpubertálních a pubertálních let. Takže udělejte si 
laskavost. Udělejte vašemu dítěti laskavost. Zaveďte jim 
striktní denní režim s těmito limonádami a ostatními sladkými 
sycenými nápoji právě teď. Doživotní štěstí garantováno."

Na závěr návod, jak nosit pánskou košili:
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Jo, to bude ono ;)
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Ženy v travesti show
28. března 2016 v 8:37 | Tereza 

Travestité - jsou 
zmalovaní jako 
velikonoční 
vajíčka a nechtějí 
přijít o své 
biologické pohlaví.
To druhé sice 
dosud platilo, ale je
tu jedna výjimka. 

Takový jako bonus na české umělecké scéně :)

Že si nedám pokoj s tím vyjadřováním mých názorů. Koho to 
zajímá?
Nejdřív tvrdím, že ženy nemají penis a teď zas tohle.

Ano, opravdu si myslím, že travesti show, ve které 
účinkuje osoba po kompletní změně pohlaví z muže na 
ženu, není travesti show.

Je to podvod na diváky, když ženy předstírají, že ženami 
nejsou a že je jen hrají.
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Možná někomu přijde zábavné, když žena oblečená za Ilonu 
Csákovou zpívá její písničky na playback a kroutí se u toho 
jako Robocop.

Mně ne.

(To už jsem kdysi viděla v televizi v Caruso show nebo v DO-
RE-MI a stačilo mi to :)

Jo ahá, tak ty nejsi travesťák, ty jsi transsexuál. Jo ahááá, tak 
takhle vypadají transsexuálové... (Jasně. Díky. To nám moc 
pomáhá.)

Možná je to úplně nový začínající druh zábavy, kde ženy 
předstírají, že jsou travestité. Je to pro mě asi tak logické, jako
projít přeměnou female-to-female (FtF - což je samozřejmě 
nesmysl).

Jaká je motivace pro ženu účinkovat v travesti show?
Přeci nepřijdu o takové rito, když už mám pipinu? 
Namluvíme lidem, že si na ženu pořád jen hraju, ať nemusím 
na pracák. A hele, travesťák nebo transsexuál, vždyť je to 
jedno. Lidi to stejně neumí rozlišit.

Pak potkám kamarádku a ta mi říká: "Jednou jsem se 
zúčastnila travesti show a musím říct, že se mi to líbilo, chlapi
převlečený za zpěvačky s výborně okopírovanými pohyby."
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:)

Jo, tak si to užij.
Ona ta jedna z nich ale chlap není, víš. Promiň. Ona je žena.

Proč by to vlastně mělo najednou přestat být zábavné?

To já nevím. Já na travesti show nikdy nebyla, nikdy jsem je 
nepochopila a nikdy jsem se k nim nehlásila. (Já jsem ale 
zaujatá. Vždycky mi přišlo líto, že si někdo dělá legraci z 
něčeho, kvůli čemu jiní uvěznění v cizích tělech trpí. Přišlo 
mi to dokonce smutné).
Nevím ani, co zábavného je na jakékoliv travesti show, kde si 
chlapi hrají na ženské, natož kde si ženské hrají na ženské.

Možná je to dobrovolně zvolený životní styl. Však spousta 
biologických žen účinkuje v travesti show, ne?! ;)

Jak těžké je pro ženu udělat ze sebe travestitu?
Zkoušela jste to už některá? :)

Absurdní.

Ale proč vlastně nejít na show, kde ženy hrají travestity, že?
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Pak ale nechci slyšet, jak se vám na těch "chlapech v sukních"
líbilo, jak jsou ženské a dokonalé, když to jsou ženské.
(I když mně se taky líbí na chlapovi, když je chlapský a 
dokonalý muž :).

Hele, to jablko je krásně červené a kulaté. A chutná jako 
jablko! No páni. To by člověk neřekl, že jablko bude chutnat a
vypadat jako jablko. To jsou dneska věci :)
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Vliv chirurgické změny pohlaví na 
činnost mozku
29. března 2016 v 17:51 | Tereza 

Velmi záhy po 
mé velké 
operaci před 
rokem v 
Motole jsem si 
na sobě všimla 
jedné zvláštní 
věci. Zatímco 
do operace 

jsem si myslela, jak už se nemohu cítit lépe, neboť nějaké 
fyzické odříznutí čehosi na mém těle nemůže mít přeci vliv na
mou duši (jsem přeci žena i tak, beztak to dole nevnímám a 
zapomínám na to, můj mozek teď navíc funguje na základě 
chemických reakcí díky dodávaným ženským hormonům a 
vysílá tak ty správné signály do celého mého těla, čímž 
způsobuje, že reaguje naprosto stejně, jako kterékoliv jiné 
ženské tělo), přišlo překvapení: věčný celoživotní nesoulad 
mezi mou duší a tělem byl najednou pryč a to mému mozku 
způsobilo úlevu, kterou jsem nečekala. Jakoby s fyzickým 
odříznutím přebývající tkáně došlo k odříznutí i posledního 
břemene, které jsem si nesla ve své hlavě. Najednou to ze mě 
spadlo, odletělo to úplně poslední trápení a v ten moment 
zaklaplo všechno dohromady, ozubená kola v mé hlavě se 
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roztočila a začalo vše konečně fungovat tak, jak má. Velmi 
příjemný pocit. Velmi milý důkaz, jak fyzično ovlivňuje naše 
duchovno.

Samozřejmě jsem to už dál neřešila. Teď je to pro mě hotová 
ukončená věc. Ale shodou okolností, aniž bych jí hledala, 
před oči mi přilétla studie, zda má chirurgická změna pohlaví 
vliv na mozek. Jak by mohla? :) Je to jen chirurgický řez...

Má chirurgická změna pohlaví vliv na změny v mozku u 
MtF transsexuálů?

Italská studie University of Torino, Urologická klinika a 
Neurofyziologické oddělení, 2014.
(J Sex Med 2014;11:311-315)

Navzdory široce přijímaným biologickým teoriím, 
etiopatogeneze (soubor příčin vedoucích ke vzniku nemoci) 
genderové dysforie zůstává z velké části nejasná. Několik 
studií prokázalo existenci pohlaví (gender) v mozkové oblasti.
Konkrétně v limbickém systému, jako je stria terminalis, 
preoptic nucleus (POA) v hypothalamu či amygdale. Pohlavní
dimorfismus je popsán v makroskopických i mikroskopických
strukturách. Muži a ženy se liší zpracováváním kognitivních a
emočních podnětů.
K posouzení kognitivních funkcí mozku pomocí 
neurofyziologických metod lze použít metodu "event-related 
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potential analysis" (ERP) - analýzu událostí souvisejících se 
vlnou P300. P300 vlna je centro-parietální pozitivní výchylka 
v lidském ERP, která se vyskytuje asi 300 milisekund (250-
500 ms) po vzniku podnětu. Tyto výchylky se nazývají jako 
"kognitivní vlny".

Několik vědců sledovalo MtF transsexuály a provedlo na nich
neurofyziologickou studii.

Navržena byla prospektivní studie případů a kontrol 15 MtF 
transsexuálů s průměrným věkem 35 let spolu s 20 zdravými 
heterosexuálními dobrovolníky (10 mužů a 10 žen). Všichni 
podstoupili emocionální test ERP.

Kognitivně-emocionální test ERP spočíval ve sledování 
obrázků získaných ze systému IAPS (International Affective 
Picture System). Šedesát obrázků rozdělených do dvou sérií s 
pozitivní/neutrální a negativní/neutrální valencí (intenzitou) 
byly zobrazovány náhodně.
Poté byla sledována vlna P300, její amplituda a latence, která 
byla srovnána před a po chirurgické změně pohlaví (SRS) u 
transsexuálů spolu s kontrolní skupinkou netranssexuálních 
osob.

Vlna P300 u vzorku žen byla vykazována s větší latencí, 
amplitudou i rozsahem ve srovnání se vzorkem mužů u 
příjemných i nepříjemných snímků.
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Všechny tyto parametry vlny P300 u MtF transsexuálů po 
chirurgické změně pohlaví byly také zvýšené jak u reakcí na 
pozitivní tak negativní podněty.

Tyto silnější reakce jsou považovány za typicky ženský rys. 
To může být interpretováno jako vyšší schopností reagovat na
příjemné a nepříjemné podněty u MtF transsexuálů, u kterých 
dojde k aktivaci ženských mozkových funkcí právě po 
chirurgické změně pohlaví.

Modifikace vlny P300 v pooperačním období u MtF 
transsexuálů mohou být spojeny s biologickými úpravami 
mozkové činnosti, ale také pooperační psychickou pohodou 
těchto pacientů.

Závěr: Podle našich předběžných výsledků MtF 
transsexuálové podstupující chirurgickou změnu pohlaví 
včetně feminizace zevního genitálu mají tendenci ke vzniku 
ženských mozkových funkcí. Podle našeho názoru tyto 
výsledky zvýrazňují také blahodárné účinky SRS, která 
umožňuje pacientům reagovat na operaci genitálu touto 
"mozkovou feminizací". Tyto dva efekty totiž řeší typický 
konflikt této poruchy: rozpor mezi duší a tělem.
Nicméně protože pohlavní disforie má velmi nízkou 
incidenci, tento závěr musí být ověřen prostřednictvím 
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prospektivní studie s větším množstvím vzorků jiných 
specializovaných center.

University of Torino, Italy: Luigi Rolle, MD, PhD, Marco
Falcone, MD, Sergio Vighetti, PhD, Carlo Ceruti, MD, PhD,

Omidreza Sedigh, MD, Massimiliano Timpano, MD, Maria
Teresa Molo, MD, Lorys Castelli, PhD, Mirko Preto, MD,

Paolo Gontero, MD, and Bruno Frea, MD, PhD.

128-node HydroCel Geodesic Sensor Net
síťka používaná v elektroencefalografii (EEG) pro sledování

aktivity mozku
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Ukázkový zápis z EEG se zobrazenou vlnou P300

Analýza vln P300 se využívá také například u detektorů lži.

Myslím si, že chirurgická změna pohlaví je přirozeným 
zakončením přeměny každé MtF ženy, a že lidé, kteří jí nikdy 
tímto způsobem nedokončí, nenajdou ve své duši úplný klid, 
ale pouze (nebo pro mnohé alespoň) částečný, neboť největší 
síla tohoto kroku spočívá právě v dokonalém zničení věčného 
trýznivého konfliktu duše s tělem. Tento chirurgický řez se tak
stává i pomyslným řezem v mozku a posledním dílkem do 
skládačky, jejíž výsledkem je žena. Což je mozaikou 
rozmanitou, barevnou, emotivní, půvabnou a fascinující tak, 
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jako všechny mozaiky z chrámů celého světa dohromady. Je 
mi radostí a ctí být tady. Konečně doma, konečně tady mezi 
námi děvčaty. Ne tehdy, ne předtím. Teprve teď.

Ženství není samozřejmost.
Ženství je dar.
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Duben 2016

Ahoj Ivane, běžím na genioplastiku
1. dubna 2016 v 15:51 | Tereza 

Tak mám nebo nemám 
psát o takové 
maličkosti?
Nakonec jsem si řekla, 
že ano, protože je to 
vlastně součást mé 
přeměny, která už sice 
skončila, ale tak nějak 
sem prostě do toho 
deníčku patří.

Jak já miluju tenhle 
život, ve kterém si 
člověk plní své sny! O 

co všechno bych přišla, kdybych se už s ženským tělem 
narodila?
(Tak rozhodně je to pořád ta lepší varianta, ale ani nad touto 
není nutné zoufat.)

Prostě přijdu, vezmou pilku s bruskou a uříznou mi kusy 
kostí, které v pubertě vyrostly, protože k tomu dostaly impuls 
z mozku, kterému dal impuls testosteron. Funguje to hezky, 
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no. Ale trochu jinak, než jsem si představovala. Testosteron 
mě teď ale baví. Respektive to, jak je nahraný. :) On se tu léta 
snaží něco vytvořit, zhuntovat, zmužnit a pak během hodinky 
prostě čau, smůla. :) A je to jakoby nikdy nebyl.

Beru to jako takové vítězství. Nad testosteronem i nade mnou.
A mám z něj velkou radost. Když jsem v šestnácti seděla v 
pokojíčku a smiřovala se s tím, že přeci nejde změnit pohlaví, 
takže je nutné vytlouct z hlavy všechny ty mé sny, že nechci 
mít tohle mužské tělo, že chci žít život jako žena, tehdy jsem 
opravdu netušila, že to jde. A testosteron hezky pracoval, 
modeloval a plnil svou funkci, pašák. Já mu tu funkci ale už 
před dvěma lety vzala (HRT), před rokem dokonce úplně 
(SRS) a tak jsem si teď splnila další svůj dlouholetý sen, 
kterým už jsou jen takové drobnůstky - malé opravy, které 
nejsou bezpodmínečné, ale potěší.

Pilku s bruskou vzal do ruky totiž plastický chirurg MUDr. 
Ivo Němec v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a udělal mi
genioplastiku (protože je geniální :), která je součástí 
profiloplastiky.

Do komplexu operací měnících profil (profiloplastika) patří:

Korekce nosu (rhinoplastika)
Korekce brady (v případě změny kontur brady genioplastika / 
v případě, že se použijí implantáty, tak mentoplastika)
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Korekce tváří (malaroplastika)

Ty první dvě je dobré zkombinovat a nejde jen o čistě 
feminizační operaci obličeje (FFS), týká se i mužů, kteří mají 
problém např. s extrémním předkusem.

Genioplastika - fakta

Ke kosti brady se přistupuje řezem zevnitř z úst, aby zvenku 
nebyla vidět jizva.
Po operaci pacient cítí nepříjemné pocity na bradě, což trvá 
zhruba 3 dny.
Bolest, která v menší míře přetrvává, zmizí po 7 dnech.
Stehy jsou samovstřebávací a po čase pod spodní dásní zmizí.
Výrazný otok zmizí za 14 dní.
Celkové zhojení závisí na složitosti provedení a 
fyziologických vlastností organismu pacienta (čili jako vždy a
všude!) a trvá zhruba 1 - 3 měsíce.

Moje osobní zkušenost, jestli to bolí?
Já nevím no. Ani v Motole jsem si neříkala o opiáty, protože 
nebylo proč, zatímco někteří úpěli bolestí. Tady mě sestřička 
při předávání noční směně trošku naštvala, protože řekla, že 
"odmítám" analgetika. Já je neodmítám! Odmítá se něco, co je
povinnost. Tohle je mé právo volby a když mě to nebolí, tak 
na co si je do sebe budu nalévat? Abych jim udělala radost, na
noc jsem si jedny nechala přilít do lahvičky s antibiotiky a 
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žádnou změnu jsem stejně necítila. Jsou chvíle, kdy o žádné 
obroušené bradě ani nevím. Takže jo, trošku to bolí, asi jako 
když člověk dostane pěstí do dolní čelisti, ale to jsem vlastně 
nikdy nedostala, takže co to tu povídám? :) Normálně funguji 
a respektuji signály svého těla, které mi říká: "Uřízli ti kus 
brady, tak to asi trošku musí bolet, ale dá se to, ne?" :)

Do ÚVN se na genioplastiku přijíždí většinou ve středu, 
výkon je proveden ve čtvrtek, v pondělí se už může sundat 
svazující náplast na bradě a domů. (Někdo má to štěstí, že má 
partnera, co přihupká s pusinou, někdo jede zase sám metrem 
a busem...)

A né, nechci nadstandard a už se mě na něj nikdo, prosím, 
neptejte. Nadstandardy, kde jsem celou věčnost osamocená a 
unuděná jsou děsný a já bych tam být nemohla ani nechtěla a 
ani jsem taky nikdy nebyla. Chápu, že se někdo bojí jít mezi 
normální lidi, ale to je na tom právě to hezké - být mezi lidmi.
Jsem mezi nimi moc ráda.
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Řízy řízy a seky seky:

Posouváme bradičku krásně dozadu:
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...a nebo dopředu:

Vzniklé dutiny se vyplní implantátem. Pokud není nutné 
posouvat, pouze se piluje a brousí, případně odstraňují měkké 
tkáně, aby to vypadalo k světu (jako u mě). A tak se brada 
stane užší, jemnější, ženštější... (Ještě se mi líbí něžný ženský 
nosík... :)

Kdo chce, může si novou krásnou ženskou něžnou bradu 
nechat udělat za 20.000 - 33.000 Kč kdekoliv, kde provádí 
plastické operace (nebo odjet do Thajska za podobnou cenu, 
protože vedle to přeci dělají lépe :), nebo ji tentýž lékař 
(MUDr. Ivo Němec) umí udělat i zadarmo na pojišťovnu (ale 
pouze v ÚVN, nikoli v ÚEM (Ústav estetické medicíny)), kde
pacient za tuto krásu nezaplatí vůbec nic, protože se schová 
pod diagnózu K070 - větší anomálie rozměrů čelistí. Však u 
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ženy také o větší anomálii jde a tak je to vpořádku :) A po 
pravdě - zas tolik nás MtF pacientek sem do ÚVN nepřijde, 
protože nás za prvé není moc a za druhé svou bradu řeší ve 
skutečnosti plastikou jen tak 2-5 % z nás. Taky netvrdím, že je
nutné absolvovat celou nekonečnou sérii plastických operací. 
To opravdu nutné není.
Stačí se projet metrem a hle - 75 % žen má nějaký mužský rys
ve tváři. Jestlipak si také sní o ženštějších tvarech?

Jasně, že ano (např. Angelina Jolie, ta si genioplastiku nechala
udělat spolu s rhinoplastikou (nos)).

Nebo tahle slečna, která dokonce o celé operaci napsala blog 
http://surgery-first.blog.cz/ s podtitulkem "Life is beautiful", 
což tak trošku připomíná vlastně blog můj :) Jenže tahle 
slečna se jako slečna narodila. Bohužel s tak ostrými rysy ve 
tváři, že toužila po "větší ženskosti", jak píše. I ženy touží po 
větší ženskosti (což je vlastně logické - kdo jiný by měl po ní 
toužit? :)

Jen pro zajímavost, zde je její obrázek před kompletní 
ortognátní operací a po:
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http://surgery-first.blog.cz

Nádhera.
Mimochodem slečna potkala v nemocnici svého budoucího 
partnera, který tam byl na téže operaci. Taková romantika! :)

Moje "před a po" brady zde nebude, protože mé "před" jsem 
si nedokumentovala a ani jsem si ho dokumentovat nechtěla. 
Navíc je to už minulost. Sbohem má stará brado. Každopádně 
můj profil je teď v každém případě hezčí a já spokojenější. :)

Jestli si někdo myslí, že nemůže do přeměny jít, protože má 
mužné rysy ve tváři, je to jen výmluva. Pokud by je opravdu 
takové měl a nezjemní je hormony, jak se taky děje, všechno 
se dá změnit. Brada, čelisti (tvar, úhel, posunutí), tváře, 
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lícní kosti, rty, nos, víčka, uši, čelo, nadočnicové oblouky... 
na něco jsem zapomněla? :) Přesto na tyto plastiky běžně 
nechodíme, protože není důvod. Mnoho biožen tyto 
nedostatky neřeší (nenazývala bych je ani "nedostatky", 
protože nám na druhé lidské tváři přijdou přirozené (zkrátka 
se tak narodil), zatímco majiteli jako přirozené nepřijdou).

Nezatracuji tedy ani holky, které žádnou plastiku nemají, ani 
ty, které jich mají už desítky (oba typy znám a oba jsou ok. :) 
Každý jsme strůjcem svého štěstí a stačí jen udělat první krok.
Nestačí jen stát a čekat, že se něco stane. Nestane. (Občas jo, 
ale nová brada nám nenaroste, stejně jako třeba penis sám 
(bohužel) neupadne. :)

Občas si sama říkám, kde se ve mně bere ta síla jít dobrovolně
na sál a nechat do sebe řezat. Ve skutečnosti nad tím takhle 
nepřemýšlím. Něco jsem chtěla, vysnila jsem si, naplánovala, 
toužila, nějaká síla mě hnala dál a dál za svým cílem, tak já 
jdu, dokud můžu, a prostě jsem tu. Ani mě nenapadla možnost
za svým snem nejít.

Díky mé návštěvě ve dvou velkých českých nemocnicích (v 
Motole a ve Střešovicích) mám parádní možnost je porovnat.

Až takový rozdíl to není. Lékaři ve Vojenské nemocnici 
nechodí v mundúrech a nemají u sebe zbraň. :) Sestřičky 
nejsou v khaki uniformách a pokoje nejsou po padesáti 
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lůžkách, jak jsem si představovala, když jsem byla malá. 
Nemocnice už dnes vypadají i takhle:

Přesto jsem na pár rozdílů narazila, ale jsou to opravdu jen 
detaily, z nichž ten největší a příjemný je bod č. 1:

1) zatímco v Motole se místní wi-fi internet platí (110 Kč/25 
hodin aktivního připojení), velmi složitě se aktivuje, stále 
dokola vypadává a nefunguje, v ÚVN je v celém areálu silný 
signál místní sítě zcela zdarma a bez výpadků. Měřila jsem i 
rychlost a download i upload je kolem 5Mbit, což je fajn.
2) před operací na sále je nutné umýt si vlasy, neboť jsou na 
nich bakterie zvenčí (Motol neřeší)
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- je fakt, že jsem na nich měla ještě tatarku a to jsem si je 
večer před odjezdem do Prahy myla! Takže jsem si je ochotně
šla umýt ještě jednou.
3) kompresní punčochy je nutné navléknout ráno ještě před 
slezením z postele (Motol neřeší kdy)
4) injekci proti srážlivosti krve před a po operacích nabízí v 
ÚVN pacientům jen do břicha (v Motole je možno si vybrat 
břicho či paži - tam všichni vždy ochotně volí paži :)
5) sestřičky v ÚVN na mě nepůsobí tak vynervovaně ze stresu
nad nestíháním vyplňovat papíry jako v Motole
6) pokoje po čtyřech a pěti je docela dost, narozdíl od 
třípokojových apartmá v Motole, ale aspoň je větší legrace a 
já komunikuju ráda
7) jídlo... je všude jídlem :) Bohužel sním téměř všechno a 
nikdy jsem nerozuměla spolužákům, když si stěžovali na 
školní stravu, kolegům v kantýně, spolupacientkám v Motole. 
Odnášeli nedojedená jídla, ale já je snědla. Vždyť je to fajn, 
když nám někdo takhle uvaří! Na všem je třeba hledat něco 
dobrého. Opravdu dobře vaří v nemocnici v Hradci Králové, 
ale mně chutnalo jak v Motole, tak ve Střešovicích, jenže jak 
jsem řekla, já nejsem objektivní a taky si nestěžuju.
8) ÚVN není takové bludiště, jako gigantický Motol, ale taky 
jsem tu zabloudila, protože jsem neustále chodila do +1. místo
do -1. patra, kde má v pavilonu CH1 MUDr. Němec 
ambulanci (oddělení obličejové a čelistní chirurgie).
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Díky tomu jsem ale měla v den příjmu jeden milý zážitek, 
protože během mého bloudění jsem spatřila na konci chodby 
doktora bavícího se se dvěma muži, z nichž jeden byl Ivan 
Trojan (né, neměl zelené ďubky ve tváři) a křičel: "Jo 
tááámhle, jak jde ta paní!" :) (Byla jsem tam pouze já).
Díky, Ivane, za tu identifikaci. :)
Prošel kolem mě, já už se na něj culila z dálky, taky se culil a 
pozdravil mě dobrý den.
Netušila jsem, že jsem až tak známá, že mě zdraví čeští 
herci. :) Tak dobře no.

Víš, Ivane, šla bych s tebou na kafe, ale jsi docela prcek a já 
spěchala za jiným, co se mi zítra měl šťourat v bradě. :) Ale 
příště pokecáme, slibuju. Tak se měj. ;)
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A já se jdu zaposlouchat do chrápání 150leté babičky, o jejímž
rodu už vím vše od 19. století. :) (Tito starší lidé jsou zde na 
ORL spíš výjimkou, jak mi řekla sestra (narozdíl od motolské 
urologie), ale já mám holt štěstí. :) (Ano, to opravdu mám, 
protože jsem šťastná. :)

(Mimochodem, tohle už jsem mockrát chtěla někam vložit: 
Šárko & spol., vaše názory nikoho nezajímají. Zajímalo by 
mě, proč stále denně píšete ke zveřejnění do mé administrace 
komentáře, které stejně nikdo nečte. Ani já ne. :) Nerada vám 
to říkám, ale tak to tady také zůstane navěky. ;)

A Domče (lonely.cz) přeji rychlé a příjemné zotavení z 
dnešního krásně aprílového znovuzrození v Motole. ;)

Duben 2016 - Ahoj Ivane, běžím na genioplastiku 455



Laktobacily v neovagíně
2. dubna 2016 v 15:13 | Tereza 

Když jsem vloni v létě 
přijela do Motola na 
druhou kontrolu po 
operaci, v ambulanci na 
urologii byl pan doktor, 
kterého jsem neměla moc 
ráda. Choval se jako 

jediný vždy odtažitě, jakoby nás tiše toleroval, ale pro sebe si 
myslel své. Jenže já přijela i s otázkami a jedna z nich byla, 
čím si mám svůj krásný nový orgán umývat a jak nejlépe 
udržovat intimní hygienu? Můžu si koupit mýdla pro intimní 
hygienu? Má to vůbec smysl?

Prostě mi to přišlo jako vhodné, ale chtěla jsem se nejdřív 
zeptat doktora. Ten to přeci musí vědět.

Odpověď byla vždy stejná: "Stačí obyčejná voda. Ta je 
nejlepší."

To jsem pochopila, že voda je blahodárná po jakékoliv 
operaci, ale když už se vše zhojilo, má nějaký význam 
kupovat si drahá mýdla pro intimní hygienu ženy? Taková 
mýdla mají konkrétní pH, kterou má i vagína biologické ženy 
a také kyselinu mléčnou, která udržuje výskyt "hodných" 
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bakterií. Jaké pH má moje neovagína? A jakou 
mikroflóru?

Byla jsem odbyta s tím, že já nikdy nebudu mít ve své 
neovagíně mikroflóru, jakou mají biologické ženy, ani pH 
není stejné, to jsem si jako myslela, že budu mít pH své 
vagíny jako biologické ženy? Takhle nějak se se mnou bavil.

No dobře no. Ok. Faaaajn.
Lékařům vždycky věřím. Ale jsou to taky "jen" lidé a 
nemohou mít přehled o všem, co nového se vyzkoumá. A tak 
jsem odjela domů s tím, že budu používat jen vodu, protože 
mýdla pro ženskou intimní hygienu nemají pro mě význam.

To bylo v září 2015.

Nevěřte všemu, co vám doktoři řeknou (ale většině věřte!) :) 
(Já se na ně nezlobím, oni to ani vědět nemohli). Narazila 
jsem totiž nedávno zase náhodou (já to nehledala, to samo :) 
na dvě studie: belgickou z roku 2009 a rakouskou, kterou 
provedla koncem roku 2013 Medical University of Vienna a 
University of Natural Resources and Life Sciences of Vienna, 
která odhalila velmi zajímavé výsledky a to konkrétně takové,
že pan doktor v Motole neměl pravdu ani co se týče pH, 
ani co se týče mikroflóry... To mě zaujalo, takže proto vznikl 
tento článek, který (troufám si tvrdit), je úplně první na 
českém internetu, který potvrzuje výskyt laktobacilů v 
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neovagínách, přestože v nich žádný glykogen není. Kdyžtak 
se mě, pane doktore, příště klidně zeptejte ;)

Neovagína narozdíl od vagíny nemá glykogen štěpící se na 
kyselinu mléčnou podporující laktobacily, protože neovagína 
nemá vaginální hlen, ve kterém se glykogen nachází. 
Evidentně to neovagínám ale nevadí a zvou si mikroflóru na 
návštěvu úplně stejně, jako vagíny.

Mikroflóra neovagíny, Weyers S., 
University of Gent, Belgie, 2009

Úplně historicky první studie na téma "Mikroflóra neovagíny"
byla provedena v roce 2009 v Belgii. Tehdy se sehnalo 50 
MtF žen minimálně půl roku po operaci s penilní inverzí a 
udělaly se vaginální stěry.

Výsledkem bylo, že většina náběrů odhalila téměř podobnou 
vaginální mikroflóru, jako vagína biologické ženy (bakterie 
koky, polymorfní gram-negativní a gram-pozitivní tyčkovité 
bakterie a občas také spirochety). Plísně Candida nebyly 
kupodivu nalezeny v žádném z náběrů. Stejně tak ani 
chlamydie a kapavka.

V průměru měla každá žena 8,6 druhů kultivací, z nichž 
nejčastěji: Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 
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anginosus skupina spp, Enterococcus faecalis, 
Corynebacterium sp, Mobiluncus curtisii a Bacteroides 
ureolyticus. Laktobacily byly nalezeny pouze v jednom 
vzorku. (Laktobacily se ale stanou později předmětem další 
rakouské studie z r. 2013, kterou v tomto článku uvádím také 
a která výsledky této belgické, co se laktobacilů týče, 
vyvrátila).

Průměrný věk testovaných MtF žen byl 43,1 let, průměrná 
doba od vaginoplastiky 6,3 let.
Drtivá většina účastníků užívala substituční terapii estrogeny 
(47/50), přičemž tři ženy nebraly žádné estrogeny, protože 
měly zvýšené tromboembolické riziko. Kromě denní 
estrogenní substituce 2 ženy také braly kontinuálně 
antiandrogeny (cyproteron acetát 10 mg denně (jen pro 
představu, u nás MtF ženy berou 50 mg denně, ale během 
přeměny, ne po SRS. Tam se potom dávka upravuje (snižuje) 
nebo úplně odbourává.))

Medián sérové hladiny pro testosteron byl 29,57 ng/dl (v 
rozmezí 21,45 až 38,24) a estradiol 49,13 pg/ml (v rozmezí 
28,61 až 96,17), což jsou normální ženské hodnoty.

54 % žen mělo stálý vztah.
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44 % bylo heterosexuálních, 22 % homosexuálních, 28 % 
bisexuálních a zbylých 6 % se identifikovalo jako "bez zájmu 
o sex".

68 % žen pravidelně používalo mýdlo pro intimní hygienu.
Průměrné vaginální pH bylo 5,88 (v rozsahu 5,0 až 7,0).
Pravidelné epizody vaginálního dráždění či pálení popisovalo 
22 % žen a 18 % časté dysurie (řezavá bolest v močové 
trubici). Jen 34 žen bylo ochotno odpovědět na otázku týkající
se páchnoucího výtoku. 8 z nich (23,5 %) mělo časté 
páchnoucí výtoky.

Nebyla nalezena žádná korelace mezi poševním pH a 
stížnostmi na vaginální dráždění, dysurií nebo páchnoucím 
výtokem.

Kdyby to fakt někoho zajímalo, kompletní soupis nalezených 
bakterií v neovagínách lze stáhnout po kliknutí na náhled níže
(PDF soubor):
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Dokonce se tam našlo i 12 nových neotypovatelných druhů.

Nebyla nalezena žádná korelace mezi dilatačními návyky, 
pohlavním stykem, oplachovacími návyky a zapáchajícím 
poševním výtokem na jedné straně a přítomností určitého 
druhu bakterie na straně druhé. Došlo však k velmi významné 
korelaci mezi přítomností E. faecalis a sexuální orientace: u 
heterosexuálních transsexuálních žen (s mužským partnerem).
E. faecalis byla přítomna u 78,6 % žen, zatímco byla přítomna
pouze u 14,2 % homosexuálních transsexuálních žen a u 12,5 
% bisexuálních transsexuálních žen. Stejně tak tam byla 
významná korelace mezi E. faecalis a frekvencí pravidelného 
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pohlavního styku s mužským partnerem: u těch, které mají 
pravidelný pohlavní styk, byla E. faecalis přítomna u 75 %, 
zatímco pouze u 25 % z těch, které s muži nesouložily.

Enterococcus faecalis je nežádoucí bakterie, která způsobuje 
infekce močových cest u mužů i u žen a je nutné ji přeléčit v 
případě potíží antibiotiky.

Několik dalších zajímavostí vyplývajících z této studie

- Mikroorganismy rezistentní na metronidazol se vyskytují v 
neovagíně běžně, což naznačuje, že při léčbě antibiotiky by 
měl být použit klindamycin.

- Heterosexuální transsexuální ženy jsou vystaveny vyššímu 
riziku kolonizaci E. faecalis. Transsexuální ženy by měly 
přijmout preventivní opatření proti vzniku infekce močových 
cest.

- Skutečnost, že žádná z 50 žen nebyla pozitivní na kapavku 
nebo chlamydie naznačuje, že neovagína sama o sobě je 
odolná vůči infekci těchto organismů.

Zdroj:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695466/
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K pochopení funkce mikroflóry u transsexuálních žen bychom
měli také nejprve pochopit, jaké je přirozené prostředí vagíny 
biožen:

Ve zdravé vagíně se vyskytují dobré i zlé bakterie. Za 
normálních okolností jsou dobré bakterie v převaze a udržují 
vaginální pH v rozmezí od 3,8 do 4,5 (mírně kyselé prostředí).
Laktobacily přirozeně vyskytující se ve vagíně štěpí glykogen
(což je takový cukříček - polysacharid) obsažený ve 
vaginálním hlenu. Při tom vzniká kyselina mléčná a vytváří se
kyselé prostředí. Toto kyselé prostředí podporuje růst dalších 
laktobacilů a zabraňuje přítomnosti škodlivých bakterií a 
infekcí. Vagína se o sebe stará sama, jelikož její stěny 
průběžně produkují sekret, který ji zvlhčuje, samočistí a 
udržuje správnou kyselost na ochranu proti infekcím. 
Kyselina mléčná je klíčová pro ochranu intimních partií. 
Udržováním nízkého pH v pochvě zachovává ochrannou 
kyselou vrstvu.

Většina mýdel pro intimní hygienu má pH 3,5 právě proto, 
aby se udržely dobré bakterie a ty zlé se nepřemnožily, čemuž 
pomáhá ještě kyselina mléčná. Čím méně kyselé prostředí, 
tím lépe se mohou šířit infekce a kvasinky.

Vagína biologické ženy má tedy za normálních okolností pH 
3,8-4,5 (mírně kyselé). Pro zajímavost pH 3,8-4,5 má 
například pomerančová šťáva nebo pivo :)

Duben 2016 - Laktobacily v neovagíně 463



Neovagína MtF ženy má pH 5,9 (stále mírně kyselé). Čaj má 
například pH 5,5, mléko už pak vyšší, ale stále kyselejší pH 
6,5 a pak by se daly na neovagínu ještě použít lidské sliny 
zdravého člověka s pH 6,5. :) Voda má neutrální pH 7, sperma
také :). Není tedy ani kyselé ani zásadité.
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Je libo pivo nebo čaj? ;)

Pomerančovou šťávou si jí ale vyplachovat nebudu :)

Laktobacily - druhy a jejich vliv na 
vaginální mikroflóru u male-to-female
transsexuálních žen, Petrievic et al., 

Medical University of Vienna, Rakousko, 2013

Na základě druhů laktobacilů kolonizujících vagínu a 
konečník se teoreticky předpokládalo, že konečník může být 
důležitým zdrojem pro vaginální kolonizaci laktobacily. 
Neexistují však žádné údaje o této problematice u male-to-
female transsexuálních žen. Proto jsme provedli tuto 
observační studii, abychom určili druhy laktobacilů přítomné 
v neovagíně a konečníku u male-to-female transsexuálních 
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žen, abychom lépe pochopili úlohu střeva jako rezervoár pro 
genitální laktobacily.

Jedná se o historicky první studii výskytu laktobacilů v 
neovagínách transsexuálních žen. Dosud neexistovala žádná 
data ani studie, které by se na tento výskyt zaměřily.

Bylo průběžně vybráno 63 MtF TS žen s penilní inverzí bez 
klinických příznaků infekce či výtoku a provedeny u nich 
rektální a vaginální stěry.

Výsledky:
47 (75 %) z těchto 63 žen mělo současně výskyt laktobacilů 
jak v konečníku tak v neovagíně.
Bylo zjištěno 279 neovaginálních a 258 rektálních DGGE 
skupin reprezentujících 11 druhů laktobacilů. 201 z nich bylo 
přítomno jak v neovagíně, tak v konečníku. 37 (61 %) z 61 
žen mělo dva nebo více druhů laktobacilů.

Závěr:
Tato data podporují hypotézu, že konečník může hrát 
důležitou roli jako zdroj laktobacilů, které kolonizují 
neovagínu u MtF TS žen. S ohledem na specifické anatomické
okolnosti populace ve studii mohou být tyto nálezy zjištěny 
také v běžné populaci biologických žen.
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Laktobacily přispívají k udržení normální vaginální 
mikroflóry. Tento závěr byl také podpořen studiemi o užívání 
probiotik, které prokazují, že laktobacily lze dodat do 
vaginálního prostředí také orálně. Výskyt laktobacilů 
současně ve vagíně a konečníku poté souvisí s nižším 
výskytem bakteriálních vaginóz.

V jedné z našich předchozích studií jsme zjistili, že 80 % 
těhotných žen a 40 % žen po menopauze bylo osídleno 
minimálně jedním nebo více druhy laktobacilů ve vagíně i v 
konečníku.

Belgická studie z r. 2009 (její shrnutí výše) a následná studie 
téhož týmu z r. 2010, však uvádí, že "neovagína je dutina z 
kůže bez sliznice, která nekomunikuje s vnitřními pánevními 
orgány. Fyziologicky i patofyziologicky se neovagína liší od 
přirozené vagíny. To znamená, že neovagína je 
charakterizována konstantním pH a kvůli absenci měsíčních 
hormonálních cyklů v ní neprobíhají pravidelné procesy, takže
je směsí aerobních a anaerobních druhů bakterií, zatímco 
laktobacily byly zjištěny pouze u 4 % neovagín."

Panuje všeobecný názor, že penilní kůže neovagíny u 
transsexuálních žen není schopna podporovat růst laktobacilů.

Přijali jsme 63 MtF TS žen bez výtoku z vagíny, kterým byly 
provedeny stěry.
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Druhy laktobacilů byly detekovány u 47 z 63 transsexuálních 
žen (75 %). Byly to převážně tyto skupiny laktobacilů: L. 
gasseri, L. crispatus, L. johnsonii, L. iners, L. jensenii.
Více než 90 % těchto žen mělo výskyt dvou nebo více 
neovaginálních laktobacilů.

Tato studie prokazuje častý výskyt laktobacilů v 
neovagínách transsexuálních žen. Množství i složení je 
podobné normálnímu prostředí s kyselinou mléčnou a 
bakteriální mikroflórou, jako u žen v reprodukčním věku 
a u žen po menopauze.

Z výzkumu byly vyřazeny transsexuální ženy s průjmem, 
zácpou, rektální patologií nebo infekcí močových cest a dále 
pacienti, kteří podstoupili antibiotickou léčbu v předchozích 4
týdnech či užívali ústně či vaginálně probiotika.

Byly vybrány pouze ženy minimálně 1 rok po vaginoplastice.

Tabulka zobrazující počet MtF TS žen s vyskytujícími se
druhy laktobacilů v neovagíně a v konečníku:
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(po kliknutí na graf se zobrazí v plné velikosti)

Stěry byly prováděny mezi březnem 2013 a zářím 2013. 
Všechny ženy byly bělošky.
Průměrný věk účastnic byl 40,1 let.
Průměrná výška 174,7 cm.
Průměrná hmotnost 83,1 kg.
Průměrná doba od vaginoplastiky 4,9 let.

Počet detekovaných druhů laktobacilů a jejich procentuální
výskyt u MtF TS žen:

Duben 2016 - Laktobacily v neovagíně 469

http://nd06.jxs.cz/898/600/b8e059d1e1_102734898_o2.png


Shrnutí:
Vaginální anatomie po operaci pohlaví a hormonální stav 
populace se sociodemografickou a klinickou charakteristikou 
pohlavní dysforie přijímající hormonální substituční terapii je 
podobná jako u běžné ženské populace.
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Jakékoliv laktobacily mohou kolonizovat neovagínu v 
důsledku uvolnění z ženiny vlastní střevní mikroflóry 
vzestupně podél hráze k neovagíně.
Ačkoli MtF transsexuální ženy představují velmi specifickou 
a tudíž velmi malou populaci pacientů, lze tuto skupinu žen 
považovat za ideální model pro zkoumání původu vaginálních
laktobacilů.
V této studii jsme detekovali v neovagíně a konečníku tytéž 
druhy laktobacilů, jaké jsme detekovali v předchozí studii u 
těhotných žen a u žen po menopauze.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24434849

Takže po přečtení tohoto článku by měli na urologii v Motole 
(a kdekoliv jinde) na mou otázku, jaké je pH a mikroflóra mé 
neovagíny odpovědět nikoli to, že je naprosto rozdílná od 
biologických žen, ale velmi podobná, ne-li stejná, protože v 
obou případech jde o mírně kyselé pH a je velká 
pravděpodobnost, že neovagína bude osídlena i kulturami 
prospěšných laktobacilů, které se uvnitř udrží, stejně jako u 
biologických žen.

Přípravkami pro intimní hygienu žen tedy ženy po chirurgické
změně pohlaví mohou svou neovagínu jen potěšit, neboť jí 
dodají taktéž mírně kyselé přirozené pH, včetně kyseliny 
mléčné, která má na prostředí vagíny i neovagíny blahodárný 
vliv.
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Přípravek Lactacyd má navíc na výběr dvě pH: 3,5 a 5,2. 
Výrobce uvádí, že pH 5,2 je nejpřirozenější ženským 
intimním partiím (myšleno i vnější orgány, protože kůže má 
pH 5,2 - 5,5). 

Takže ano. Má to smysl starat se o svou vagínu.

Kromě orálního podání probiotik, která se do vagíny mohou 
dostat pouze náhodným přenosem z konečníku, což s sebou 
nese velkou spoustu rizik (např. vznik bakterií, které vyvolají 
zánět močových cest), lze koupit i vaginální čípky s 
probiotiky. (Poněvadž si totiž nejsem úplně jistá úspěšností 
patláním jogurtů do vagíny (i když v internetových diskusích 
"Jak dostat probiotika do vagíny" se lžička jogurtu nebo 
stříkačkou do vagíny strčit doporučuje a zbytek sníst). Zrovna
Lactobacillus acidophilus se ve vagíně vyskytuje taky. Strkala
bych si tam když už tak probiotiku do vagíny určenou. Lze 
koupit i nejrozšířenější vaginální Lactobacillus gasseri. To je 
moc hodná breberka! Tu si tam nastěhujte. (Ačkoli četla jsem,
že i doktoři neodsuzují jogurt ve vagíně. Indická studie 
porovnala výsledky jogurtu a probiotických čípků a dopadlo 
to podobně. Stačí prý 5 ml jogurtu, který by měl mít pH 4.3, 
takže v tom vlastně nakonec nevidím problém. Mléko má sice
pH 6.5 - 7.5, ale díky mléčnému kvašení v jogurtech vzniká 
kyselina mléčná, která jogurt okyselí na pH 3.8-4.5 - a to je 
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(zcela logicky, protože i ve vagíně je kyselina mléčná) pH 
vagíny :).

Ale napadla mě ještě jedna věc. Lactobacillus gasseri je sice 
nejrozšířenější, ale co když není tak účinný? Co když patří 
mezi ty lenivější bakterie? A taky že jo! Našla jsem tabulku, 
který laktobacil vyrobí nejvíce kyseliny mléčné, na které stojí 
rovnováha celé vagíny a je to Lactobacillus salivarius. (Též k 
sehnání jako orální probiotika a měly by existovat i čípky).
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Podle této brazilské tabulky z Univerzity Sao Paulo jsou 
dobrými adepty kromě L. salivarius ještě L. johsonii, L. 
jensenii a právě L. acidophilus. L. gasseri je desetkrát línější 
než L. salivarius.

No jo, jenže to není všechno. Takový laktobacil nevyrábí jen 
prospěšnou kyselinu mléčnou, ale také peroxid vodíku. (To 
bylo pro mě překvapením.) (To je ta dezinfekce, co máme v 
lékárničce nebo co si dáváme na hlavu, když se 
odbarvujeme :). Vtip je v tom, že čím více laktobacil peroxidu
vodíku H2O2 vyrobí, tím úspěšněji zabraňuje množení 
nežádoucích bakterií ve vagíně, takže zde nám Brazilci 
připravili ještě jednu tabulku a z té můžeme vyčíst, který 
laktobacil vyrobí peroxidu vodíku nejvíc:
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Zas tak jednoduché to teda není, protože ten peroxid vodíku 
se pak ve vaginálních výměšcích převede do reaktivních 
forem kyslíku (ROS), jako je superoxid aniontů, peroxid a 
hydroxylový volný radikál (vůbec nevím, co to je :), které 
jsou vysoce toxické vůči některým mikroorganismům a 
zabraňují množení anaerobních bakterií. Nepřítomnost 
peroxidu vodíku produkovaného laktobacily (aby si tam 
náhodou někdo nenalil odbarvovač!) je spojena s vyšším 
rizikem opakující se infekce močových cest kvůli E. coli a je 
zvýšena náchylnost k infekcím virů lidské imunodeficience 
(HIV).
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Chtěla jsem porovnat laktobacily z obou tabulek, ale udělali 
to za mě Indové ve své studii "Probiotika při vaginálních 
infekcích", kterou už tu rozvádět nebudu, ale tabulku si z ní 
půjčím (a pěkně za to poděkuji):

Takže vítězem je nakonec L. crispatus, i když můj původní 
favorit L. gasseri taky ujde. Ale většina probiotik je stejně 
kombinací několika laktobacilů, takže se jich do těla dostane 
tak jako tak více druhů.

Laktobacily potřebují kyselé prostředí vagíny (pH 3,5-4,8). 
Nad pH 6 už to pro ně není úplně ono, tam je zrovna ta 
hranice, kde to pro ně přestává být ideální. Ale je to v podstatě
takové perpetuum mobile (toto je můj zcela laický pohled 
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nezaložený na žádné studii): v neovagíně s vyšším pH se 
zasadí laktobacil a pokud mu budeme ze začátku věnovat péči
a snižovat pH na co nejideálnější úroveň, uchytí se, zabydlí 
se, založí tam rodiny a kolonizuje neovagínu, čímž začne 
produkovat ještě více kyseliny mléčné, čímž se pH o to lépe 
bude samo udržovat. (To jsem to hezky vymyslela. :) A nejspíš 
to taky vyzkouším s tím, že bych si potom ráda nechala udělat 
na gyndě stěr a budu to mít potvrzené vědecky.).

Jinak laktobacily se nepohybují. Jsou to takové tyčinky, které 
se spojují v krásné dlouhé řetízky:

To, že je vagína osídlena mikroflórou ví lidstvo od roku 1892.
Tehdy na to přišel německý gynekolog Albert Döderlein. To 
byl takový brýlatý pán, co se v tom rád šťoural :)

Tak nám to ti Rakušáci, Belgičani, Brazilci a Indové konečně 
vysvětlili. Ještě že je tu máme - ty výzkumníky výzkumné :)
A já jsem ráda, že jsem na svou otázku dostala konečně 
odpověď.
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------------
Doplnění:
Protože jsem přemýšlela, jak dlouho trvá taková kolonizace 
vagíny laktobacily (a k odpovědi jsem se dopátrala), během 
hledání jsem narazila na další zajímavosti.

13 FAKTŮ O LAKTOBACILECH:

1) Laktobacily jsou prospěšné v určitém množství, ale jako 
každá mikroflóra se nesmí přemnožit, mohou z toho být 
potíže se zánětem. Možným rizikovým faktorem je velmi 
velká (extrémní) konzumace mléčných výrobků, nebo pití 
mléčných nápojů obsahující L. rhamnosus GG.

2) Čím více estrogenů, tím vyšší pH ve vagíně a tím vyšší 
riziko přemnožení kvasinek.

3) Doporučení lékaře: Pozorujete-li, že vaše poševní prostředí 
je vyvedeno z rovnováhy, podpořte své laktobacily tím, že si 
zavedete na několik hodin do pochvy mini-tampon potřený
jogurtem.

4) Infekce kvasinkami vzniká v případě, že chybí osídlení 
laktobacily a dojde k dismikrobii. Laktobacily jsou jinak 
schopny kvasinky (např. Candida albicans) zničit.
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5) V lednu roku 2016 bylo popsáno 218 druhů a 29 
poddruhů laktobacilů, ty však ještě detailně nejsou popsané.
Rod Lactobacillus je velmi heterogenní (různorodá) skupina 
bakterií a předpokládá se, že se jejich uspořádání bude ještě 
mnohokrát měnit. V databázi bakterií na 
http://www.bacterio.net/-allnamesdl.html je jejich kompletní 
aktualizovaný seznam pod písmenem L (nebo zde v PDF). (O 
většině z nich jsem nikdy neslyšela, např. ta s krásnými 
honosnými jmény jako lactobacillus bombicola nebo 
furfuricola). V přehledu je i rok objevení.

6) Kromě kyseliny mléčné a peroxidu vodíku produkují 
laktobacily v menší míře kyselinu octovou a kyselinu 
jantarovou.

7) Bylo prokázáno, že ženy, které nebyly kolonizovány 
laktobacily produkující peroxid vodíku, buďto rektálně nebo 
vaginálně, trpěly s 15krát větší pravděpodobností vaginální 
bakteriózou, než ženy, které kolonizovány byly.

8) Většina lubrikačních gelů (tedy i těch, které používáme k 
dilataci) mají optimální pH vagíny, které podporuje mírně 
kyselé prostředí vhodné pro růst laktobacilů.

9) Laktobacily jsou nejrozšířenějším mikroorganismem ve 
vagíně zdravé ženy (tabulka zde).
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10) Laktobacily rostou, rozmnožují se a metabolizují za 
anaerobních podmínek, ale daří se jim i v prostředí s nižším 
obsahem kyslíku. Ke svému růstu a množení potřebují 
dostatek fermentovatelných sacharidů, štěpných produktů 
bílkovin, nukleových kyselin a vitamínů skupiny B. Kvasinky,
stejně jako laktobacily, potřebují ke svému růstu buněčný 
cukr. Proto je většinou nalézáme ve vaginálním prostředí s 
normální (optimální) kyselostí, kde o buněčný cukr s 
laktobacily vzájemně soupeří.

11) Obecně kolonizace trvá po tu dobu, pokud trvá 
suplementace (podávání laktobacilů). V jedné studii bylo 
prokázáno, že po ukončení suplementace vymizel 
Lactobacillus GG ze stolice u 67 % dobrovolníků během 7 
dní.

12) Vytvoření stabilního zastoupení jednotlivých druhů 
mikroorganismů (kolonizace) ve střevě trvá 4 až 6 týdnů. 
Při perorálním podání laktobacilů je popsána normalizace 
množství vaginálních laktobacilů během 28-60 dní. 
Laktobacily nejlépe rostou v slabě kyselých prostředích s 
počáteční hodnotou pH 4,5 - 6,4.

13) Z klinických studií zabývajících se schopností laktobacilů 
přilnout k vaginální sliznici vyplývá jako optimální 
kombinace Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus 
fermentum. Pro léčbu vaginálních infekcí se používají také 
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Lactobacillus gasseri, Lactobacillus brevis a Lactobacillus 
acidophilus. Při léčbě je třeba dodržet denní dávku více než 
10 na 9. (1 miliarda) kolonyformních jednotek (CFU).

A tady jsem ještě vytvořila srovnávací tabulku vaginálních 
čípků s laktobacily, abych sama věděla, který si vybrat:

Srovnávací tabulka vaginálních čípků/tablet 
dostupných v ČR

(Stav k dubnu 2016)
Po kliknutí na tabulku bude otevřena v PDF formátu ve větší

velikosti.
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Jelikož bylo prokázáno, že k osídlení vagíny laktobacily je 
nutná denní dávka 1 miliarda jednotek, byla tato skutečnost v 
hodnocení nejdůležitější. Dále byl hodnocen počet druhů 
laktobacilů a cena za 1 čípek.

Vítězem testu je jednoznačně finský GYNOLACT, kterému 
nekonkuruje vůbec žádný jiný na českém trhu dostupný 
výrobek. GYNOLACT obsahuje totiž hned tři druhy 
laktobacilů (jeden z nich L.rhamnosus byl vyhodnocen jako 
nejlépe uchytitelný laktobacil ve vagíně). Množství jednotek 
obažených v tobolce je 2 miliardy jednotek. Navíc je to druhý 
nejlevnější produkt.

MÁ VLASTNÍ STUDIE (tohle téma mě prostě zaujalo :)

Zde budu postupně zveřejňovat výsledky mého vlastního 
výzkumu provedeného sama na sobě ověřujícího rakouskou 
studii o výskytu laktobacilů v neovagíně MtF žen.

14.5.2016
Pokud ti zvídaví Rakušáci v roce 2013 zjistili (a já jim jsem 
za to vděčná, protože jinak bych věřila stále převládanému 
názoru o neexistenci přirozené ženské mikroflóry v našich 
neovagínách), že 75 % ze 63 MtF žen po SRS má ve své 
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neovagíně přirozený výskyt laktobacilů, jako biologické ženy,
musela jsem si to samozřejmě ověřit i na sobě. :) Řekla jsem 
si, že když má třičtvrtě MtF holek po operaci přirozenou 
ženskou mikroflóru, chci jí mít taky. A co když jí mám?

Začátkem května 2016 (tedy necelý rok po SRS) jsem 
dorazila poprvé na gynekologii v Praze na Bulovce (MUDr. 
Marešová - MEDA - to je gynekoložka doporučovaná 
H.Fifkovou). Paní doktorku jsem poprosila, aby mi udělala 
vaginální stěr. Vysvětlila jsem jí, že před třemi lety byla 
provedena studie, která našla laktobacily v neovagínách, a že 
bych chtěla zjistit, jestli je mám taky. A za druhé jsem chtěla 
zjistit, jakého původu je občasný nažloutlý výtok.

Zatím se mi nepodařilo získat kompletní výsledky v papírové 
podobě (o což usiluji), ale byly mi stručně sděleny ústně. Má 
neovagína je kompletně osídlená přirozenou ženskou 
mikroflórou, včetně kmenů laktobacilů (kterých přesně je 
ještě předmětem dalšího mého zkoumání) a jiných bakterií a 
mikroorganismů. Pravděpodobnou příčinou lehkého výtoku je
střevní bakterie E.Coli, která bývá příčinou stejných potíží u 
biologických žen, ale byla u mě nalezena v malém (ne 
nebezpečném) množství. Jako "léčbu" mi byl doporučen 
vaginální gel LactoFeel.
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LactoFeel je švédský přípravek, na můj vkus trochu drahý 
(250-300 Kč), který obsahuje sedm zásobníčků, jejichž obsah 
se každý večer po dobu sedmi dní vmáčkne co nejhlouběji do 
vagíny.
O tomto gelu jsem ještě neslyšela, ale rozhodla jsem se ho 
vyzkoušet. Neobsahuje přímo laktobacily, ale obsahuje 
kompletní podpůrné látky vyskytující se přirozeně (a ideálně) 
v biologické vagíně, tzn. kyselinu mléčnou (obnovuje 
normální pH pochvy, efektivně neutralizuje nepříjemné pocity
a zápach) a glykogen (poskytuje živiny pro bakterie mléčného
kvašení). Když je v pochvě normální pH a dostatek živin, 
ochranné bakterie mléčného kvašení rostou a přirozená 
vaginální rovnováha je obnovena. Pak dochází k úlevě od 
nepříjemného výtoku, nepohodlí a odstraní se i zápach. (Píší v
příbalovém letáku). Je to prokázáno klinickými studiemi i 
vlastní zkušeností mé gynekoložky. Nebyl tedy důvod to 
nevyzkoušet, když pomohl jiným.
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Nežádoucí bakterie různého původu ve vagíně se vyskytují u 
každé ženy, ale v mizivém bezpečném množství. Problém 
nastává, jakmile se tyto bakterie přemnoží (právě z důvodu, že
ve vagíně dojde k porušení přirozeného prostředí - což může 
mít různé důvody).

Musím říct, že hned po prvním použití byl znatelný účinek, 
protože výtok téměř ustal a po spotřebování celé dávky bylo 
po problému.
S LactoFeelem jsem si koupila i mého vítěze testu - vaginální 
tablety Gynolact od finského výrobce. Ty obsahují největší 
množství laktobacilů ze všech dostupných vaginálních tablet a
čípků - jedna tableta 2 miliardy (2x10 na 9). (V příbalovém 
letáku mají překlep a uvádí 2 bilióny, ale na obale je správně 2
miliardy. 2 bilióny už by bylo opravdu zajímavé číslo :).

Teď jsem ve fázi, kdy dobírám LactoFeel a mám v plánu do 
takto dokonale připraveného prostředí zavést kolonie 
laktobacilů, které by se tam měly usídlit. To byl můj plán 
těsně před tím, než jsem se dozvěděla, že už tam laktobacily 
mám, čemuž jsem tak trošku nevěřila, že to tak bude :) Takže 
bych to teoreticky už dělat nemusela, ale já chci svůj výzkum 
dokončit.

Zajímavé je, jak se do mě ty laktobacily dostaly. Obvyklý 
bývá náhodný přenos vzniklý kvůli blízkosti rekta a vagíny u 
žen. Prostě laktobacily spapáme a ony už se tam dostanou. 
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Jenže takto se tam s nimi mohou dostat i nežádoucí střevní 
bakterie. Zkoušela jsem tedy asi měsíc před stěrem na gyndě 
zavést do vagíny čistý bílý jogurt.

Jogurty obsahují (na vaginální prostředí) velmi málo bakterií -
desítky až stovky miliónů na 100 g. (Obvykle 1 milión na 
gram (10 na 6 / g), takže 150g jogurt má 150 miliónů 
bakterií). Na úspěšné osídlení (jak jsem se dočetla) je potřeba 
alespoň půl miliardy (500 miliónů), takže bych si do své 
vagíny musela nacpat tak tři až pět jogurtů, což samozřejmě 
nelze. Přesto jsem to zkusila aspoň s menším množstvím. V 
jogurtech je nejčastěji Laktobacillus acidophillus a 
Bifidobacterium, což jsou bakterie, které se nachází i ve 
vagínách biožen.

Takže jsem provedla aplikaci polévkové lžíce selského 
jogurtu (tzn. přírodní bez cukru a bez příchutí) do vagíny a 
po týdnu znovu, ale s jiným bílým jogurtem. Potom jsem také 
náhodou narazila na novinku Olomoucké mlékárny ReVital, 
který jako jediný na našem trhu (který se mi podařilo nalézt 
mým pátráním) obsahuje jiné kmeny laktobacilů - celkem 
pěti, což je na český jogurt naprosto jedinečné: Lactobacillus 
bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus a Bifidobacterium sp. 
To mě okamžitě zaujalo, protože tak krásný výčet kmenů 
(včetně L.rhamnosus, který je hodně pospěšný a 
doporučovaný) jsem ještě nikde neviděla. Navíc miluju 
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angrešt a mám ráda i chia semínka (jsou i jiné příchutě - černý
rybíz, třešeň, meruňka). Počtem a druhy laktobacilů je tento 
jogurt zcela výjimečným na našem trhu a rozhodně jej 
doporučuji i k normální konzumaci. Do vagíny se sice použít 
nedá, ale jak mi řekla i gynekoložka, běžnou konzumací 
trávícím traktem se nějaká část bakterií také dostane do 
vagíny. (Jsou to bakterie - čili živé organismy - neleží tam ve 
střevech jak tlusťoch před telkou a nečekají, co se bude dít - 
rozmnožují se, žijí bohatým sexuálním životem a jsou strašně 
fajn :)).

Vaginální tablety Gynolact obsahují L.rhamnosus také + 
L.acidophilus a L.casei. Samozřejmě v množství, kterému 
jogurt nemůže konkurovat.

Jakmile budu vědět, které kmeny laktobacilů ve vagíně mám, 
budu moci posoudit, jakým způsobem se tam dostaly.
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Každopádně gel LactoFeel a vaginální tablety Gynolact jsou 
to nejlepší, co mohu své vagíně dát :) (A pozor v době léčby 
na pohlavní styk. Zrovna sperma je zásadité (asi že by se 
kyselé hůř polykalo :) (LactoFeel s nízkým krásně kyselým 
pH působí také tak trošku jako zabiják spermií), takže během 
léčby bych pohlavní styk omezila. Pak už je to jedno, když se 
tam udrží správné prostředí i kolonie laktobacilů, těm by 
zásadité sperma nemělo ve velkém ublížit a omezovat se 
zrovna v tomhle jen kvůli kyselosti vagíny není žádoucí :).

Mimochodem celý trávící trakt jednoho člověka obsahuje 
neuvěřitelných 100.000 miliard (10 na 14) bakterií, a když se 
všechny ty bakterie vezmou a zváží, jejich hmotnost je 1 - 2 
kg!

Čili abych to shrnula.
Když jsem se všude možně dočítala nebo mi urolog v Motole 
řekl, že moje neovagína nebude mít nikdy stejné prostředí, 
jako prostředí vagíny biologické ženy, mýlili se úplně všichni,
protože rakouskou studii jsem si ověřila na sobě a vše je tak, 
jak má být. Mám z toho radost :) A nejlepší na tom je, že jsem
nemusela ani zahajovat žádnou speciální "léčbu".

Doplnění:
Po roce - 24.4.2017 - jsem přešla od gynekoložky v Praze do 
mého města, abych nemusela pro estrofem jezdit do Prahy. 
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Když mi gynekoložka říkala obecné informace o pH vagíny, 
tak jsem se zmínila o studii, ve které bylo zjištěno, že pH 
neovagín MtF žen je o něco vyšší, než pH biožen. Bioženy pH
3,8 - 4,5, MtF ženy pH 5,0 - 7,0. A protože jsem si tím rýpla 
do její lékařské zvědavosti (což jsem chtěla :), tak vzala 
lakmusový papírek pro zjištění pH ve vagíně a vyzkoušely 
jsme to hned na místě. Barva na testeru byla oranžová, takže 
pH mé vagíny bylo 4,5 - 5,0. Z toho jsem měla radost. A to je 
také důvod, proč si v ní tak hýčkám své milé kolonie 
laktobacilů, které by v prostředím s vyšším pH (tedy 
zásaditějším) nepřežily.

Výsledek se jí líbil a stejně tak celé dílo, které mi v Motole 
vytvořili - zvenku i zevnitř. Sliznice zhodnotila jako přirozené
a zdravé a jizvy mezi rektem a vaginálním vstupem totožné, 
jako u žen, které byly při porodu nastřiženy. Na ty mi ještě 
doporučila měsíčkovou mast (nebo jakoukoliv jinou mast).

Víc už jsem ale nerýpala. Všimla jsem si, že nabízí ženám 
vaginální tablety, které jsou sice fajn, ale v mém testu co do 
počtu druhů laktobacilů a množství nezvítězily. (Vítězem 
mého testu je Gynolact - tabulka viz níže). Ono by asi nebylo 
dobré hned na první návštěvě poučovat doktora :D
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Uvízlo v mysli
13. dubna 2016 v 18:46 | Tereza 

Ačkoli nestíhám psát ani zpracovávat rozpracovaná témata, na
která už se dlouho těším, dovolila bych si okomentovat pár 
událostí, kterých jsem si všimla v posledních dnech.

Doslovný dotaz na jednu moravskou Kliniku plastické 
chirurgie:

"Dobrý den,
chtěl bych se zbavit 
svého penisu.
Napadla mě nějaká 
operace nebo plastika, 
ale nevím jestli by to 
bylo možné.
Dala by se taková 
operace zařídit?

(je mi 16 a ne nejsem trans. děkuji :)!"

Přečetla jsem si to třikrát, jestli to chápu dobře. Ještě jsem se 
nesetkala s člověkem, který touží nemít penis a nebyl by TS 
MtF nebo žena. Evidentně by se měla uzákonit svobodná 
volba fyzického pohlaví :) Já jsem žena, ale chci penis! Já 
jsem muž, ale chci vagínu! A máme na to právo!
Tak jo. Dobře. Už mlčím.
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Pan doktor samozřejmě odpověděl, že toto není možné 
provést.
A ten chlapec se jisto jistě jednou najde.

Neustále dokola si někdo 
(vážně nevím kdo přesně, 
zřejmě feministické 
statističky :) stěžují, že ženy
mají nižší mzdy, než muži. 
(Já osobně jsem se s tím ve 
všech svých zaměstnáních 
nesetkala, mzda byla vždy 
určena tabulkově podle 
pozice a podle odpracované 

doby.) Jenže teď se zjistilo, že muži díky vyšším platům 
utrácejí za své drahé polovičky více. Čili to, co ženě chybí ve 
mzdě, dostane zpátky od svého milého :) To je dost blbé. Na 
co si teď budou feministky stěžovat? :)
(A taky si nepodepsaný autor či autorka (skrývající se pod 
zkratou kil) tohoto článku na serveru novinky.cz plete termín 
mzda a plat. Mzda je peněžní odměnou zaměstnanci za 
vykonanou práci v soukromém sektoru. Tedy vyplácí jí firma 
anebo podnikatel. Plat je oproti tomu vyplácen státem. Tak 
jako tak ale autor chtěl prostě říct, ať si ty ženské nestěžují :) 
Z výzkumu TNS AISA pro Provident Financial vyplývá, že 
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nejvíce utrácí za své partnerky muži, kteří jsou zamilovaní. To
je hezké. :) ♥ ♥ ♥ Buďte zamilovaní!!! ♥ ♥ ♥

V pořadu Prostřeno na Primě 
účinkoval gay. Netajil to. 
Ukázal se i s přítelem.
Když se to dozvěděli 
spolusoutěžící, jejich reakce 
(ač kladná) mě zaskočila: 
"Jéé! Supeeer! No to je 
parádní! Tak mně to vůbec 
nevadí. Fakt skvělý!"

Skvělý jo? A to je taky skvělý, že ty jsi hetero? (No vlastně je,
ale nikdo to neříká :)
Když už vyjadřuji svou podporu někomu, kdo to neměl v 
životě jednoduché, prosím používejte mozek. Sice jsem ráda 
za každou pozitivní reakci takovým lidem, ale tohle je jako 
kdybych reagovala já na to, že mi třeba nějaká hetero-
kamarádka přivede ukázat svého hetero-přítele a já na to: 
"Jééé! Super! No to je parádní, že jste hetero! Mně to teda 
vůbec nevadí! Fakt skvělý! Strašně vám fandím! Tyjo, ty 
chodíš s klukem!"
:)
Tak jako pořád lepší, než "jdi do pr....e ty buzno!" Obojí je ale 
extrém.

Duben 2016 - Uvízlo v mysli 492

http://www.csfd.cz/film/324725-love-is-all-you-need/prehled/


Ježiš to je tak skvělý, že jsi hetero! Já ti vyjadřuju fakt svojí 
největší podporu, všem heterákům tak fandím! A vůbec mi 
nevadíte. Ne. Ani trochu! Vážně! To jsem ale hodná a skvělá, 
že vám to říkám, co? No jste prostě úžasní! A takhle s tím 
přijít do televize! No paráda! :)

To chce nějaký dobrý film na večer.
Co třeba krátkometrážní Love Is All You Need?
Žádná romantika to ovšem nebude.

Ashley je dospívající dívka, vyrůstající v typické americké 
rodině na kalifornském předměstí. Má dvě mámy, dva dědy, 
dva strýčky a mladšího bratra. Zamiluje se do svého 
spolužáka, což je proti všemu, čemu byla v životě učena. Žije 
ve světě, kde "normální" a "menšinový" je prohozené a dívka 
tak čelí faktu, že je heterosexuální ve světě párů stejného 
pohlaví. Nepopiratelná přitažlivost k jinému pohlaví z ní dělá 
neustálý terč verbálních a fyzických útoků, které vrcholí 
tragédií. Šikana dospívajících a sebevraždy kvůli sexuální 
přitažlivosti, kterou cítí, jsou absurdní a tento snímek bez 
milosti ukazuje celou krutost současné společnosti.

To je ale legrace na tom světě.

Jak dlouho bude trvat většině pochopit, že být většinou není 
samozřejmost? Nebo, že je vlastně úplně jedno, jestli je někdo
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menšina, většina nebo co vlastně, protože jsme všichni lidské 
bytosti žijící na jedné planetě.

Tady se fakt k něčemu v téhle společnosti nedobereme nikdy, 
protože je to nemožné. Možná je zbytečné mrhat energii nad 
něčím, jako je přesvědčování této společnosti, protože veškeré
myšlenky a energie se nikdy nedostanou tam, kde o to někdo 
nestojí, a bude lepší věnovat tu energii sobě nebo lidem - 
jedincům, kteří ji potřebují, ale pořád dokola přesvědčovat 
někoho nepřesvědčitelného je asi hloupost a naivita. To se 
týká transsexuality i homosexuality. Nikdy nebude existovat 
100% tolerance, i kdyby milión zákonů to nařizovalo. Takoví 
jsou lidé. Takoví jsme my všichni, kdo vytváří tuto 
společnost. Nejsme stejní. Máme rozdílné názory a to má svůj
důvod.

Nemá cenu někoho přesvědčovat.
Buďme ženami a je to.

To je naše šance.
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Pozvánka na sobotní večer s Hankou a
ČT24
14. dubna 2016 v 21:43 | Tereza 

Vidět Hanku Fifkovou v televizi je dnes velká vzácnost. 
Pokud vím, tak se médiím tak "trošku" vyhýbá a všechny 
odkazuje na prof. Weisse. Tentokrát se to ale nestalo a tak 
máme jedinečnou možnost vidět jí v pořadu Hyde Park 
Civilizace na ČT24. Řekla bych, že je to možná po více než 
10 letech, pokud si pamatuji dobře na poslední dokument ČT 
o Transsexualitě z 90. let. A také bych řekla, že je to zase na 
dlouhou dobu naposledy :)

"Transsexualita je zásadní rozpor mezi tělesnou schránkou a s
tím související rolí ve společnosti a mezi psychickou 
příslušností k rodu - mužskému nebo ženskému... Když 
transsexuální člověk jednoho dne své opravdové identitě 
pootevře škvírku, nikdy už se šuplík nedá zavřít. Čím víc si 
transsexuální člověk dovolí být sám sebou, tím nemožnější je 
jeho návrat zpátky do původní role." Říká sexuoložka Hana 
Fifková.

V sobotu 16.4.2016 nejen o transsexualitě - v pořadu Hyde 
Park Civilizace ve 20:05 na ČT24.
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Po odvysílání je možné tento díl přehrát na
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace/

16.4.2016/

Jelikož diváci mohou pokládat dotazy účastníkům tohoto 
pořadu prostřednictvím webových stránek, jsem si téměř jistá,
že Hanka bude mít nelehkou úlohu "poprat" se radikálními 
názory všech těch Šárek a spol. hovořících neustále zcestně 
dokola o zmrzačování našich těl, což jí tedy nezávidím, ale 
věřím, že i s takovými extremistkami si hravě poradí :)

V pořadu pro nás "účastnice" nezazní zřejmě nic nového, ale 
pro velkou spoustu lidí kolem nás ano. Doporučuji proto 
zavolat tatínky, maminky, dědečky a tetičky a připravit si 
popcorn s kolou :)
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A ten, kdo je před coming outem, může otestovat své okolí 
tím, že si večer zapne tento pořad jakože náhodou a čeká na 
reakce své rodiny :)

"Co to tam máš puštěný? Nějaký transky, fuj! Je mi z toho 
šoufl. Dej tam tu Novu."
Nebo to bude:
"Pepo, pojď se dívat, je to zajímavý, nějaká Fifková je v 
televizi. Já ti teda řeknu, že nikoho takovýho, o kom mluví, ve 
svým okolí nemam, ale vode mě by měl takovej člověk vždycky
podporu."
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Podporujte zvířátka
17. dubna 2016 v 9:28 | Tereza 

Při výrobě této tužky na oči nezemřelo žádné zvířátko a tak 
jsem byla zvědavá, jaká je.

Certifikovaná organická kosmetika Inika pochází z Austrálie.

Tužka je tak tvrdá, že skoro nekreslí (zato jde skvěle 
ořezávat :), a když už se mi linka nakreslit podaří, tak je za 
hodinu stejně rozmazaná, vůbec nevydrží. Na doma dobré. 
Kdo chce hodinovou linku, výborná volba. :)
A má vlastní ořezávátko!
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Tato tužka získala v roce 2013 cenu časopisu Natural Health.
Nic organičtějšího, veganštějšího a muslimštějšího, než je tato

tužka, si totiž na oči dát nemůžete. Za ten pocit to stojí!

Cena 25 AUD (460 CZK).
Ale je organická, bez chemie, pro vegany, certifikovaná pro 
muslimy (Certified Halal) (bohužel pro křesťany tužka 
certifikována nebyla) a mám radost, že nezemřelo žádné 
zvířátko. Podporujte zvířátka!
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Je hezké, když se někdo hlásí k určitému životnímu stylu a 
stojí si za svým. (To jsem nemyslela ironicky). Slyšela jsem 
(dobře, mám i takovou vlastní zkušenost), že například vegan 
vydrží i celých 11 minut nemluvit o tom, že je vegan. Občas 
to dělají i někteří homosexuálové, kteří všem rádi připomínají,
že oni nejsou hetero. Jen heteráci, ti jsou nudní. Nikomu o své
orientaci neříkají.

Tito něčím odlišující se lidé mohou docela dobře i vyčnívat. 
(To známe.) Obdivuji jejich dravost a sebevědomí.

Duben 2016 - Podporujte zvířátka 500



Váhala jsem, zda sem mám tuto fotku dát. Nechci, aby to 
vyznělo jako posměch. Ale řekla jsem si, že takový člověk 
prostě počítá s pozorností. Je si jistý, že jí vzbudí. Nedá se ho 
nevšimnout. Je docela možné, že chce vyčnívat. A hrdě se 
hlásit ke svému postoji.

Řešíte někdy, co na sebe do divadla? Moje sestra do divadla 
šla a přišla s řešením (a taky s fotkou a zajímavým zážitkem).

Co třeba šaty?
A k nim lodičky?

To ne! Veganky nenosí lodičky.

Lepší je to takhle:
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fronta v divadle před představením
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Prstové outdoorové boty Fivefingers pro terénní běžce
Hmotnost: 2.99 oz (85 g)

Maximální tloušťka podrážky: 3.5mm pryž
Stélka: Anti-mikrobiální vložka Drilex, 2mm EVA

Svrchní materiál: Strečový polyamid
Vhodná pro vegany

Praní v pračce za studena / Nesušit mechanicky
Směs: XS TREK

Ony totiž lodičky pro veganky ještě v prodeji nejsou a když 
jsem ta veganka, co na sebe do divadla?
Teď už to vím.

(Tento článek není šťouchnutím do veganů, proti kterým nic 
nemám a nevím, proč bych něco mít měla. Jejich životní styl 
je jejich věcí. Tento článek je šťouchnutím do tužky na oči pro
vegany, která sice nefunguje, ale hlavně že je organická a stojí
jako pět tužek na oči neorganických. Co se týče vhodné obuvi 
do divadla, existuje něco jako etiketa.)

Podporujte zvířátka a malujte si oční linky, které nevydrží, 
noste outdoorové boty k šatům do divadla. Zvířátka vás budou
milovat.
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Seznamka
18. dubna 2016 v 22:32 | Tereza 

Najde se někdo, kdo dokáže pomoct jedné křehké přemýšlivé 
duši, které jsem nabídla zveřejnění její následující prosby?

"Je mi 24 let. Jsem muž, ale cítím v sobě cosi ženského a 
ženství a určité jeho znaky mě přitahují. V současné době 
neuvažuji vážně o nějaké formě přeměny, ale přesto jsou tyto 
věci natolik intenzivní a natolik mě trápí, že mám potřebu to 
nějak řešit. Transsexualita mě svým způsobem fascinuje, ale 
zároveň se jedná o něco, co je pro mě velmi těžce uchopitelné.
Nikoho, kdo by situaci přeměny pohlaví vážně řešil osobně 
neznám a domnívám se, že právě seznámení se s někým 
takovým by mi mohlo pomoci si svoji situaci ujasnit. Byl bych 
rád, kdybych se mohl setkat s nějakou slečnou, která bývala 
mužem."

Z důvodu zachování anonymity prosím pište do komentářů 
pod článkem.
Pouze k tématu, ostatní komentáře budou smazány.
Nezapomeňte zanechat svůj e-mail, ať vám na něj může 
přijít odpověď :)
Jsem si jistá, že se najde někdo, kdo si rád popovídá o svých 
pocitech a prožitcích.
Děkuji vám.
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SRS na mrtvolách
22. dubna 2016 v 20:13 | Tereza 

Učený z nebe 
nespadl. Jak si 
tedy ty operace 
pohlaví 
natrénovat? Na 
něčem by to 
chtělo vyzkoušet, 
než říznu do 
živého... 
Počítačový 

trenažér na to zatím není a řezat do gumových pannen není 
úplně ono.

Co takhle mrtvá těla mužů? Těm už to přeci vadit nebude. 
Uděláme z nich posmrtně ženy a když náhodou někde něco 
omylem přestřihneme, nikomu to vadit nebude. Ale úředně už 
jim pohlaví posmrtně měnit nebudeme. I když i to by leckdo 
ze zakletých stále bloumajících duší uvítal. Ačkoli si myslím, 
že pohlaví zemřelého je určováno dnem úmrtí. Nebo se 
mýlím? Třeba někdo přijde s přáním změnit své pohlaví 
posmrtně, když nebyl schopný to udělat zaživa. Já jsem tedy 
rozhodně chtěla být jednou pohřbena jako žena. Ale 
především jsem chtěla i jako žena žít, což samo o sobě je 
snad největší motivací, jaká existuje.
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Podívejme se, jak trénují budoucí chirurgové SRS ve Francii 
na Univerzitě v Bordeaux.

Všude je totiž velký nedostatek odborníků, kteří by byli 
schopni zaučovat nováčky a dále také přirozeně i nedostatek 
pacientů, kteří by chirurgickou změnu pohlaví podstupovali 
tak často, aby chirurg mohl být prohlášen za zkušeného. To se 
prostě nedá. Máme tu ale spoustu mrtvol, na kterých si to 
můžeme vyzkoušet. Není nad to být pohřben s vagínou. 
Obzvlášť, když jde o muže. Po smrti už vlastně nejde o 
operaci, ale o pitvu.
Takže vzhůru do pitevny. A já si kvůli tomu musela trochu 
nastudovat "anču", protože nemůžu psát o něčem, o čem nic 
nevím, i když jsem si to zde popisované prožila osobně :) 
Navíc je sice fajn přečíst si studii v angličtině s lékařskými 
termíny, ale učebnici latiny jsem měla v ruce naposledy v roce
1994 a už vůbec nebyla lékařská. Aspoň, že některé latinské 
části těl živočichů (tehdy mých milovaných kraviček, ale to je
stejné jako u lidí :) si z té své zemědělky ještě pamatuju. 
Nicméně nejsem vystudovaná medička, takže je možné, že 
jsem se někde nevyjádřila dost přesně, ačkoli jsem se o to 
hodně snažila. Kdyby si to přečetla MUDr. Čechová, určitě by
mi ten text ještě vylepšila, ale otravovat jí tím nebudu.
(Pro jistotu: anča = anatomie).

Duben 2016 - SRS na mrtvolách 507



Vaginoplastika u male-to-female 
transsexuálů: Tréninkový koncept 
začlenění pitevny k získání zkušeností 

potřebných k optimalizaci funkčních a 
kosmetických výsledků, University of 
Bordeaux, Francie, 2015

Franck Marie Leclere, MD, PhD, Vincent Casoli, MD, PhD, a
Romain Weigert, MD. Odborné středisko pro operace změny 
pohlaví, Klinika plastické chirurgie a transsexuálních 
operací, Centre Francois-Xavier-Micheleta, Groupe 
Hospitalier Pellegrin, Bordeaux, Francie, DOI: 10,1111 / 
jsm.12996. (Originální studie ke stažení zde).

Cílem této studie bylo vytvořit koncepci pro získávání 
zkušeností s vaginoplastikou, která zahrnuje čtyři kroky:
(i) formální identifikace operačních kroků s cílem poskytnout 
způsob chirurgického postupu a opatření výsledků;
(ii) výcvik na mrtvolách s odbornou pomocí;
(iii) provedení operace na živém člověku s odbornou pomocí;
(iv) provedení operace samostatně.

Klademe velký důraz na druhý krok našeho vzdělávacího 
konceptu.

V období od září 2013 do prosince 2013 byla provedena 
vaginoplastika na 15 mrtvolách za pomoci dvou odborníků. 
Byl zaznamenán celkový čas a doba potřebná k provedení 
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každého kroku operace. Byly systematicky registrovány 
peroperační komplikace (tj. komplikace během operace). Dále
byla přesně změřena hloubka a průměr neovagíny.
U každé mrtvoly byly hodnoceny estetické výsledky s pomocí
jednoho z odborníků.

Výsledky:
Celková průměrná operační doba byla 179 ± 34 minut a 
snížila se z 262 minut u prvního pokusu na 141 minut u 
posledního.
Během prvního pokusu došlo k intraoperativní (na sále) 
korekci expertem, která spočívala v modifikaci trojúhelníkové
klapky ze šourku a změna polohy močové trubice. Nedošlo k 
žádnému nechtěnému poranění močové trubice ani konečníku.
Oba dva odborníci ohodnotili výsledky jako vynikající v 
sedmi případech, velmi dobré ve čtyřech, dobré u dvou a 
přijatelné také u dvou.

Závěr:
Přes četné teoretické informace o vaginoplastice v literatuře je
skutečný nedostatek informací o tréninku této operace. 
Domníváme se, že koncept zaučení s pomocí odborníků s 
praxí dovede optimalizovat jak délku výkonu, tak snížit riziko
závažných komplikací.

Vaginoplastika je hlavním chirurgickým zákrokem při 
chirurgické změně pohlaví u male-to-female transsexuálů. 
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Zahrnuje tři hlavní postupy, jmenovitě klitoroplastiku, 
meatoplastiku močové trubice a vaginoplastiku. První 
oficiální zpráva o vaginoplastice je z roku 1930, kdy Dr. Kurt 
Warnekros, gynekolog z Drážďan, operoval z muže na ženu 
Lili Elbe. Následovalo mnoho vaginoplastik vytvořených buď
penilní nebo non-penilní inverzí ze šourku. Obě tyto techniky 
zaručují poměrně hlubokou vagínu, což potvrzuje srovnávací 
studie všech existujících studií v historii. (Výsledky této studie
popíšu v následujícím článku (až bude čas ho dopsat)).

Na našem oddělení Univerzity v Bordeaux pro MtF TS bylo 
úspěšně operováno více než 250 pacientů. Bohužel zvláště v 
transsexuální chirurgii je nedostatek odborníků a na výsledný 
efekt jsou kladeny velké nároky. V tomto článku budeme 
prezentovat výsledky výuky na čerstvých mrtvolách před 
provedením této operace u MtF TS pacientů.

Tato studie byla provedena v souladu s etickými zásadami 
Univerzity v Bordeaux a byla provedena na 15 mrtvolách v 
průměrném věku 74,9 (± 10,7) let. Ze studie byli vyloučeni 
jedinci se známky jakéhokoliv závažného onemocnění nebo s 
předchozím chirurgickým zákrokem na urologické klinice.

15 mužských těl bylo uchováváno při teplotě 2 °C, než došlo 
k jejich pitvě.
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Operační postup
Po oholení ochlupení se tělo uložilo na operační stůl do 
polohy vleže na záda se dvěma rozkročenýma nohama v 
třmenech napodobující gynekologickou pozici. Chirurgická 
technika zahrnovala 14 kroků.

14 kroků chirurgické techniky pro vaginoplastiku male-to-
female transsexuálů:

1. Uložení pacienta
2. Vložení katetru (cévky) do močové trubice
3. Řez šourku a formování vaginální dutiny
4. Bilaterální orchiektomie
5. Penilní inverze
6. Oddělení přebývající močové trubice od těla
7. Vytvoření neoklitorisu
8. Zjemnění neoklitorisu
9. Vytvoření neovaginalněfalického válce
10.Fixace neoklitorisu
11.Vložení neovaginálněfalického válce
12.Vytvoření stydkých pysků, umístění neoklitorisu a 

močové trubice
13.Převaz
14.Kompresní obvaz
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1) Uložení těla: Aby bylo možné napodobit klinickou situaci, 
byla mrtvola položena do přesné polohy dle polohy MtF TS 
pacienta.
2) Vložení katetru do močové trubice: Katetr A 18 Fr. byl 
vložen do močové trubice s cílem nalézt močovou trubici po 
pitvě.
3) Řez šourku a formování vaginální dutiny: Inverzní řez ve 
tvaru Y je znázorněn na Obrázku 1.

UPOZORNĚNÍ: Ty divné rozmazané obrázky tu nejsou jen 
tak pro nic za nic. Opravdu nemůžu jen tak volně zobrazit 
fotografie mužských genitálií, navíc když jde o mrtvoly. A také
ne každý to vidět chce. Takže: Kliknutím na následující 
obrázky v tomto článku čtenář potvrzuje, že mu již bylo 18 
let.

Obrázek 1

Byla vytvořena trojúhelníková chlopeň v anovulvární oblasti 
k snadnějšímu zajištění budoucího introitu (poševní vchod) - 
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obrázek 1 - označen hvězdičkou. Penis byl laterálně (podélně)
rozříznut a oddělen od tuku v šourku. Šourek byl použit k 
vytvoření velkých stydkých pysků bilaterálně (oboustranně). 
Dutina byla vytvořena resekcí v bulbocavernosních svalech (v
okolí perinea = hráz mezi konečníkem a pohlavním orgánem 
u mužů i u žen) a řezem s monopolární kauterizací (zacelování
ran pálením) do centrálního tendinózního (šlachovitého) bodu
hráze (obrázek 2), poté opatrně mezi prostatu a konečník. 
Prstem vloženým do konečníku byla překontrolována 
správnost operačního postupu a kontrola absence perforace 
(že nedošlo k protržení střeva). Pitva byla skončena, jakmile 
byla dosažena hloubka 12-14 cm.

Obrázek 2

Na konci třetího kroku je zredukována velikost vývodu 
vypreparované části kolem močové trubice (tzv. corpsum 
spongiosum - topořivá tělíska) a přišit s použitím 
monocrylových (samovstřebávatelných) vláken.
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Příčný řez penisem

4) Bilaterální orchiektomie: Došlo k vyjmutí varlat na úrovni 
externího tříselného kroužku s použitím suché gázy. 
Dvojstranná orchiektomie byla provedena #1 Nylonem s 
cílem uzavřít vnější tříselný prstenec (Obrázek 3).

Obrázek 3

5) Penilní inverze: penilní kůže byla tupě odříznuta z těla po 
kruhovém řezu zhruba 0,5 cm od žlábku věnčitých tepen - 
části spojující na spodní části penilní kůži s hlavou penisu 
(tzv. sulcus coronary). Řez byl proveden superficiálně 
(povrchově) až k vrstvě tunica albuginea (Obrázek 4). To 
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umožnilo bezpečnou penilní inverzi od žlábku věnčitých 
tepen až k šourku.

Obrázek 4

6) Oddělení přebývající močové trubice od těla (Obrázek 5): 
Spongiosum bylo odděleno od dvou korpusů začínající asi 15 
cm distálně (na opačné straně) k těle penisu. Oddělení poté 
pokračovalo až k tělu penisu.

Obrázek 5

7) Vytvoření neoklitorisu (Obrázek 6): Po stažení penisu z 
jeho základny je vypreparován pás albuginey spolu s 
dorzálním neurovaskulárním penilním svazkem a malou částí 
žaludu. Řez byl proveden laterálně (bočně) ze žlábku 
věnčitých tepen (sulcus coronary) k základně penisu 
zachovávající 2 cm široký pás z albuginey včetně zachování 
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prokrvení. Objem žaludu byl zmenšen tak, aby odpovídal 
normální velikosti klitorisu.

Obrázek 6

8) Zjemnění neoklitorisu: Neoklitoris byl složen a zašit 3-0 
Monocrylovým vláknem (Obrázek 7).

Obrázek 7

9) Vytvoření neovaginalněfalického válce (Obrázek 8): Došlo 
k obrácení penilní kůže a neovaginálněfalický válec byl 
uzavřen s použitím 3-0 Monocrylových vláken.
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Obrázek 8

10) Fixace neoklitorisu: Dva pahýly korpusů byly sešity 3-0 
Vicrylovým vláknem. Neoklitoris byl poté do těchto dvou 
pahýlů zafixován 3-0 Monocrylem (Obrázek 9).

Obrázek 9

11) Vložení neovaginálněfalického válce (Obrázek 10): 
Neovaginálněfalický válec byl umístěn do vaginálního 
prostoru a trojúhelníková klapka byla přišita k 
neovaginálnímu prostoru.
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Obrázek 10

12) Vytvoření stydkých pysků, umístění neoklitorisu a 
močové trubice: Dva stydké pysky byly vytvořeny z tuku 
šourku. Řez byl proveden za účelem externalizace (přenesení 
do vnějšku) neoklitorisu. Po externalizaci glansu penisu zbylo 
asi 30 % jeho povrchu epitelizováno zformováním 
neoklitorisu. Zbývající neepitelizovaná část byla upravena 
subkutánně (podkožně). Močová trubice byla umístěna asi 1 
cm níže od neoklitorisu. Ústí močové trubice bylo přišito 
invertovanými stehy na uretrální sliznici, aby se zabránilo 
krvácení. Labia majora byla uzavřena ve dvou vrstvách 
(Obrázek 11).

Obrázek 11

13) Převaz: Převaz byl proveden Surgicelem® (Ethicon, 
Somerville, NJ, USA) a fixován #1 Nylonovými stehy, aby co
nejvíce napodobovaly klinickou situaci.
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14) Kompresní obvaz: Je nutné aplikovat kompresní obvaz, 
aby se zabránilo krvácení.

• Byla přesně zaznamenávána celková doba a doba 
potřebná k provedení jednotlivých kroků.

• Byla přesně změřena hloubka a průměr neovagíny.
• Po každém cvičení byl požádán jeden z expertů, aby 

ohodnotil následující kritéria:

velikosti neoklitorisu, poloha neoklitorisu, poloha močové 
trubice, přiměřenost dutiny neovagíny, poloha a napětí 
trojúhelníkové kapky, velikost malých stydkých pysků, 
velikost velkých stydkých pysků, symetrie, snadnost vniknutí.
Každé kritérium bylo hodnoceno takto: 0: špatný výsledek / 1:
dobrý výsledek / 2: velmi dobrý výsledek.

• Analýza dat byla provedena s použitím programu 
SPSS (SPSS v. 22,0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
Data jsou uvedena jako průměr ± standardní odchylka.

Průměrná celková provozní doba byla 179 ± 34 minut a 
snížila se z 262 minut při prvním cvičení na 141 minut při 
posledním.

Čas nezbytný pro každý krok je detailně popsán v tabulce 2:

Duben 2016 - SRS na mrtvolách 519



Tabulka 2

Komplikace během chirurgického zákroku byly odstraněny 
ještě během operace a jednalo se o úpravu trojúhelníkové 
klapky a umístění ústí močové trubice. Toto se vyskytlo pouze
u prvního cvičení. V jednom případě došlo k úpravě velikosti 
korpusu spongiosum během 3. kroku. Nedošlo k žádnému 
poškození močové trubice ani konečníku.

Výsledky:

Průměrná hloubka neovagíny byla 13,8 ±0,7 cm, průměr byl 
4,8 ± 0,4 cm. Další výsledky byly v jednotlivých krocích 
hodnoceny dvěma odborníky (Tabulka 3). Maximální celkové 
skóre u každého těla bylo 20.
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Tabulka 3

Legenda: SNC = velikost neoklitorisu; NCP = poloha
neoklitorisu; UP = poloha močové trubice; NVA =

přiměřenost dutiny neovagíny; TF = poloha a napětí
trojúhelníkové chlopně; Lm = velikost labia minora; LM =

velikost labia majora; Sym = symetrie; EI = snadnost
vniknutí;

F = slušný výsledek; VG = velmi dobrý; G = dobrý; E =
výborný

V roce 1936, TP Wright, letecký inženýr, publikoval první 
popis křivky učení. Jeho hlavní myšlenkou bylo, že rychlost 
nebo účinnost výroby komponent letadel se zvýší a náklady 
sníží, pokud pracovní síly uplatní své zkušenosti a dovednosti.
V průmyslu se tato opatření účinně aplikují, zahrnují kritéria 
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jako výrobní čas, náklady, kontrola kvality, atd. Nicméně pro 
chirurga je tento postup obtížný. U vaginoplastiky jsou 
nejdůležitějšími operativními faktory: operační čas, krevní 
ztráty a technicky přiměřená neovagína. Vzhledem k 
pacientovi jde o tyto pooperační faktory: velikost neoklitorisu,
poloha neoklitorisu, poloha močové trubice, přiměřenost 
neovagíny, poloha a napětí trojúhelníkové klapky, velikost 
malých a velkých stydkých pysků, symetrie a snadnost 
vniknutí.

Chirurgický proces byl hodnocen krok za krokem zkušeným 
vedoucím zákroku. O všech komplikacích během pitvy bylo 
poté diskutováno. V průběhu prvního cvičení byla poloha 
trojúhelníkové klapky změněna, protože byla příliš blízko k 
řitnímu otvoru. Klapka byla příliš úzká, což mohlo mít za 
následek možné poškození konečníku při pitvě nebo později v
průběhu vniknutí. Byla také opravena pozice močové trubice 
během jedné relace, protože vzdálenost od neoklitorisu menší 
než 1 cm by mohla vést k nekróze kůže mezi močovou trubicí
a neoklitorisem.

I když naměřené parametry neumožňují statistickou analýzu, 
vykazují jasné zlepšení výsledků během tréninku. Dalším 
měřítkem výsledků chirurgického procesu byla doba nutná 
pro dosažení klíčových kroků operace. Průměrná celková 
provozní doba mezi prvním a posledním tréninkem se snížila 
z 262 minut na 141. Ke zlepšení nedošlo na úkor kvality 
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kosmetických zákroků, jak ukazují výsledky pitev. Skóre 
použité pro posouzení výsledků pitvy obsahuje hlavní 
estetické a funkční body vaginoplastiky.

Jeden z nejdůležitějších faktorů při této operaci je přiměřenost
dutiny neovagíny, poloha a napětí trojúhelníkové klapky a 
snadnost vniknutí. Maximální skóre těchto kroků bylo 
dosaženo u 8 z 20 těl.

Navzdory procesu učení zde prezentované metodiky existují 
kvůli posmrtné povaze této studie určité limity. Nebylo možné
měřit čas katetrizace (zavedení cévky) a také ztrátu krve. Dále
není možné změřit životaschopnost dutiny neovagíny, 
snadnost močení a citlivost klitorisu. Tyto faktory nebylo 
možné posoudit.

Franck Marie Leclère, MD, PhD
University of Bordeaux
France

Musím říct, že je moc hezké a také to oceňuji,
že jsou stále lidé, kteří se nám snaží pomoct a dělají pro to 
maximum. Ačkoli se mohli ve svém životě věnovat čemukoliv
(stříhání vlasů, mytí podlah, pěstování obilí nebo třeba 
navrhování designu automobilů...), zvolili si právě tohle. 
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Určitě to nebylo jednoduché. Jejich cílem není nám ublížit, 
ale pomoci, abychom mohly žít konečně náš vysněný 
normální, ale vlastně šťastný život. Snaha o naši spokojenost, 
radost a štěstí je jejich výzvou a uspokojením. Za to jim patří 
velké díky, ať už jsou z kterékoliv části této planety.

Součástí toho procesu a nesmírného pokroku jsme ale také 
my. To my přinášíme nové zkušenosti, nové nápady a 
požadavky a to posouvá celou vědu v jakékoliv oblasti o míle 
dál. Jaké máme štěstí, že před námi už leželo na operačním 
sále tolik zakletých duší? Narozdíl třeba od Lily Elbe, která 
byla jednou z těch prvních průkopnic vůbec. Tehdy to začalo. 
Všem těmto před námi vděčíme za to, co máme teď a všem, 
co přijdou po nás přeji, aby byly šťastné a radovaly se z 
nového života, po kterém tak toužily.

V následujícím článku (až bude, tak bude :) kromě shrnutí 
výsledků všech existujících studií prezentujících výsledky 
SRS všech dosud dostupných metod, kterou provedla jedna 
taková mladá sympatická blonďatá vědkyně z Nizozemí, 
zmíním i nové experimentální metody chirurgické změny 
pohlaví, o kterých jsem ještě dosud neslyšela. 
Vědeckotechnický pokrok se nedá zastavit. A pokrok v 
medicíně už vůbec ne. Fascinuje mě a líbí se mi, že jsem toho 
součástí. Že jsem u toho. Já mám opravdu štěstí.
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Srovnávací studie výsledků SRS + 
experimentální techniky
29. dubna 2016 v 13:32 | Tereza 

Porovnání všech dostupných studií s výsledky SRS, které 
kdy byly k dnešnímu dni zveřejněny.

Studie University of Amsterdam zveřejněná 13.9.2015 
(Outcome of Vaginoplasty in Male-to-Female Transgenders,
Systematic Review, DOI: 10.1111/jsm.12868, Sophie E.R. 
Horbach, MD et al)

Originál této studie je možné stáhnout zde.

Vedoucí výzkumu Sophie Horbach a její tým dali dohromady 
26 studií, v nichž bylo analyzováno 1461 penilních inverzí a 
102 sigmoidálních vaginoplastik ze střeva (6,5 %). Nejčastější
komplikací u obou technik byla vaginální stenóza (zúžení).
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Vaginoplastiky MtF žen lze rozdělit do tří hlavních skupin:
1. kožní štěp
2. penilní či skrotální (šourková) inverze
3. štěp tlustého střeva

Dalšími experimentálními vaginoplastikami jsou např.:
- bukální sliznice (buccal mucosa, bukální = v dutině ústní 
týkající se tváře)
- amnionový štěp (amnion graft, amnion = zárodečný obal, 
kterým je obkopen nenarozený plod)
- decelularizovaná tkáň

Většina chirurgů dává přednost penilní inverzi. Neexistují 
však žádné studie, které by porovnávaly všechny dostupné 
techniky.

Naším cílem bylo porovnat všechny dostupné studie za 
posledních 20 let a identifikovat nejvhodnější vaginoplastiku 
pro MtF ženy. Šlo o následujících 26 studií týkající se:

13x penilní inverze
9x střevní štěp
3x kožní štěp
1x experimentální (Dessy et al., Šesti MtF pacientům byla 
experimentálně aplikována na stěnu neovagíny kultivovaná 
autologní (= od téhož jedince) epitelní tkáň z bukální sliznice 
třístupňovým postupem (orální biopsie, vytvoření 
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neovaginální dutiny, vložení obinadla s orálními epitelovými 
buňkami s klitorolabioplastikou). Vytvořená hloubka 12-14 
cm, šířka 3-4 cm. Všichni pacienti žili sexuálním životem a 
byli spokojeni.)

Přehled výsledků všech dostupných studií pro současně 
používané operační techniky kožního štěpu, penilní inverze a 
střevního štěpu, včetně hodnocení hloubky neovagíny.

Protože je tabulka obrovská, nebylo možné ji vložit do článku 
celou. Po kliknutí na obrázek nebo zde dojde k otevření této 
tabulky v PDF formátu.

Shrnutí

1 rok po střevní vaginoplastice 63 % a 79 % transgender 
pacientek mělo aktivní sexuální život. Djordjevic et al. uvádí, 
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že 77.8 % transgender žen bylo spokojeno se sexuální funkcí. 
U 80.23 % se nevyskytla žádná sexuální dysfunkce, což 
odpovídá také vzorku netransgender (biologických) žen.

Začátky s kožním štěpem

Kontrolou dostupné literatury od roku 1995 bylo zjištěno, že 
negenitální kožní štěp byl operatéry tehdy preferován. Před 
rokem 2000 se běžně používaly negenitální kožní štěpy, ale 
výsledky nebyly dostatečné z důvodu malé skupiny pacientů. 
Navíc se zdá, že byl i vysoký výskyt komplikací. Negenitální 
kožní štěpy byly často spojené s pooperačním zúžením 
neovagíny. Tato zjištění, případně v kombinaci s klinicky 
porovnávatelnými špatnými výsledky, mohla zapříčinit, že od 
této techniky bylo upuštěno jako od terapie první volby.

Přichází penilní inverze

Od roku 2000 se začaly objevovat zprávy o výsledku inverzní 
techniky s pomocí kůže penisu (penilní inverze), která se stala
nejvíce sledovanou, protože byla založená na důkazech. 
Nicméně v této době byly všechny výsledky prezentovány s 
nízkou až střední vypovídací kvalitou. Nebyla k dispozici 
žádná standardizovaná operační technika a každá výzkumná 
skupina používala různá měřítka výsledků. Kromě toho jsou 
způsoby operací popsány ve většině studií nepřesně, což brání
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interpretaci výsledků a je sporné, zda jsou všechny tyto 
výsledky srovnatelné.

První experimenty se střevními štěpy

Střevní vaginoplastika pro transgendery byla předmětem 
výzkumu již v roce 1990, ale výsledky byly založeny pouze 
na malém počtu pacientů a výsledek byl nejasný. V 
posledních 5 letech se výzkumníci snaží získat více výsledků 
pro tuto operační techniku, ale opět vzhledem k malému počtu
pacientů (pouze 109 MtF v literatuře) je její použitelnost pro 
transgender ženy stále nejistá. Ačkoli dostupné výsledky jsou 
chudé, naše výzkumy naznačují, že v případě střevního štěpu 
bylo ve srovnání s penilní inverzí méně neovaginálních 
poranění, lepší hojení ran a dokonce i méně 
gastrointestinálních komplikace ve skupině střevní 
vaginoplastiky ve srovnání se skupinou s penilní inverzí.
Estetický výsledek je srovnatelný. Sexuální funkce je celkem 
dobrá u obou technik, ale tyto výsledky nelze porovnávat 
vzhledem k odlišnému způsobu použité techniky. Ačkoli 
karcinom neovagíny a zánět střeva byly v literatuře popsány, 
několik let již nebyly v žádné ze studií pozorovány. Nicméně 
většina studií sledovala výsledky u žen méně než 3 roky od 
operace a k posouzení skutečného výskytu těchto 
dlouhodobých komplikací by bylo nutné provést rozsáhlejší 
výzkum i po delší době od operace.
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Tyto výsledky naznačují, že střevní vaginoplastika není 
horší než penilní inverze. Převaha jedné techniky může být 
hodnocena pouze ve velkém měřítku prospektivní srovnávací 
studie.

Jak to řeší biologické ženy s vaginální aplazií?

Také u biologických žen s vaginální aplazií zůstává nejasná 
ideální technika k vytvoření neovagíny. Jednou z běžných 
chirurgických technik pro vytvoření neovagíny je u těchto 
pacientek použití peritonea (postup dle Davydova). 
(Peritoneum = pobřišnice = lesklá sterosní blána, která 
vystýlá břišní dutinu)

Tato laparoskopická peritoneální technika se zdá být z 
hlediska výsledků výhodnější - menší ztráty krve během 
operace, kratší operační čas i kratší doba hospitalizace. Navíc 
hloubka neovagíny se nijak významně neliší mezi oběma 
skupinami (biologických a MtF žen). Nicméně u střevního 
štěpu byly zvýšené komplikace jako jsou bolesti břicha nebo 
vaginální výtok během pohlavního styku. U postupu dle 
Davydova (u biologických žen) nebyl nikdy zaznamenán 
výhřez neovagíny. Bohužel peritoneum dosud nebylo nikdy 
použito pro vytvoření neovagíny u MtF žen. Tato skupina by 
potencionálně mohla těžit z výhod této techniky, ale dosud 
nebylo možné tuto hypotézu potvrdit, neboť neexistuje žádný 
klinický důkaz.
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Což takhle vypěstovat vagínu?

Použití kultivovaných autologních epiteliálních buněk pro 
konstrukce neovagíny je stále sporné, protože bylo provedeno 
pouze u malé skupiny pacientů. Totéž platí i pro další 
experimentální techniky, jako je například kompletní tkáňové 
inženýrství pro vytvoření vagíny s použitím vaginálních 
epiteliálních buněk. Tato metoda již byla zkoumána v 
preklinické a klinické praxi s pacientkami s vaginální aplazií 
se slibnými výsledky. Tento způsob však nelze snadno použít 
u transgender žen, neboť žádné autologní vaginální epiteliální 
buňky nemohou být setřeny u MtF transgenderů. Nicméně s 
ohledem na rostoucí znalosti na poli biologické regenerativní 
medicíny jsme přesvědčeni, že tkáňové inženýrství může v 
budoucnu nabízet zajímavé možnosti pro vytvoření neovagíny
u transgender žen.

Doporučení
Je nemožné určit "nejlepší dostupnou techniku pro" 
vaginoplastiku u MtF pacientů kvůli nedostatku vysoce 
kvalitních důkazů a porovnávatelnosti chirurgických technik, 
skupin pacientů i způsobu měření výsledků. V současnosti je 
nejvíce zkoumanou metodou penilní inverze, u níž se zdá být 
chirurgický výsledek i sexuální funkce obecně přijatelný až 
dobrý.
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Výsledky u pacientů se střevním štěpem jsou sice hlášeny 
výrazně méně často u MtF pacientek, ale nezdá se, že by její 
výsledky byly horší, než u penilní inverze.
Logicky je tedy penilní inverze operací první volby i 
vzhledem ke snadné dostupnosti kůže penisu oproti střevnímu
štěpu.

Role tkáňového inženýrství a kultivovaných autologních 
buněk pro vaginoplastiku musí být předmětem dalšího 
výzkumu. Je zapotřebí uskutečnit další studie se 
standardizovanými chirurgickými postupy, většími skupinami 
pacientů sledovaných po delší dobu. Je třeba zavést jednotnost
v měření, jakým jsou například dotazníky dotazující se na 
sexuální funkci a kvalitu života, čimž dojde ke srovnatelnosti 
mezi jednotlivými studimi a správné interpretaci získaných 
dat. Tyto výsledky poskytnuté pacienty umožní vědcům a 
lékařům lépe vyhodotit výsledky operace změny pohlaví z 
pohledu pacienta. Nedojde-li v budoucnu k zavedení těchto 
standardizovaných metod, nebude nikdy možné stanovit 
ideální způsob pro vytvoření neovagíny u MtF pacientů a 
rozhodnutí vždy zůstane na operatérovi, jeho zkušenostech, 
nikoli na medicínsky založených důkazech.
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Takže je to přesně tak, jak jsem předpokládala. Každému 
vyhovuje něco jiného, vše je individuální a výsledky 
jednotlivých studií nelze porovnávat. Obrázek si tedy musí 
udělat každý sám a vybrat vhodnou techniku taky. Já jsem si 
vybrala penilní inverzi z důvodu jednoduchosti, dostupnosti a 
dobrých pooperačních výsledků, ale po přečtení této studie 
nezavrhuji ani vaginoplastiku s použitím střevního štěpu, 
které jsem se ale bála víc, než penilní inverze.
Jsem zvědavá, jakým směrem se vaginoplastika bude vyvíjet a
těším se, jaké nové techniky se v budoucnu objeví. Najde se 
někdo, kdo to bude sledovat?

Každopádně všem MtF ženám přeji, aby byly spokojené nejen
se svou vagínou, ale také s celým svým tělem a hlavně se 
svým životem.

Já už jsem.

Teď je řada na vás ostatních.

Tvořte dějiny, předávejte vědcům vaše nápady, chtějte být 
šťastné a posouvejte pokrok kupředu. Každý může změnit 
tento svět. A hlavně - každý může změnit svůj život.

Je konec dubna 2016, tedy skoro rok po mé květnové operaci. 
Už se tedy začínám dostávat do svého "přeměnového 
důchodu". Objevily se tu nové slečny, které začaly používat 
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nový způsob komunikace přes svá videa (TranZita, Tores, 
Jenny Rinn), do rozjetého kouzelného vlaku nastupují stále 
nové a nové zakleté princezny, které z něj jednou vystoupí 
vysvobozené. Sdílejte mezi sebou své pocity, povídejte si o 
tom (nejen mezi sebou), dávejte najevo téhle společnosti, že 
jsme ženy, jako jakékoliv jiné ženy, nepodrážejte si nohy a 
předávejte dál své zkušenosti, energii i radost těm, kteří jsou 
na tom nejhlubším dně, na jakém mohou být, aby i oni jednou
mohli zářit štěstím, jako vy.

Prožila jsem teď vážně pár intenzivních úžasných a 
fascinujících let svého života a to proto, aby se můj život stal 
životem jakékoliv běžné ženy v téhle zemi, která řeší, čím 
nakrmit partnera k večeři, kam na dovolenou, co na sebe a 
věčně rozjetý vlak, ve kterém jsem kdysi také jela, už se 
pomalu odkloňuje od trasy, po které jsem se teď vydala.

Děkuji vám všem, kteří jste mě od mého nejtěžšího roku 2012
podporovali a došli se mnou až sem. Byli jste u toho, když se 
mi změnil život a já jsem se mohla stát sama sebou. Bylo mi 
potěšením poznat všechny z vás od Hanky, ale i z Moravy, 
vidět na vás vaše pokroky a radovat se ze společných postupů 
stále výš a výš od toho dna. Nadšení je totiž nakažlivé. Po 
mně tady zbyde tohle mé čtyřleté "děcko" - blog, který nikdy 
nesmažu a který mi bude navždy připomínat, jaká tahle cesta 
je, a že stojí za to se po ní vydat.
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Nedávno mi nic netušící personalistka řekla: "Kuchyňka je 
plně vybavená, nemusíte si ani brát svůj hrníček, pokud tedy 
nemáte nějaký oblíbený..."
"Ale já mám svůj oblíbený hrníček!"
"Haha, no jo, to jsme my ženy."

Každý den dostávám důkaz, že "to jsme MY ženy".

Tím je moje cesta u konce.
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Květen 2016

Vyplašené expartnerky
8. května 2016 v 18:59 | Tereza 

Vy, všechny ukřivděné, uražené
a vyplašené expartnerky, se 
kterými máme ta nejkrásnější, 
nejšikovnější a nejdůležitější 
stvoření, jaká existují - naše 
děti: Myslíte si, že jste jediné, 
že jste první, že vás potkala ta 
největší katastrofa v dějinách 
lidstva a tak máte pocit, že 
musíte chránit své dítě (před 
čím proboha? Před vlastním 

rodičem jen proto, že se konečně rozhodl žít sám za sebe?) a 
vymýšlíte nesmyslná opatření, kvůli kterým vystavíte sebe, 
dítě i nás nepříjemným zdlouhavým otravným a velmi 
stresujícím tahanicím; nejste jediné, nejste první, a tak zakázat
rodičovi, který má na dítě stejné právo jako vy, protože každý 
rodič je rodičem stejným dílem, aby ho nesměl vídat, aby ho 
nejlépe už nikdy neviděl, protože přeci když někdo mění 
pohlaví, tak to poškozuje vývoj toho dítěte, je tak absurdní 
pokus, že rozhodně doporučuji tuto fázi přeskočit (v zájmu 
všech, tedy i vás), neboť sociálky, soudy i jiné instituce už 
řešily tyto spory, opravdu nejste první, ač je to pro vás 
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možná překvapení a tak i ta vaše sociálka, soud a kdokoli jiný
dojde nakonec stejně na základě stále stejných posudků o tom,
že změna pohlaví rodiče nepoškozuje vývoj dítěte, k stále 
stejnému rozhodnutí a tím bude, že oba rodiče mají na své 
dítě stejné právo. Nemůžete nám ho vzít. Zkuste se někdy 
vcítit do naší situace. Jak by asi bylo vám, kdybychom naše 
(vaše a naše) milované dítě chtěly jen pro sebe? A ještě 
bychom tvrdily, že soužití s vámi poškozuje jeho vývoj?

Nevím, proč se stále dokolečka do nekonečna objevují 
zabedněné ukřivděné expartnerky, které kolem sebe kopou, 
křičí a jsou to ony, kdo dítěti berou chvilky štěstí.

Uvědomte si, že až vaše dítě dospěje, bude to jednou ono, kdo
vám vše vrátí! Co mu řeknete, až se zeptá, proč jste kdysi 
tolik toužily zabránit mu styk se svým biologickým tatínkem, 
když ho tolik milovalo? A když ho tolik ten tatínek miloval? 
Tak si to užijte.
Každé dítě chce milovat svého rodiče a čeká, že totéž udělá i 
jeho rodič vůči němu. Dítě nezajímá, jaké pohlaví má jeho 
rodič. Dítě zajímá jen jediná věc: zda je tím rodičem 
milováno. Pokud cítí lásku, je šťastné. To je celé.

Tak prosím neřešte něco, co už je dávno vyřešené. Změna 
pohlaví vašeho expartnera nemá opravdu (ač vaše hlava tvrdí 
opak) žádný negativní vliv na vývoj vašeho dítěte a nevěříte-li
mně s tím, že se přesto pustíte do soudních tahanic, které 
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obvykle poznamenají všechny zúčastněné na celý život (proč 
si ten život zpříjemňovat, když si ho můžeme tak hezky 
zhnusit, že?), stejně to budou psát všichni psychologové a 
psychiatři, jejichž posudky si soud bude žádat.

Vyslechla jsem si to už mnohokrát z nejrůznějších vyprávění 
holek, které přeměnou procházely. Vyslechla jsem si i příběhy,
kdy soud samozřejmě rozhodl, že dítě patří oběma, ale 
biologická matka zuby nehty odmítala respektovat rozhodnutí 
soudu a s dítětem se schovávala. Úspěšně třeba i rok! 
Zasahovala i policie. Tomu říkám "šťastné dětství".

Co to je?

My nejsme zrůdy.
Nejsme nemocní a dokonce to není ani nakažlivé.
Nejsme úchylové.
Netrpíme duševní chorobou, jsme naprosto zdraví a jediné co 
chceme je, abychom mohli dál své dítě milovat.

Vaše nesmyslné snažení o něco, co nemá šanci na úspěch, a co
se pouze urodilo ve vaší hlavě z nedostatku informací a 
strachu z okolí, je něco, co můžete rovnou přeskočit. Nemáte 
a ani nemůžete mít šanci na úspěch. Vaše dítě bude mít 
navždy biologickou maminku a biologického tatínka. Ať se 
vám to líbí nebo ne.
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Tímto bych chtěla podpořit i všechny ty biologické tatínky, 
kteří se rozhodli jít do přeměny, že nic není ztraceno, ač to tak
může na začátku vypadat. Na konci vždy ale vysvitne slunce.

Co takhle se zkusit domluvit? Nadechnout se zhluboka a 
promluvit si? Že je vám zle? Chce se vám blinkat? Tak se 
vyblinkejte a vyspěte se z toho, protože my milujeme své děti 
také, jako vy. A často milujeme stále i vás, zatímco vy nám 
házíte neustále klacky pod nohy a bojíte se, aby se náhodou 
někdo nedozvěděl, že vaše dítě má tatínka, který změnil 
pohlaví. Jak těžko vám jdou ta dvě slova přes ústa, že? Změna
pohlaví. Změna pohlaví. Změna pohlaví. Natrénujte si to :) 
Stane se z toho úplně obyčejná běžná věc, která nikoho 
neděsí.

Už mi došla trpělivost s tím, co všude poslouchám. Proto 
tenhle článek.

A taky jsou to čtyři roky, co jsem prožila nejtěžší období i já. 
Mojí ex jsem řekla to, co tady teď čtete - že mě nemůže 
vymazat ze světa ani ze života, protože máme společnou 
dceru, kterou nadevšecko miluji a pokud se o ní bude chtít 
soudit, abych se s ní nesměla vídat, protože poškozuji její 
vývoj svojí přeměnou, nemá šanci na úspěch. Protože nikdo 
takový nemá v naší zemi šanci na úspěch. Moje ex tedy byla 
rozumná. Buďte alespoň jako ona.
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I když přiznávám, že by to mohlo být ještě lepší, mohlo by to 
však být také horší.

Když jsem si nedávno vyzvedávala Kačenku, nadšeně mi v 
autě hlásila, že je Pohádkový les, jestli půjdem, že by moc 
chtěla. "No jasně, že půjdem! To je bezva nápad, Kačenko. Už
se moc těším, jak si to spolu užijem."
A Kačenka dodala: "Jenže maminka mi ještě říkala, prý aby 
se mi tam všichni nesmáli."

Vykulila jsem oči. To je vážně "moc fajn", že si to nenechává 
jen pro sebe a zatahuje do toho ještě jí. :-/
Čtyři roky po rozvodu moje ex žije stále ještě v nějakém svém
uzavřeném světě plném strachu z toho, co tomu řekne okolí a 
myslí si, že když se projdu lesem s ostatními maminkami a 
tatínky, že si na nás budou všichni ukazovat a smát se nám. 
Smát se mojí Kačence!

Do Pohádkového lesa bych šla tak jako tak, ale teď jsem měla
ještě větší motivaci. Řekla jsem Kačence, že se maminka 
mýlí, a že já vím lépe než ona, jak se lidé chovají a uklidnila 
jí, že se jí nikdo posmívat nebude.

Tak to také samozřejmě bylo. Absolutně bez problémů, 
Kačenka si to užila a já taky.
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Ani by mě nenapadlo si myslet, že by si na nás mohl někdo 
ukazovat. Žiju si svůj spokojený život, zatímco ex je pod 
neustálým tlakem, ve stresu a strachu "proboha, hlavně ať se 
nikde neobjevuje na veřejnosti, nejlépe ať žije jako 
poustevník ve skále a blbne si tam s lakem na nehty, jak 
chce". Jasně.

No zřejmě je moje ex, jinak kdysi úžasný milý laskavý a 
hodný člověk, odsouzena k životu ve strachu minimálně ještě 
padesát let. Ze strachu, který je jen v její hlavě. Ze strachu, že 
všichni lidé na této planetě ve mně vidí obludu a ukazují si na 
mě. (Trochu mě to rozesmívá, i když vím, že je to smutné.)

Po krásném pohádkovém lese, na kterém jsme potkaly i mojí 
novou kolegyňku s pejskem a její malou Klaudinkou, jsme 
odjely domů a světe div se, nikdo se nám neposmíval. Taková 
je realita, jenže na tu moje ex nikdy nepřijde, protože s námi 
nikdy na takový pohádkový les přirozeně nepůjde. A kdyby 
šla, asi by ho stejně nerozdýchala, protože na tom posledním 
dala čarodějnice Kačence úkol: "Zavaž mamince zástěru" :). A
já, jakožto hrdá maminka (protože jsem druhá maminka), 
hned skočila mezi ostatní maminky v zástěrách a 
vychutnávala si ten pocit.

Jsem ráda, že to Kačenka ví. Že ne vždy má maminka pravdu 
(i když maminky mají vždycky pravdu). Taky byla kvůli tomu
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na mě chvilku naštvaná, že jsem si dovolila zpochybnit 
maminky názor.

Je to na Kačence, aby jednou sama poznala, jak se věci mají a 
já jí s tím můžu jen takhle pomáhat. Že svět nemusí být 
takový, jaký si ho maminka maluje. Že vše může být dokonce 
jednodušší. A jsem si jistá, že mi jednou moje dcera řekne, jak
je ráda, že jsem jí nepřestala milovat a mohly jsme tak být 
spolu alespoň občas ve vzácných chvílích jednou za čtrnáct 
dní. Ale radost může mít i maminka, protože moje dcera 
nikdy své mamince nevyčte, že bojovala proti tomu, aby její 
dítě mohlo vídat svého biologického tatínka, protože její 
maminka pochopila, že důležité je, jak je dítě šťastné - bez 
ohledu na to, jak její tatínek vypadá. I když to maminku asi 
hodně štvalo.

Dneska mi Kačenka říkala, že před pár měsíci se paní učitelka
všech dětí ve třídě (2. třída) ptala, jak se jmenuje jejich 
tatínek. Tak jsem s napětím poslouchala, jak tohle dopadlo, 
protože to pro Kačenku nebylo určitě vůbec jednoduché. Ale 
dopadlo to dobře.

[Paní učitelce jsem 1. září při Kačenky nástupu do první třídy 
tehdy všechno vysvětlila pro případ, že by byl na Kačenku 
někdo zlý, nebo aby to mohla paní učitelka případně dětem 
vysvětlit - tehdy mě její pozitivní reakce překvapila, byla 
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doslova nadšená, že Kačenka má dvě maminky a zajímala se 
o to].

"Řekla jsem, že můj tatínek se jmenoval Tomáš, ale teď se 
jmenuje Tereza, protože je z něj žena. Všechny děti ztichly, tak
mi pomohla paní učitelka a vysvětlila dětem, jak to je. Káju a 
Elišku to ani nezajímalo, protože ty to vědí."
"A smály se ti děti potom?"
"Ne, proč? Vždyť jim to paní učitelka vysvětlila přeci!"
:)
Paní učitelka to přeci dětem vysvětlila, tak proč by se měly 
Kačence smát? :) To jsou děti. Už to neřešily. To nejsou totiž 
dospělí plní předsudků.
Kačenka má tu výhodu (možná občas nevýhodu), že vnímá 
přeměnu pohlaví jako něco běžného, nad čím není třeba se 
pozastavovat. Stejně tak to vnímají její kamarádky Kája a 
Eliška. A stejně tak to teď vnímají děti z její třídy, kteří 
Kačence neřeknou jediné špatné slovo ohledně jejího tatínka, 
co je teď Terezou. Byla bych moc ráda, kdyby jim tenhle 
jejich názor zůstal a až jednou ve svém životě potkají někoho,
kdo zrovna mění pohlaví, nebudou se mu smát, ale podpoří 
ho. Vždyť na tom přeci není nic divného.

Já se jdu za chvilku spokojeně vyspat, ale vůbec nevím, jaký 
spánek bude mít ex, až jí Kačenka nadšeně povypráví o 
pohádkovém lese. Nejspíš jí z klidného spánku budou budit 
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černokněžníci, co se chechtají jak Mrakomor, protože jsem 
kolem prošla já.

Pokud vím, tak žiju. Chodím do společnosti, nakupuji v 
obchodech, chodím do divadel, když mi hrábne, ukážu se 
dokonce i před miliónem diváků, kde ale svojí minulost 
nevytahuju, a taky chodím do Pohádkových lesů se svojí 
dcerou, protože chceme vidět Sněhurku a Rumcajse. A totéž 
chtějí vidět i ostatní. Nečíhají za křovím, aby na nás vybafli a 
nečekají tam hodiny, aby mohli spatřit tu zrůdu, co si změnila 
pohlaví :) Ale vysvětlete to někdo mojí ex.

"Kuk na ex :) Bububu! A dobrou. :)"

Prosím vás, nebuďte tak vyplašené...
Bude se vám lépe spát.
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Jak jsem se neodstěhovala
13. května 2016 v 21:09 | Tereza 

Česko se stalo třetí zemí 
na světě, kde byla 
transplantována děloha. 
Stalo se tak během 
16hodinové transplantace
v sobotu 30. dubna 2016.

A překvapení (nebo spíš 
probuzení): My v téhle zemi žijeme! V době psaní tohoto 
článku dokonce žijeme i v roce 2016! Každý, kdo kritizuje 
české zdravotnictví - v některých oblastech nejlepší na světě - 
o něm neví vůbec nic. Úplně nenápadně ten pokrok jde 
pomalu kolem nás, člověk to kolikrát ani nepostřehne a 
najednou je to tu.

Transplantace dělohy je tak nová vědní disciplína, že se zatím 
neuvažuje o transplantacích transsexuálním ženám. Ale jsou 
velkou šancí pro biologické ženy, které se narodily bez 
dělohy. Ta se jim transplantuje dočasně do doby, než budoucí 
maminka díky tomu porodí své dítě a pak se děloha zase 
vyjme. Tělo totiž tento orgán nikdy nepřijme a tak po 
transplantaci musí pacientka užívat imunosupresiva.
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I tak je to obrovský pokrok. Kterým to ovšem nekončí :) Jsem
moc zvědavá, jak to bude pokračovat. A nejen s 
transplantacemi děloh. Jen doufám, že se nedožiju toho, že 
muži budou rodit a kojit děti, nebo že ženy budou oplodňovat 
jiné ženy mužským způsobem. (Jo jo, dožiju). Vím, že k tomu
lidstvo spěje a nevyhne se to ani České republice, ale tohle už 
nemá s ženstvím nebo mužstvím nic společného. Co mám 
ráda na všem a na všech je přirozenost. Na druhou stranu 
nemívám problém s odlišnostmi, které činí objekt 
zajímavějším, ale já sama si rozhoduji, s kým se chci vidět a s 
kým ne. Nicméně bránit nikomu v ničem nebudu, ať si dělá co
chce, pokud to nikomu neubližuje, ale angažovat se v podpoře
něčeho takového po mně nemůže nikdo chtít. A už vůbec se 
nebudu angažovat v akcích proti těmto lidem. Jsou mi 
ukradení. Ať si tohle všechno řeší a vyřeší někdo jiný. Tak, 
jako každý člověk běžně nemyslí na transsexualitu nebo na 
přeměny, nechci už na to myslet ani já. Mám svůj život, ve 
kterém řeším úplně jiné věci, kterým hodlám věnovat svoji 
energii a čas a rozhodně se to témat, kterých jsem se dotýkala 
přes čtyři roky tady, netýká. Už si zasloužím odpočinek a 
klid :) A taky obyčejný život, ve kterém si můžu v klidu 
oddechnout po tom běhu, který jsem absolvovala.
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Ještě jednu malou zprávu
bych chtěla přidat.

7. května 2016 vyšel v 
Magazínu Právo článek 
"Translidé - duše v 
nesprávném těle". Tak 
trochu o tom nikdo 
nevěděl, protože Právo si
sice zadalo masivní a 
drahou televizní reklamu
na toto vydání do TV 
Prima, jenže ta omylem 

odvysílala tento spot i o týden později, takže jsme celý den 
mohli včera vidět v televizi reklamu na týden staré noviny, 
které už se nikde nedají koupit :) a jejíž hlavním sdělením 
byla právě informace o pětistránkovém článku o translidech. 
(Pokud jste někdo tu reklamu viděl a běžel si ty noviny 
koupit, tak smůla no :) Právo teď po TV Prima žádá vysoké 
odškodné. Někdo přijde o prémie, chudák.

Ta "vysoká štíhlá brunetka s vlasy po ramena, medovým 
hlasem a štíhlýma rukama s nalakovanými nehty" 
(mimochodem byly krásně zářivě světle červené :), o které se 
v článku píše, trvala na článku bez fotek. (Jo a měří 177 cm, 
tak snad zas taková čára není :). Článek v novinách bez 
obrázků je z pohledu čtenáře i redaktorky neúplný a strohý, 
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ale soukromí je přednější a teď, když ta brunetka dělá tlustou 
čáru za svou minulostí, protože už jí nepotřebuje, by to nebylo
zrovna žádoucí. Část článku je výsledkem jejího příjemného 
rozhovoru u kávy s redaktorkou Deníku Právu Luckou 
Jandovou. Mluvilo se dvě hodiny, nicméně v článku je tak 5 
% jejích sdělení. Vím moc dobře, že tohle téma je tak obsáhlé,
že se nedá nacpat do jednoho článku nebo do jedné (byť 
dvouhodinové) přednášky. (Dá se možná celé vecpat do 
čtyřletého blogu, neboť zde jsou má sdělení úplně všechna :) 
Děkuji Lucce, že respektovala soukromí téhle brunetky přesně
tak, jak se domluvily.

Do chvíle, než po mně půjdou právníci Deníku Právo, že 
porušuji autorská práva, je možné tento článek stáhnout zde :) 
Ale pro čtenáře tohoto blogu tam rozhodně není nic nového 
(navíc je tam pár nesrovnalostí, ale ono zpracovat dvě hodiny 
nahrávek + nahrávek s ostatníma dvěma FtM klukama (Mike 
Perry a Michal z Kladna, kteří s focením souhlasili) do 
jednoho článku dá zabrat). Je to článek pro ty, kteří slovo 
transsexualita slyšeli třeba poprvé. Pro dědečky a babičky, co 
si takhle v sobotu ráno došli do schránky pro ty svoje noviny 
a po obědě si je hezky přečtou. A možná mě jednou potkají 
třeba někde v obchodě, kde na ně třeba vybafnu zase já, ale 
nebudou vědět, že ta vysoká brunetka z článku a ta brunetka, 
co se tak děsně kření na rohlíky, jsou jedna a tatáž osoba. O 
tom právě mluvím. Že ty dva světy nechci nikdy propojit a ten
starý nechám u ledu. Tak nějak cítím, že tohle je to, co chci, je
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to příjemnější a tím pádem ze mě tedy aktivistka hájící práva 
transgender lidí nikdy nebude, ačkoli jsem v minulosti 
takovou myšlenku na chvilku měla. Je totiž obrovský rozdíl 
říct jednomu miliónu lidí "Ahoj, já jsem Tereza" nebo "Ahoj, 
já jsem transgender Tereza". To první říká nenápadná šedá 
myška, která nikoho nezajímá a kterých je spousta. Z toho 
druhého se můžou všichni zbláznit a už nikdy to nejde vzít 
zpátky. Proto si tak svou "roli" obyčejné holky, té úplně 
nejobyčejnější, vychutnávám. Né, neprožila jsem v životě 
vůbec nic zajímavého, co by mohlo někoho zajímat. Prostě 
nuda. Můj život je úplně obyčejný, jsem naprosto nezajímavá 
a nic se mi nestalo :) Zeptejte se někoho jiného. Jsou tu 
zajímavější lidé. Tolik se mi líbí být obyčejná.

A teď už můžu napsat, co mám na srdci.

Tenhle článek jsem si tak trochu syslila nezveřejněný už 
dlouho pro ten správný den a na úvod použila jen tuhle 
úžasnou dnešní zprávu o transplantaci. Tím správným dnem je
zrovna dnešek - pátek třináctého :) (Jediný pátek třináctého 
v tomto roce).
To nebylo naplánováno schválně! Shodou okolností je to 
nejlepší den, jaký jsem si mohla vybrat hned z několika 
důvodů (většinu z nich neuvedu). Některé dny jsou prostě ty 
pravé, protože to cítíme, a protože dostáváme (kolikrát už 
dlouho) stále znamení, že teď je pro něco ten správný 
okamžik.
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(Třeba už odněkud zmizet.)

Nemohla jsem to napsat včera, protože to ještě nešlo a 
nemůžu to napsat zítra, protože to už by bylo pozdě.

Proč jsem si před přeměnou myslela, že je správné během 
přeměny utíkat, že je správné utéct po ní, že to všichni ve 
městě budou vědět, že mě nikdo nezaměstná, že je lepší najít 
si práci daleko od domova, atd. atd.? KDO mi to řekl? A proč 
jsem ho vlastně poslouchala? Jakým právem věděl o mém 
budoucím životě víc, nežli já?

Opravdu nejlepší je, když si člověk na všechno přijde sám. 
Vždycky to tak u mě bylo s celou přeměnou ve všem. Lidé 
toho napovídají. A nejvíc ti, kteří o tom nic neví. A ti, co ví, se
snaží být chytří a já jim na to skočila :)

Nikdy jsem utíkat nechtěla.
Nic jsem přeci neudělala.

Všichni (hlavně právě ti, co o tom nevěděli vůbec nic a báli se
všeho, co jsem prožívala daleko víc, než já - nejvíc toho, "co 
tomu ale řeknou lidi"????) mi říkali, že musím odejít, že to tu 
nedám, že to tu všichni budou vědět a řešit to... CELÉ 
MĚSTO! Tyyyjo. To je teda průšvih, co? Co budu dělat? To si
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to asi můžu jít rovnou hodit, ne? Já bych si to teda hodila, 
kdybych byla ty :)
Jo, to je bezvadný názor hlodající v hlavě většině lidí kolem 
nás, zatímco my v pohodě procházíme (přeměnou i mezi 
lidmi).

Během přeměny jsem neutekla, zůstala jsem ve stejném 
městě, na stejném sídlišti, dokonce ve stejném bytě, ve kterém
jsem bydlela před přeměnou.

Lidé rychle zapomínají. Když potkám poprvé muže s 
kyblíkem na hlavě, bude mi to divné, ale když ho budu 
potkávat rok každé ráno na cestě do práce, už si ho ani 
nevšimnu. (Ale pozor, skvělá zpráva je, že to funguje i 
naopak: když vás už milióntý člověk indentifikuje správně 
jako ženu, nebudete už přemýšlet, jestli ve vás někdo vidí 
někoho jiného. Tím se definitivně vytratí jakýkoliv strach, 
který všichni známe až moc dobře.)

Také jsem dala všem jasně najevo, kdo jsem. Žena. Né člověk 
v přeměně, né transka, né bývalý muž, né předělaná žena, ale 
prostě žena.
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Vlastní sousedé ve stejném vchodě mě po roce vítali v domě v
domnění, že jsem sestra pana Nováka, co tu bydlel předtím. 
Sousedka na patře se mě ve výtahu ptala, do kterého patra 
jedu? :) Atd. atd. Všechno je totiž takové, jaké si to uděláte. 
Takové, jaké se rozhodnete to mít a takové, jaké se rozhodnete
to dát všem kolem najevo. (Platí nejen pro přeměnu).

Můj pohled:
přeměna male-to-female, podnájemník

Pohled sousedů:
sestra pana Nováka se se svým přítelem nastěhovali do bytu 
po panu Novákovi :)

Lidé vždy preferují tu pravděpodobnější variantu. Takhle 
funguje mozek. Upřednostňuje jednoduchost. Vždycky 
hledáme zkratky, chceme si leccos ulehčit, nechceme složitě 
kalkulovat.
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I přesto, co teď píšu a k čemu jsem musela "dospět" časem, 
jsem si myslela, že bude lepší, když tu nebudu pracovat a tak 
jsem si našla práci v 50 km vzdáleném městě, kam jsem 
denně dojížděla. Tam to opravdu zaručeně nikdo nevěděl a ani
nemohl. Bylo to už dostatečně daleko od centra dění.

Jenže mě dojíždění přestalo bavit a tak jsem nedávno riskla 
práci ve stejném městě, kde bydlím. Zaměstnání, ve kterém 
proběhla přeměna, jsem totálně zazdila tím, že jsem chvíli 
pracovala v jiném městě, kde mě nikdo neznal a tak všude 
uvádím jako poslední zaměstnání tohle. Žádná spojitost s tím 
před tím.

Byl to trochu risk. Nevěděla jsem, do čeho jdu. Co když to 
opravdu ví celé město? :) (Neví.)
Ale to jsem celá já. Musím si to prostě vyzkoušet. Nesnáším, 
když mi někdo vštěpuje své názory a já nemám dostatek 
vlastních informací. Potřebuju je získat sama. (Stejně jako mé 
nedávné ověření studie o výskytu přirozené ženské mikroflóry
(a laktobacilech) v neovagínách MtF žen, o které mi všichni, 
včetně lékařů, tvrdili, že nikdy přirozená nebude. A ejhle, ono 
je to všechno jinak. Výsledky, které jsem provedla sama na 
sobě, doplním do článku Laktobacily v neovagíně).

Nastupovala jsem s obavami... Co když to tam někdo o mně 
ví?
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Když lidé neví, kdo jsem a potřebují to vědět, dosadí jim 
jejich hlava myšlenku, že jsem svojí sestrou. Ale většina (a 
když říkám, že většina, tak drtivá většina) lidí ani netuší, že tu
žádná taková Tereza ještě před pár lety v téhle podobě 
neexistovala. Proč by si to taky měli myslet? ("Vy mi jste 
povědomá... Že jsme spolu před lety pracovaly?" :) A já je 
ještě podpořím: "Taky jste mi nějaká povědomá." :) Nebo: "A 
co ty? Chceš mít ještě dítě? A kojila bys?". Tyhle a podobné 
věty mě hřejí u srdce. Jsou to vlastně taková znamení, že 
všechno je tak, jak má být.
Lidé mají jiné starosti, než přemýšlet o tom, zda někdo změnil
pohlaví. Běžně na to nemyslí nikdo. To napadá jen nás. Ty 
největší obavy jsou vždycky jen v naší hlavě.

Ty holky v práci jsou úžasný. Jedna má tak krásný ženský 
hlas! Pořád nemůžu vstřebat, že tu jsem sama za sebe a nevědí
to. Občas to můj mozek nepobírá kvůli přílišné dávce euforie 
a podléhám konspiracím, že to všichni vědí a jen to hrají, že 
ne. Zdá se mi to totiž až příliš úžasné a krásné. Poprvé v 
životě můžu říct, že jsem v práci šťastná. Už jen to, jak mě 
všichni oslovují, když mluví na mě a na kolegyni a řeknou 
"holky". Nemůžu se z toho pořád vzpamatovat. O tomhle jsem
si ani nesnila, protože představa, že jednou budu za Terezu 
někde pracovat, mi přišla naprosto nedosažitelná a teď tu 
sedím a jsem úplně fascinovaná, jaké to je. Není to jen letmé 
setkání v obchodě u pokladny. Jsem s nimi přes osm hodin 
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denně, vidí mě jíst, mluvit, smát se, vyprávět, ale taky se 
mračit a přemýšlet - netvářím se podle mě vždy úplně 
dokonale :) Ale nehlídám se. Užívám si tu přirozenost. Na ty 
krásky tady sice prostě nemám, ale mám inspiraci. Jsem ve 
svém živlu (hovory o módě, kabelkách, vlasech, vaření, 
dětech, o botách...) A já jsem toho součástí! Uf. Nechápu, jak 
se to stalo. Že jsem Tereza nejen pro mě, ale už i pro ty kolem
mě. Každým dnem mé přeměny i po ní nechápu víc a víc 
nikoho, kdo do toho nejde. Tohle je nepopsatelné. Baví mě 
tenhle život.
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"Proč chodím ráda do práce."
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Jestli se bojím, že na to někdo přijde a bude průšvih?
Nebojím.
Ne, že bych si byla tak jistá sama sebou, to nebudu nikdy, ale 
pochopila jsem, že když někam vstoupím a všichni mě 
vnímají jako ženu, že je po nějakém čase úplně jedno, jestli 
moje minulost vyplave na povrch. Byla bych moc ráda, kdyby
ne, protože si tyhle chvilky štěstí vážně užívám, ale nezrhoutí 
se mi svět, když se to stane.
Nedávno se v práci řešili gayové. Kolegyňka totiž potřebovala
vytisknout obrázky začínající písmenem G pro svou dceru v 
první třídě, protože zrovna probírali tohle písmenko, a tak 
jsme všechny holky chrlily slova na G. Nevím sice, jak by 
vypadala omalovánka gaye, ale kolegyňka prohlásila: "Když 
oni jsou takoví směšní. Ale jinak jsou fajn. Pár jich znám."
Jak je vidět, je vždycky super znát nějakého gaye. :) A taky je 
fajn znát nějakého transgendera ;). Jenže zatímco gay je stále
gay po celý svůj život, já nejsem transgender, protože já 
jsem přeci žena. To je zásadní rozdíl.
I když, jak tak nad tím přemýšlím, tak by mě hodně mrzelo, 
kdyby se to v práci provalilo. Nejspíš bych to obrečela. Ono 
už by to totiž potom nikdy nebylo takové, jaké je to teď - 
naprosto dokonalé, krásné a vysněné. Takže není pravda, že 
bych se s tím smiřovala snadno. Samozřejmě bych musela. 
Ale já jsem žena, tak co má kdo řešit něco jiného? Nechci, 
aby to, co mám za sebou, ještě kdokoliv další na tomhle světě 
věděl.
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Stejně - tohle je úplně jiný svět (po dokončené přeměně). 
Vklouzneme do přeměny, pohltí nás, jsme v euforii, chceme 
to všude vykřičet, a když už máme všechno, chceme už 
všechno jen co nejvíc tutlat a zapomenout na tu fázi. Už mě 
nebaví řešit přeměny, potřebuji dávat tu energii jinam. Baví 
mě řešit to, co udělám s chlapama, co na sebe, co k večeři, 
kam na výlet, na co do kina a s kým... všechny ty krásné 
běžné věci, o kterých jsem si vždycky snila. Je to ohromná 
úleva už mít všechno a vypnout.

Jsem v pozici, kdy si mohu dovolit napsat i tenhle článek 
hodnotící život po přeměně. Vlastně celé tohle všechno, o 
čem jsem v tomhle blogu psala, bylo zkoušené na mně osobně
nebo na lidech, kteří mě obklopovali a je tak tedy svědectvím 
i důkazem, jak může jedna přeměna probíhat.
Byla jsem tak smutná, vyplašená, bezmocná a utrápená. Teď 
jsem šťastná, sebevědomá, mocná a veselá! A může za to mé 
jediné rozhodnutí.

Nevím, proč se před přeměnou takhle pořád strašíme? 
Myslíme si, bůhvíjaké překážky nám přeměna nenaloží a 
skutečnost je pak úplně jinde, ale na to přijdeme, až když do 
toho vstoupíme (abychom jednou zase vystoupili), až když se 
rozhodneme ty překážky překonat a pak ty překážky zmizí. A 
stejně tak, jako jsem to nevěřila nikomu já, ani tohle nebude 
nikdo věřit mně. Než sám pozná, kde je pravda :)

Květen 2016 - Jak jsem se neodstěhovala 558



Strach má velké oči.

Neříkám, že to tak mohou mít všichni.

Říkám to, co jsem prožila já.

A předávám to dál.

Tohle je můj odkaz o cestě za štěstím a nalezením sebe sama.

Omyl je napraven, nastal čas žít...
...a natrhat si šeřík - k mým prvním narozeninám.
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Červen 2016

Vyvrcholení
17. června 2016 v 18:05 | Tereza 

To jsem si tedy vybrala firmu 
pro své zaměstnání.
Přepravní společnost!
Asi stokrát za hodinu tu 

zaslechnu slovo TRANS!
Občas se pěkně podvědomě leknu :)
Úplným vrcholem všeho je pak firma Nikola Trans s.r.o. :)

A dnes tu byla legrace. Trošku jsem se bála, že mě tu někdo 
třeba podezírá z přeměny. Člověk si není nikdy jistý. Ale po 
dnešku to pouštím z hlavy hned dvojnásobně. Za prvé jsem 
neuvěřitelně šťastná, protože můj dnešní zážitek ze 4:50 ráno 
byl nejkrásnější, jaký jsem kdy v novém životě zažila. Chce 
se mi básnit a zpívat a tančit. Protože pocit, kdy mohu dát 
jako partnerka muži kromě dítěte úplně vše, co kterákoliv jiná
biologická žena (dokonce to, co mu může dát jedině žena), je 
opojný a fantastický. Bože, to je slabé slovo fantastický!
A za druhé kolegyně, kterou jsem nejvíc podezřívala, že mě 
podezřívá, tu začala všem vášnivě vyprávět, jak seděla na 
dovolené v Thajsku na terásce a hádali, kdo je muž a kdo 
žena. Vysvětlila nám, že v Thajsku je totiž dobrá a vlastně 
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nejlepší chirurgie a dokonce jim předělávaj i pipinu!!! Tyjo :) 
Fakt i pipinu?
Všichni jsme se zaujetím poslouchali.
Ale jinak jsou to moc hezké ženské, akorát to poznáme podle 
toho, že mají velká chodidla :)
A ten jediný kolega muž tady: No fuuuuj, tak do Thajska 
nikdy nejedu, to nechci nikdy v životě vidět!
:)))

Nemohli si ani vzpomenout, jak se jim říká... Já dělala, že to 
taky nevím.

Dostala jsem z této nečekané skupinové diskuse šílený 
záchvat smíchu, který jsem musela tutlat v sobě. Já se přitom 
tak ráda směju.

Hodně štěstí všem, co do tohohle vlaku teprve nastoupili.
Důležité je, že tu jste a už jedete dál. Jednou dorazíte do cíle 
stejně, jako jsem do něj dorazila já a spousta nás ostatních a 
budete se smát lidem, kteří vám do očí řeknou "fuj transka, tu
nechci nikdy potkat" :)

A v tom je právě vtip, kouzlo a obrovská síla celé přeměny, 
že místo transek jsou prostě všude "jen" ženy.
Ale to víme jen my...
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Srpen 2016

Tohle není role
14. srpna 2016 v 21:33 | Tereza 

"No to je neuvěřitelný, jak ti to všichni žerou," zaslechla jsem 
jednou v autobuse, když jsem cestovala s kamarádem, který o 
mně všechno věděl (ale naštěstí věděl, že má mlčet). Tehdy 
jsem to přešla, jenže to ve mně zůstalo a hlodalo a když se 
podobné připomínky objevily od někoho jiného znovu, 
musela jsem se už ozvat.
Fascinovalo je třeba, jak se mě holky, které nic nevěděly, 
ptaly na to, zda budu chtít ještě rodit, jestli jsem u posledního 
dítěte kojila a na podobné věci, které spolu mohou probírat 
jen ženy. Smáli se mi (nebo spíše jim), když se mnou flirtovali
muži. A co jsem? Herečka? Čeho? Tak to ani náhodou...

Prosím vás, to je špatně.
Vy, co jste měli ještě to štěstí nebo smůlu nebo nevím jak to 
nazvat (každopádně bych vám nejradši vyresetovala mozek) a
říkáte mi (asi ve snaze mě potěšit), jak skvěle to na ostatní 
hraju, že mi to ostatní žerou (používám doslovný přepis), co 
mi jako mají žrát? Co mám jako hrát?

Hrála jsem několik desítek let předtím.
Teď teprve nic nehraju. Teď teprve jsem na tomto světě 
konečně sama za sebe.
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Možná proto mi to "všichni žerou"... Je to stejné, jako bych se
divila, že to "všichni žerou" vám. To, že jste muž nebo žena.

Vaše představa je mylná. My nic nehrajeme. Tak už si 
konečně uvědomte, že tohle tohle není role. Tohle jsem já.
Tohle není travesti show, na kterou jste všichni zvyklí.

Ale jinak teda dík... svým způsobem za lichotku ;)

Tak to jsem ještě potřebovala říct.
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Říjen 2016

Napodobenina?
1. října 2016 v 0:03 | Tereza 

Já nevím no. Jak zhodnotit 16 měsíců po operaci, zda byla 
úspěšná nebo ne? Není to snad to, co každého zajímá? Jenže 
kdo spokojený by měl nutkání to někde vyprávět? Slýchávám 
lidi i mrmlat, jak spokojení nejsou, kritizují kde co a kde koho
a ti, co si žijí už ten svůj vysněný život se přirozeně neozvou. 
Teď už si říkám, ať si stěžují, ať řeší, co chtějí, oni jsou teď na
té palubě, ze které jsem já už vystoupila a stejně jako ostatní 
holky (prostě kterékoliv holky), tyhle jejich problémy neřeší. 
Proč taky?
Jo, nejsem aktivistka. Ani jsem jí nikdy být nechtěla, protože 
bych se musela rvát, když slyším některé názory a bránit ty, 
kteří si zaslouží pochválit, podpořit, ne jim podrazit kolena. 
Radikální názory může mít kdo chce, ale jakmile se jimi snaží
někoho ovlivnit, je to manipulace. Já vždycky prosazovala, ať 
si každý přijde na to své sám. Vyslechla jsem si všechny 
strany a pak to stejně udělala po svém a udělala si svůj vlastní 
názor. Jinak to totiž ani nejde. A taky za to mohla moje víra. 
Víra v to, že se to podaří. Bez ní bych byla vyřízená.

Za to, že teď píšu tenhle článek, může ve skutečnosti moje 
gynekoložka. Byla dnes oblečená tak krásně barevně. Žádná 
černošedá myš s vražedným pohledem v metru. Je to velmi 
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milá paní v letech s desítkami let zkušeností a jezdím za ní do 
Prahy, protože v okolí 20 km mého bydliště žádná 
gynekoložka nepřibírá.

Byla to běžná kontrola, já si tam tak ležím, ale evidentně jí na 
mně něco zaujalo, protože mi říká: "Terezko, budete mě muset
nějak přesvědčit, že jste tam dole měla vůbec kdy něco jiného.
Tohle je tak anatomicky dokonalé! Tady byl někdo opravdu 
šikovný. Neuvěřitelné tohleto." [To je práce doc. Jarolíma v 
Motole a jeho týmu]. A nepřestávala do toho hledět upřeně. 
(Něco jako když mi zubařka vytrhla osmičku a říká: To je 
krásná osmička, podívejte se, ty dlouhé kořínky a jak je 
pravidelná, vidíte to? Nádhera! :) Každý profík se holt kochá 
tou svou chloubou.)

Já na tohle neměla co říct. Jen jsem se culila.

K mojí gynekoložce jsem šla poprvé asi před 5 měsíci a 
všechno jsem jí o své minulosti řekla, protože jsem s ní tehdy 
chtěla řešit právě přirozenou mikroflóru ve vagíně, o které 
jsem se potom v dubnu 2016 tak rozepsala.

Její nadšení se mi líbilo. I když mě vlastně nepřekvapilo. :)

Najednou jsem byla ale především tak hrdá a vděčná za to, že 
žiju v Česku, že tu máme docenta Jarolíma a jeho tým, že 
odvádí takhle dobrou práci a vše je funkční, anatomicky 
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dokonalé a... Co chtít víc? Myslím že je netřeba to prostě více 
komentovat, stejně jako jeho výtvor nekomentovali muži 
(protože nebylo proč), kteří se v mém životě teď objevili a 
jaksi nebyl prostor, chuť a ani důvod jim o své minulosti něco 
říkat. (Navzdory všem mým předchozím názorům, jak 
důležité je to svému partnerovi říct... Ne, není to důležité a 
hlavně na to ani není prostor, protože život a vztah tak nějak 
samovolně běží a hodit do toho vidle se prostě nedá, i když 
jsem to nakonec přeci jen udělala a dopadlo to dobře. Ukázalo
se tehdy, že větší problém jsem s tím měla já to říct, než on 
přijmout: "Fajn, tak jedeme dál. A stejně ti to nevěřím.") Je 
přeci jasné, že jsem tam dole nikdy neměla nic jiného. I já to 
tak vnímám a nepamatuji se, že by tomu bylo kdy jinak.

Když jsem svůj zážitek z návštěvy gynekologie dnes líčila své
sestře (to my spolu probíráme kde co), ta prohlásila: "To je 
jasný. Vy to tam máte totiž dokonalejší, než my!" :)

Přemýšlela jsem o tom...

Kdo řekl, že je to napodobenina???

Já si to nemyslím, moje gynekoložka si to nemyslí, moje 
obvodní doktorka si to nemyslí a nemyslí si to ani muži, s 
nimiž jsem si byla hodně blízko. (Nikomu dalšímu, kromě 
mého partnera, to ukazovat nebudu a jestli někdo patří mezi 
ženy, které si vzájemně ukazují své přirození, pak budiž, já 
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jim to neberu, ale až tak ujetá nejsem :). Nepotřebuji, aby mi 
někdo říkal, jak je to dokonalé. Dávají mi tu jistotu ti, kterým 
to nedokonalé nepřijde, aniž by se nad tím nějak 
pozastavovali, neboť mají tu výhodu, že neví, jak nedokonalé 
či dokonalé to být má - berou to zkrátka takové, jaké to je a je 
to takové, jaké to znají u jiných žen. Nestojí u mě s pravítkem,
kružítkem, úhelníkem, urometrem, ergometrem, 
barometrem... Tohle prostě nikdo neřeší. Jen my. Jednoduše 
mě chytne a je to. A to k dokonalosti stačí.

To, že je to jen napodobenina si myslí hlavně lidé, kteří to 
nikdy na vlastní oči neviděli. A ti, co to přeci jen viděli a stále 
brblají, v tom zase hledají nedostatky a chyby a... Překvápko! 
Najdou je. Neboť i na tom sebedokonalejším lidském těle 
stvořeném (kým vlastně?) přírodou, bohem, sochařem nebo 
malířem (je jedno kým) jsou nedostatky, které ve skutečnosti 
ale tvoří právě tu dokonalost, neboť může-li být něco 
dokonaleji lidského, pak je to člověk ve své nedokonalosti. 
Jde jen o to, jak se na to každý dívá.
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Opravdu jsem přesvědčená, že jsem se jako žena narodila (což
také kromě mého vlastního pocitu říká můj rodný list 
vystavený od narození s ženským jménem, ženským rodným 
číslem a ženským pohlavím, stejně jako ho mají vystavený 
všechny ostatní ženy bez rozdílu, za což téhle společnosti 
děkuji) a jsem také přesvědčená, že jsem nikdy ani žádné jiné 
fyzické (a duševní už vůbec ne) pohlaví než ženské neměla. 
Jak bych taky jinak přišla k tomu, co tam mám? :) (Takhle 
přesně uvažuje člověk, který o mé minulosti nic neví. Ba i ten,
který o ní ví, ale jaksi mu nejde tak nějak uvěřit, že to někdy 
bylo jinak. Proč by vlastně mělo být?). Tohle není 
napodobenina. Tohle je originál. A to je přeci ten důvod, proč 
jsme to všechno dělaly. Abychom nemusely celý život tahat 
své břímě, abychom nemusely týrat naši duši a abychom žily 
tak prostě, jako ostatní, kdo něco takového řešit nikdy 
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nemusel. Proč jste to dělaly vy??? Moje vagína není 
neovagína a já nejsem transžena ani transgender. Já jsem žena.

Nevracela bych se ke psaní, stejně jako se k tomuto tématu 
nevracím už ani ve svém životě - samo se to téma z něj 
vypařilo - ale cítila jsem tak nějak potřebu někomu 
poděkovat.

Děkuji pane docente. Tohle se Vám a Vašemu týmu opravdu 
povedlo. Podezřívám Vás, že používáte kouzelnické praktiky, 
protože jak jste tohle dokázali? :)

To, že jsem spokojená já neznamená, že budou spokojení 
všichni.
Nechť si každý najde svou cestu, jak uchopit svůj život do 
vlastních rukou a jaký postoj potom ke svému životu 
zaujmout.

Vděčnost a pokora se tomu taky někdy říká.

Každopádně vagína opravdu není střed vesmíru... :) Přijde mi,
že někdo by třeba kvůli klitorisu, jehož velikost tak neústupně
obhahuje, snad položil i život :)
Co se takhle podívat i po jiných hodnotách, které díky svému 
ženství a naší osobnosti máme? Ženství není samozřejmost. Je
to dar.
A pro nás dvojnásobný.
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Važme si ho, ať už má jakoukoliv podobu.
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V hloubce noci
20. října 2016 v 16:08 | Tereza 

Ticho té noci přerušil jeho hlas: "Láska je tak krásná!"

To všichni hladoví po lásce moc dobře znají.

Ten hlas mě probudil.
On nespí? Nebo se budí jako já, abych zkontrolovala, že tu 
pořád je?

Odkryla jsem jeho deku a zkopírovala kontury jeho těla 
vtisknutím do sebe. Vzal mě za ruku. Tak krásně hřál.
"To jsi teď řekl něco moc krásného...", stihla jsem mu ještě 
pošeptat a dál zůstali jsme potopeni v hloubce noci.

"Láska je tak krásná." To řekl on mně!

Jeho doteky způsobují ve mně šílenství, jeho dotekům 
nedokážu vzdorovat, jeho rty ukusují ze mě kousky lásky a já 
si je beru zase zpět, abych roztála pokaždé, když se vrátím 
domů vržena do jeho objetí.

Tuhle chvíli uložit chci si navždy.

A přemýšlím, co se stane, až se zeptá, kdo je to Tom...
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Listopad 2016

Každý bojujeme za to své
12. listopadu 2016 v 7:02 | Tereza 

Tuhle mě něco napadlo...
(Zrodila se ve mně myšlenka! :)
A když už je ve mně nějakou dobu, tak roste, dere se ven, 
musí ven... stejně jako to bývávalo v dobách, kdy jsem tenhle 
blog psala aktivně. Ne, že by se ve mně teď nerodily 
myšlenky, ale necítím potřebu vracet se k tématu tohoto blogu
a tyto zrozené myšlenky už mají hodně odlišné scénáře, takže 
se sem nehodí. (Ta kniha už se zavřela. Nač jí otvírat?)
Až teď na jednu:

Občas slýchávám kritiku na Nemocnici v Motole, jak to tam s
chirurgickými změnami pohlaví neumí a podobné nesmysly, 
což křičí pár jedinců (některý z nich dokonce veřejně ve 
veřejnoprávní televizi, což od něj nebylo vůbec hezké pasovat
se do reprezentantky nás všech a zneužít tak názoru 
společnosti, že jsme na jedné lodi a nepustit tak ke slovu obě 
strany (třeba já jsem s výsledkem a přístupem z Motola 
spokojená, jenže s tím nelezu do televize)).

Mezi těmi největšími kritiky jsou i ti, kteří dokonce 
chirurgickou změnu pohlaví v Motole nikdy nepodstoupili... 
No já být těmi motolskými doktory, tak se na nás vykašlu. 
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Normálně bych jednoho krásného dne svlékla bílý plášť, 
zmuchlala do kuličky, hodila ho na zem (nebo po nějakém 
pacientovi) a řekla: "Víte co? Já se na to tady taky můžu... 
Člověk se tu snaží vám pomoct a vy pořád brbláte. 
Neskutečný. Tak co vlastně chcete? Říkali jste, že jste 
uvězněni ve špatném těle, tak se tu snažím vám pomoct. 
Nerozumím vám."
Šla bych domů, udělala si čaj, pustila si film a nějací ti 
transsexuálové ať si jezdí třeba do Thajska. Čtyřista tisíc 
máme přeci každý v kapse.

Zařadili bychom se mezi země, kde se tyto zákroky neprovádí
a většina z nás by byla úplně v háji. Jediným řešením by pak 
bylo Srbsko, kde vše vyjde tak na stopadesát tisíc. Dopadly 
bychom jako Slováci, kteří ve své zemi nemají nikoho, kdo by
jim pomohl a musí tak složitě hledat pomoc jinde.

Proto mě napadá, co tedy tito kritikové chtějí? O co jim jako 
jde?

Když křičím, jsem vidět.
Když jsem vidět, zajímají se o mě lidé.
Když se o mě zajímají lidé, jsem slavná.

Jde jim o slávu?

Jéé, přijede televize!
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Svou zřejmě neutichající touhu po slávě a pozornosti skrývají 
za "snahu o boj ve prospěch nás všech", která ve výsledku 
bude nakonec spíš přírodní katastrofou, protože místo žen tak,
jak je známe, se tu budou pohybovat holky s penisy a bude 
jim z toho určitě "moc fajn". (A nejen jim).

Kritizujte.
Ale dávejte prostor.
A domýšlejte následky.

Nejsem žádná aktivistka, nehájím práva transgenderů v 
televizních talkshow, neúčastním se konferencí a nepíšu 
příspěvky do novin. Jsem jen obyčejná ženská, která se na 
chvilku vcítila do kůže těch, kteří naší krásnou českou 
snaživou a profesionální Motol potřebují. Sama si pamatuji 
dobu, kdy jsem byla nesmírně vděčná za to, že tu ty doktory 
máme.

Když teď nad tím tak přemýšlím, tak tahle má myšlenka je tak
trochu jakože zbytečná. Kritici budou dál kritizovat, příznivci 
mluvit příznivě, doktoři operovat a pacienti přicházet.

A já sedět na kafi s krásným usměvavým mužem, u kterého 
skončím večer na skleničce a "jaksi se to zvrtne"...
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Každý bojujeme za to své.
:)

Nebo si představte jinou situaci. Svůj nemocniční úbor nesloží
do kuličky a nehodí po někom doktoři, kteří zůstanou, ale 
udělají to všechny sestry a pomocný personál. Nebudou ani na
sále. Nebude se moct operovat, protože se o pacienty nebude 
mít kdo starat a tak se všechny plánované operace odloží na 
NEURČITO, akutní pacienti urologické kliniky se přesunou 
do jiných nemocnic. Operace pohlaví přesunout ale není kam, 
takže primář urologické kliniky se všem omluví a holkám 
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čekajícím tak sáhodlouze na nejdůležitější operaci jejich 
života řekne, že "za tři měsíce možná uvidíme, jestli bude 
personál".

Takže v takové chvíli se v Motole přestanou operace pohlaví 
(a veškeré další urologické operace) provádět a máte to, co 
jste chtěli.

Tak.
A hotovo.
Jste spokojení?

Nechci vyvolávat paniku, ale teď si představte ještě něco.

Že celý ten text pod čarou až sem nebyl můj výmysl, ale 
realita, kterou mi včera popsala zoufalá Lenka, která měla 
dnes nastupovat na druhou operaci, ale je odsunuta na 
neurčito. Prostě nejsou lidi, tak čau.

Já už se moc s nikým z dřívějška nestýkám, ale když jde o 
takovou zprávu, tak tu mi občas někdo napíše.

Neurčito je vůbec takový blbý časový úsek vyvolávající často 
zoufalství, protože člověk potřebuje jistotu, něčeho se chytit.

Jsem zvědavá, kam se kritici přesunou teď.
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Ke kapacitně přeplněnému MUDr. Vřeskému do Ostravy?

Moc možností už nezbývá.

Nemůžu si pomoct, ale musím to říct. Vy všichni, co jste 
veřejně v médiích kritizovali Motol, jste telata.

Nechtěla jsem to přivolat. Jen jsem chtěla, aby si někteří lidé 
uvědomili, že vyvolávat aktivity na zrušení operací pohlaví v 
Motole je nesmyslná činnost, která může jen uškodit. A 
sestřičkám se vůbec nedivím. Kdybych byla zdravotní sestra a
žila v Česku, utekla bych pracovat do Německa. Stačí se 
podívat na volná místa a jejich platy (minimální mzda v 
Německu je nyní téměř 40 tisíc korun).

Tak jsem zvědavá, jak to celé tady dopadne a je mi z toho 
smutno, i když už se mě to přímo netýká. Je mi smutno, 
protože vím, jak by mi v takové chvíli bylo. Za všechny ty 
holky, pro které byla Motol vysvobozením, jako byla pro mě.

Přesto (jako vždycky) věřím, že se vše zase vrátí do 
zaběhnutých kolejí.
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Loizička a Benjamínek
17. listopadu 2016 v 15:43 | Tereza 

Byl jednou jeden švarný mládenec a moc krásná sličná dívka. 
Loizička a Benjamínek se jmenovali...
Ono to zní trošku jako nějaká nová česká pohádka, ale není to 
pohádka, je to skutečnost a škoda, že není česká.

"To je ale hezký páreček!", řekla jsem si takhle letos 
sedmnáctého listopadu při pohledu na tuhle fotku:

A pak najednou přišlo takové milé překvápko: Novou kampaň
pro módní značku Diesel a německou About You nafotil 
model Benjamin Melzer a modelka Loiza Lamersová. Oba 
mají něco společného - jsou transgendeři.
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Líbí se mi oba dva. (Tak ony modelové a modelky jsou od 
toho, aby se líbili, zaujali a oslovili, to je jasné. :)
Bože! Ten chlap je tak chlapský a ta ženská tak ženská! :)

Pro mě to ale nejsou transgendeři, pro mě je to žena a muž, 
ale třeba někomu pomůže vědět, čím si prošli a ukázat tak, 
jaké "strašné obludy" to tedy vlastně jsme. Vystoupili z řady. 
Doteď nebyli vidět, ztratili se v davu tak, jak po tom většina z 
nás touží a teď jsou tady. No a já jsem je musela díky tomu 
hned vyoutovat dál zase tady. Ale tuhle cestu si zvolili 
svobodně oni sami.

Jak uvedl The Telegraph, Melzer, který žije v Německu, byl 
první transmodel na titulní stránce časopisu Men's Health v 
Evropě. Lamersová (a budu přechylovat a budu a budu a 
budu! :), holandská modelka, vloni vyhrála holandskou Next 
Top Model.

Kampaň odstartovala videem pořízeným z focení:
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https://vimeo.com/188991606

"Jsme pyšní, že můžeme ukázat, kdo jsme a co děláme," 
napsali oba samostatně na svých Instagramech.
"Diesel mě kontaktoval kvůli kampani ve stejnou dobu, jako 
Loizu. Hned jsem věděl, že mým hlavním posláním bude zvýšit
povědomí mezi lidmi a tím také pomoci vytvořit více 
příležitostí pro transgender modely v kampaních pro 
významné značky," řekl Melzer. "Diesel mou myšlenku 
vyslyšel a líbila se mu."

Svět modelingu klade značné nároky na genderové role, ale 
díky některým kampaním s androgynním oblečením získává v 
posledních několika letech stále větší viditelnost pro 
transsexuály. Existuje také modelingová agentura 
zaměstnávající transmodely.
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Doufejme, že tyto změny ve světě módy pomohou změnit 
postoje lidí v jejich každodenním životě.
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Myslím, že je to od Dieselu výborný tah, jak na sebe 
přitáhnout pozornost.
A taky si myslím, že za tohle si Diesel tu reklamu zaslouží.

Loizička určitě zamotá hlavu nejednomu muži a Benjamínek 
zase holkám. :)

Jak běží čas, přichází noví lidé, nové tváře, nové osudy a já už
se teď moc těším, o kom (třeba i z vás) jednou uslyším :).

(Tenhle článek jsem neplánovala napsat. Jenže jak jsem je, 
broučky, viděla, musela jsem je tu mít.
Ok, příště třeba napíšu zase něco o sobě. Ale ne moc. 
Nemusím vyžvanit všechno :)

---------------------------
8.1.2017 vypustila firma L´Oreal reklamu na svůj make-up 
True Match, ve které účinkuje transgender modelka Hari Nef.

https://www.youtube.com/watch?v=s2qABVZ4Jyg
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K reklamně, ve které Hari vystupuje, na svém Twitteru 
připsala: "Nesnáším svůj hlas."

Není to o tom "nesnášet svůj hlas".
Protože je to vždycky naše volba, co s ním uděláme.
Hari je tady krásná. A zřejmě jí to stačí.
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Prosinec 2016

Jak se zbavit chlapa
1. prosince 2016 v 19:37 | Tereza 

V noci na dnešek se mi zdál sen, 
ve kterém jsem byla krásná 
dívka.
Byl to tak hezký sen...
(Ne ne ne, pointa typu "ale to 
nebyl sen!" se nekoná :).
Podívala jsem se v tom snu do 

zrcadla a líbila jsem se sama sobě, líbila jsem se mužům, 
milovala jsem svoje fotky... tak trochu narcistní sklony. V tu 
chvíli v tu noc ale vyjadřovaly mou touhu po kráse, po 
dokonalé ženskosti. Ačkoli jsem v posledním měsíci byla 
milována taková, jaká jsem, sama v sobě jsem cítila, že bych 
chtěla víc. Větší prsa, větší zadek, hustší vlasy, vlnitější vlasy, 
anebo úplně rovné? (co vlastně chci? :), menší nos, menší 
bradu... Přitom jsem slýchávala moc hezké hlášky typu: 
"Miluju tu tvojí hezkou bradičku" nebo "mám rád, když si dáš 
takhle vlasy za ucho..." a dal mi vlasy za ucho (to bylo tak 
krásné, jak mě přitom vždycky nevědomky pohladil po 
tváři...), což zásadně sama nikdy nedělám, protože nemám 
ráda, když se na mě někdo dívá z profilu. Ale on se na mě 
takhle díval rád. Pak si položil hlavu na moje rameno nebo mi
ráno řekl, jak jsem krásná, když spím, zatímco se na mě díval.
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Jednou mě v noci probudil celý vyděšený, jestli tu jsem. 
Pohladil mě a zase usnul.

V takových chvílích jsem přemýšlela, jak je to možné, že pro 
něj jsem krásná? Já bych si přitom přála být krásná třeba jako 
jeho bejvalka, což pro mě byla úplná modelka proti mně. Proč
je teď tady se mnou, když je všude tolik krásných super sexy 
holek? Dívá se na mě, stojí proti mně a opakuje pořád dokola,
jak jsem krásná. Pak se na mě divoce vrhne, opře o 
starožitnou malovanou skříň a mé laškovně propletené 
kolínko zanalyzuje něco, co se mužům skrývá těžko (a mně to
vůbec nevadí). Ale já že jsem krásná?

Takovéhle otázky jsem si zakázala podávat. Kazily totiž tu 
harmonii, která vznikne pouze a jen tehdy, když se dva lidé 
(bezpodmínečně) milují. A proto o tom píšu. My se (stejně 
jako ostatní ženy) budeme kritizovat do nekonečna. Ale 
najdou se lidé, kteří nás budou milovat takové, jaké jsme.

Zpočátku to bylo fajn.

Než se rozepíšu s touhle "telenovelou", kterou nosím v hlavě 
pár týdnů, musím říct, že jsem vždycky hrozně ráda četla 
blogy, na kterých jiné (bio)holky popisují své pokusy o to 
ulovit chlapa nebo řešily vztahy. Bavilo mě to hodně, dívat se 
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takhle "přes rameno" na někoho jiného a říkala jsem si, že já o
tomhle nikdy psát nebudu. Nebudu no.

A musím taky říct, že v jádru jsme stejně všechny stejné. 
Všechny chceme chlapa (kromě těch, co chtějí ženu), kterého 
mi popsalo 1147 respondentek ve věku 13-70 let v mém 
velkém březnovém průzkumu a uvedlo tak neskutečných 242 
různých charakteristik "Pana dokonalého", přičemž jsem je 
nechala svobodně vyjmenovat kolik vlastností chtějí a tak se 
mi sešlo 3860 vlastností uvedených podle nejvíce ceněných 
priorit, které jsem poskládala dohromady a vyšlo mi, že Pan 
dokonalý má mít tyto vlastnosti:
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To prosím není seznam, který si napsala paní Nováková na 
papírek, když čekala na vlak a neměla co dělat, ale seriózní 
průzkum. A přišla jsem na to, že v tom seznamu je cosi 
magického, čeho bysme se měly, my holky, držet tak nějak 
plus mínus v rámci přijatelného počtu kompromisů (to jako že
nemusí splňovat všechny uvedené vlastnosti, ale některé z 
nich by mohl).
Jak jsem později zjistila, vybírala jsem si takové muže, kteří 
tyto vlastnosti neměli, ale já si myslela, že mají. Měla jsem 
růžové brýle z toho, jak je ten muž přitažlivý (opravdu mít jen
bod č. 8 nestačí), pozorný a malovala jsem si budoucnost tak, 
jak jsem si jí namalovat chtěla, zatímco realita byla jiná.

A protože jsem dostala od čtenářky e-mail typu "Terez, napiš 
zase něco, nějaký článek, třeba jako v tom stylu "jak jde čas", 
víš?", tak jsem se rozhodla shrnout své zkušenosti s 
navazováním vztahů s muži za poslední rok mého "pobytu na 
té správné hezké holčičí straně" :) Za normálních okolností 
(ve vztahu partnerském) bych ho napsat nemohla, protože 
bych na to neměla čas. Teď ale můžu.

Je toho hodně, co bych chtěla říct. Takže kdo nemá rád dlouhé
články, může si jít třeba zatím umýt hlavu. Nebo radši dvě.

Dostala jsem se někam, kam bych nikdy neřekla, že se 
dostanu. Kdysi dávno byla moje meta "být ženou". Ne "ulovit 
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chlapa". Na to jsem se ani náhodou necítila. Takhle daleko 
přeci nemůžu nikdy dojít! Copak budu jednou tak dokonalá, 
aby mě chtěl chlap? Heterochlap? Stačí, když se každé ráno 
probudím a zaraduju se z toho, kým jsem. Víc nepotřebuju.

Kdysi dávno mi z jednoho hodně starého (a jednoho z mála) 
dokumentu České televize o transsexualitě utkvěl úryvek, kde 
se baví dvě holky v přeměně: "A co muži? Už tě někteří balí?"
"Joo, tak byla jsem teď v baru a musím říct, že o mě mají 
muži zájem. Už jsem se s několika sešla a dobrý", říkala 
hlubším hlasem. Jakoby to bylo jakýmsi měřítkem naší 
dokonalosti. A skutečně to tak funguje. Jenže v počátečních 
vyplašených týdnech, kdy nám přízeň mužova zvedá 
sebevědomí najednou zjistíme, že už netoužíme ani tak po 
zvedání sebevědomí, protože to jednoduše už není potřeba (je 
zvednuto na dostatečnou přeživatelnou úroveň), ale po 
normálním vztahu, objetí a upřímné lásce. To je bod, ke 
kterému je nutno se dopracovat (nepřichází hned a nelze ho 
urychlit, i když tomu lze pomoct) a signalizuje něco jako 
"Pozor! Přeměna dokončena. Tvůj vysněný život právě začal. 
Příjemnou zábavu a hodně štěstí na druhé straně." :)

Tehdy to byl za prvé silně demotivační dokument oddalující 
moji přeměnu na dalších několik let a za druhé tehdy jsem 
absolutně nechápala, jak někdo v mužském těle může po 
přeměně dojít tak daleko, aby se stal ženou, kterou budou 
chtít heterosexuální muži a nic nepoznají. Myslela jsem si, 
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že mě se to netýká. (Ale stejně jsem pak do toho šla a jak jsem
zjistila, všechno bylo jinak :) (Tak nějak lepší, než jsem se 
bála, že bude. A to bych chtěla, aby bylo poselství tohoto 
mého blogu pro všechny. Nebát se a užívat si to!).

Po nějaké době jsem z ničeho nic začala cítit, že si mohu 
dovolit víc než se jen probudit a říct si "super, já jsem ženská".

Vlastně jsem se ani o nic nesnažila. Všechno se vždycky 
odvíjelo tak nějak samo, aniž bych do toho zasahovala já 
svými drápky. Neříkám, že jsem po tom neprahla. Teď v říjnu 
2016 je to přesně rok, co jsem měla svou první intimní 
zkušenost s mužem jako žena, aniž by cokoliv věděl, a od té 
doby moje chuť spíš narostla.

Ke konci letošního jara jsem seděla sama ve svém autě na 
parkovišti na pumpě a odpočívala. Bylo tomu přesně čtrnáct 
dní, co jsem si řekla, že co se týče chlapů, nebudu vyvíjet 
žádnou aktivitu a nechám to na osudu. Že je prostě přestanu 
řešit.
Vedle mě zaparkoval takový pohledný kluk, který se na mě 
usmíval už v autě a já na něj tak nějak samovolně taky. Snažil 
se mě nenabourat, tak parkoval velmi velmi opatrně a nešlo 
mu to, jak se bál, protože jsem ho pozorovala :). Otevřela 
jsem dveře a říkám mu: "Vy se bojíte, abyste mě nenaboural, 
žejo?" :)
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No. Pohledný... Co byste 
dělaly, kdyby vedle vás 
zaparkoval jeden z nejvíc
sexy mužů planety 
(podle anket i podle mě) 
Jude Law (eXistenZ, 
Sherlock Holmes, Mladý 
papež...)? Já byla jak 

omráčená, musela jsem se děsně pitomě usmívat, chovat jako 
trdlo, jen se prostě nějak (za každou cenu) vetřít do jeho 
pozornosti, což nakonec nebylo potřeba, protože jsme do toho
spadli tak nějak oba.

Přesně takhle vždycky koukal, ty oči, vlasy, výraz...

Vašek. :)

Ten můj český Jude Law se prostě jmenoval Vašek.
Zůstali jsme na té pumpě tři hodiny, povídali si a povídali... až
z toho byl dvouměsíční vztah (mimochodem moc přínosný a 
velmi krásný, co se některých zkušeností (obzvláště těch 
prvních "životních holčičích") týče. A také to byl on, kdo mě 
absolutně zbavil mého strachu a obav ze sexu, které 
pramenily jen z toho, že jsem neměla dostatek zkušeností. A 
za to mu nesmírně děkuju. (A jeho následovníci taky :)). 
Mladší muži jsou totiž poněkud nevybouření, což jsem měla 
příležitost poznat na vlastní kůži. Takže i kdybych sex 
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odmítala (jakože jsem to ale nedělala), bylo by mi to k 
ničemu.

Věděla jsem (vzhledem k jeho nižšímu věku (plnoletý už 
byl!)), že si musím užívat každého dne, protože tenhle vztah 
nebude mít dlouhé trvání a jednou mě opustí. A tak jsem si 
užívala. Každý den byl takový, jakoby měla moje láska zítra 
skončit. Což bylo na jednu stranu dobré, protože to bylo 
intenzivní, ale bylo to proti mému úmyslu najít si partnera na 
celý život.

Prožila jsem s ním neskutečně romantickou letní lásku. Vozil 
mě ke svému dědovi na venkov, který bydlel hned u řeky, co 
se krásně třpytila v červencovém slunci, do té řeky vlezl s 
prutem, lovil v ní pro mě ryby a já se tam s ním zamilovaná až
po uši brodila v letní sukýnce. Jeho děda na nás koukal a já 
byla v tu chvíli nejšťastnější za poslední dlouhé roky.

Uplynuly dva měsíce, jedné krásné letní noci mi řekl, že 
nemůže spát, odjel a už nepřijel. Na facebooku se objevily 
jeho fotky s pubertální slečnou, která mu pózuje na kapotě 
jeho závodního fára.

Byla jsem na jednu stranu ráda, protože to byl hrozný sobec, 
který si pořád něco dokazoval. A taky mu bylo dvacet. Což 
byl ode mě trochu úlet (který jsem si ale moc chtěla vyzkoušet
a musím říct, že jsem vedle něj opravdu omládla). Navíc 
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vypadal na 27 a když jsme spolu někam šli, lidé odhadovali 
náš věk úplně stejně. Jeho na 27 a můj taky. To mě bavilo. 
Domluvili jsme se, že nikdy nikomu neřekneme, kolik nám 
oběma doopravdy je. (Nějakou dobu to nevěděla ani jeho 
maminka, která byla jen o dva roky starší, než já.)

Kdysi jsem totiž přemýšlela, jací muži jsou ještě volní. A 
došlo mi, že zatímco starší muži mají partnerky a rodiny, ti 
mladší ještě ne. Jsou přesně v té vyhledávací fázi, čekají na tu 
pravou a jakmile ji najdou, chopí se své šance. A takoví sami 
se na mě lepili. Pak už jsem je automaticky odsekávala tím, že
jsem stejně stará jako jejich máma a oni mi na to odepisovali, 
že je to super, že to nevadí. Na to už jsem neměla co říct. S 
jejich věkem ale souvisel ještě jeden problém - mužova touha 
po dítěti. Vašek po něm toužil hodně. "Musíš si mě připoutat 
něčím jiným, než dítětem," mi vždycky říkal. Tohle ale přeci 
nemá být povinnost. Ač byl na svůj věk jinak hodně vyspělý, 
v něčem byl stále ještě malý kluk a já nechtěla řešit, jestli už 
má můj partner hotové úkoly do školy.

Po zkušenostech s mladšími kluky jsem už změnila svou 
taktiku na "zadaný nezadaný, tohle pro mě nemá vliv" a 
odhodlala jsem se ke kroku, který jsem nikdy dělat nechtěla a 
tím bylo to, že prostě začnu muže přebírat jiným ženám. Kde 
jinde ho najít? Až takhle jsem si věřila a začala být pěkná 
potvora. (Ve skutečnosti mi to ale pořád dělá trochu problém 
(či spíše mému svědomí) a jakmile má Pan dokonalý 
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partnerku, je to pro mě blok, pokud on sám nevyvíjí značné 
úsilí přesvědčit mě, že nejsem jen jeho kratochvílí či pokusem
o to mít milenku. Protože já nechci být jen milenkou, ač jsem 
už několikrát být mohla a vlastně i byla, ale tehdy jsem si 
myslela, že ne. Že to bude napořád. Že kvůli mně opustí 
manželku. Haha.)

Co se týče mé minulosti, vyzkoušela jsem si na Vaškovi jednu
důležitou věc - po dvaceti dnech jsem mu o sobě všechno 
vyklopila. (Nebo jsem se o to tedy pokusila). Bylo to na tlak 
mého svědomí v zájmu upřímnosti k jedinému člověku na 
světě a tím by měl být přeci můj životní partner (řekl mi totiž 
věci, které by taky jen tak někomu neřekl a se kterými jsem se
musela hodně dlouho srovnávat - dokonce bych řekla, že 
trumfl on mě. Co je nějaká moje prachobyčejná 
malicherná přeměna pohlaví proti úmyslnému zabití 
člověka? Položili jste si někdy někdo tuhle otázku? To, co se 
my snažíme kolikrát tak úzkostlivě sdělit svému partnerovi o 
své minulosti nemusí být vůbec ta nejhorší informace o něčí 
minulosti na světě).

Tehdy jsem ho ještě s růžovými brýlemi za životního partnera 
považovala. (No jo, po čtrnácti dnech prohlásit kluka za 
životního partnera může říct jen tele, jako jsem já. Když já se 
do všeho vrhám naplno a bezhlavě.)
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Reakce mě překvapila. Nebo spíš nebyla jsem na ní 
připravená. Nejprve jsem (první dvě hodiny rozhovoru) 
naznačovala...a naznačovala... a naznačovala... Což už teď 
vím, že je úplně k ničemu. A když pořád nic, tak jsem 
naznačovala dál a v naznačování jsem přitvrdila. Zase nic. Tak
už došlo k takovým hláškám typu: "Já jsem Kačenky 
biologický rodič, ale maminka ne."

Nic?

Ani to nepomohlo.

Nakonec jsem mu to musela říct natvrdo, což se mi moc 
nechtělo. Ono to totiž natvrdo ani říct nejde. Je to podobná 
informace jako "hele meteorit a padá přímo na nás". Navíc 
byl už v autě a odjížděl na noční, takže jsem to na něj vyhrkla,
řekla čau a čekala ve svém autě, co napíše.

Co napsal?
"Ok, beru na vědomí, cos mi řekla, ale současně to vypouštím 
z hlavy, protože tomu nevěřím. Budeme pokračovat dál v tom, 
co jsme začali." (Myslel ve vztahu).
A jelo se dál.
On tu informaci úplně vytěsnil.
Více jsem to nekomentovala a nevytahovala.

Tehdy jsem něco pochopila.
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Pakliže partner, kterému sděluji tuhle informaci o své 
minulosti vypustí vše z hlavy a "jede se dál", jakoby ta 
informace neexistovala, jaký má pak smysl jí říkat?
(No žádný).

A skutečně to také tak bylo. Jen párkrát se nad tím pozastavil, 
jak si rovnal myšlenky, ale vliv na vztah, na sex, na lásku, na 
chování, přístup ke mně a nakonec ani na rozchod to nemělo. 
On to prostě neřešil.

V téhle souvislosti jsem si řekla, že pokud přijde nějaký 
další muž, už mu to prostě neřeknu. Reakce muže na 
takovou informaci je totiž přinejmenším zmatená. Sděluje mu
ji žena, kterou za ženu považuje. Nenapadlo ho, že to může 
být jinak. (Což je svým způsobem velká lichotka.). Chová se a
reaguje tedy stejně, jako by reagoval na tuto informaci v 
případě, že by mu jí sdělovala (jen tak z legrace, ale s vážnou 
tváří) biologická žena. To je přeci logické. Jak byste reagovali
vy, kdyby vám člověk, kterého považujete za ženu nebo za 
muže řekl, že tomu vždycky tak nebylo?
Navíc tahle informace je pro mě nedůležitá. (Přesto bych jí od
partnera chtěla znát. Ale nevracela bych se k tomu.)

Ono to s Vaškem nebylo vůbec jednoduché. Jednoho 
pondělního večera se rozhodl, že zajde na kafe do hospody za 
svým kamarádem a vzal mě (už zase) s sebou. Jenže já nepiju.
Objednával mi tedy malinovky.
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Problém byl v tom, že kamarád byl v hospodě asi ubytovaný 
na doživotí a místo kávy začali pít pivo, panáky a můj milý 
Vašík se tam prostě slušně opil. A protože tam s Vaškovým 
kamarádem Mírou byla i nějaká jeho kamarádka Péťa, která 
zrovna s sebou vzala svého nového kamaráda Pavla, kterého 
prý před týdnem objevila na seznamce a vlastně ho vůbec 
nechtěla a navíc Péťa byla moc hezká, veselá a upovídaná 
brunetka s parádním výstřihem, nastala docela pěkná mela.

Vašek jí začal obtěžovat a to tak, že hodně, až zmizeli kamsi 
pryč a já jen viděla, jak se jí dotýká a smějí se spolu. Když se 
vrátili, bylo už zbytečné Vaškovi připomínat, že jdeme oba 
zítra ráno do práce, a už si ukládal její telefonní číslo do svého
mobilu. Přímo přede mnou. Tsss. Taková drzost.

Naštvala jsem se a začala se pakovat, že jedu domů (já jsem 
alkohol nepila, fungovala jsem jako jeho taxikářka jeho 
autem), ať si spí, kde chce, že já ho doma nechci.

Mezitím začal Míra obtěžovat mě. Pořád říkal, jak mám 
krásná prsa, civěl mi do výstřihu a chtěl si sáhnout. Tak jsem 
řekla Péťě: "Víš co? Vem si Vaška k sobě ty! Já jdu domů. A 
užijte si to!"

Sbírala jsem se, že jdu pěšky přes celé město v krátkém tričku
chladnou nocí úplně sama naštvaná, smutná a vyděšená 
strachy, když tomu Péťa nasadila korunu.
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"Počkej Terez, nechoď. Já ho nechci. Co s nim budu dělat? Já
chci tebe! No podívejte se, jak je krásná!" Obrátila se na 
všechny a dodala: "Nechceš jít domů se mnou ty?"

No to je hardcore dneska tady.
Míra se hned začal hlásit, že chce jít s námi, ale bude hodnej, 
bude se jen dívat.

Péťa poslala Vaška do háje a tahala domů mě, Vašek šel spát 
zhrzený do svého auta a já utekla vzteklá domů.

Takže jsem si to neskutečně užila s českým Jude Lawem a 
život šel dál.

Když odešel Vašek, řekla jsem si, že na chlapy kašlu. 
(Taková ta typická hláška).

Nebyla jsem ani trošku aktivní (tzn. nebrousila po 
seznamovacích portálech ani nikoho neoslovovala). Vždycky 
jsem si přeci přála potkat tu svojí lásku někde v obchodě u 
rohlíků, prostě spontánně a tváří v tvář. A schůzek se zoufalci 
ze seznamek už jsem si taky užila až až. Partnera, který mě 
přesvědčuje, že obědvat každý den rýži s mákem je dobré, 
chutné a zdraví prospěšné, nechci. Hlavně žádné maso. Já, 
která miluje stejky. I když jím taky ráda zdravě.
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Pak přišel podzim.
A jelikož jsem prožila letní romanci, přišla i (velmi 
neplánovaně) podzimní... (na tom, aby žádná další - třeba 
zimní - nepřišla, usilovně pracuji. Na druhou stranu si říkám: 
Jednou přijde den, kdy už mě žádný chlap nebude zvát na 
večeři, kdy už nikomu žádné vzplanutí nezpůsobím, kdy už 
budu jen stará důchodkyně, která bude snít o tom, jaké to 
mohlo být, kdyby... a půjde si koupit hnědej kabát k 
vietnamcům na příštích patnáct let.)

Přesto jsem si řekla, že s chlapy končím. Budu sama. Být 
single je tak super! A těch článků na internetu, co to chválí.

Jednou jsem si objednala ingredience na domácí šampón, 
přivezl mi ho kurýr (seděli v autě tedy vlastně dva). Už když 
mi volal, měl tak příjemný hlas, že jsem si řekla, že až ho 
uvidím (a zhodnotím) při předávání balíčku, že mu řeknu, jak 
příjemně na mě jeho hlas působí. (Ve skutečnosti měl 
podobný hlas jako můj český Jude Law, který mě dokázal 
vždycky příjemně naladit a uklidnit a já si na něj vzpomněla. 
Tenhle hlas byl neskutečně mužný a sexy.)
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No jo no. Byl to fakt sympaťák. 
Mladý, hezký, usměvavý kluk.
Jak vypadal? :)
Jako Kryštof Rímský ze seriálu 
Ulice. Akorát ten můj byl vyšší a 
jmenoval se:

Lukáš.

To jméno mi přišlo taky sexy. Ale kouřil, což dělal i Vašek, 
přestože jsme se zařekla, že kuřáka za partnera nikdy mít 
nebudu. Jenže když se holka zamiluje, dělá různé blbosti a 
kompromisy...

Moc se mi líbí vysocí černovlasí kluci se strništěm. A pokud 
se na mě usmějí, jsem v tom až po uši. (Chci v tom být až po 
uši!)

Zeptala jsem se pana kurýra, jestli to byl on, s kým jsem 
mluvila. Odpověděl, že ano a to byl impuls pro mě. "Víte, že 
máte moc příjemný hlas?"
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A tak nějak se stalo, že já - pubertální telátko - jsem si ho 
nastěhovala domů.

Bože! Já jsem fakt neskutečné tele! Budiž mi to ponaučením 
pro příště. Nejlepší je, že mi to všichni kolem říkali, ať to 
nedělám, ale já si jedu prostě tou svojí cestou a musím si přijít
sama na to, jakou chybu jsem udělala. Když já byla 
zamilovaná a věřila jsem mu.

Je tak krásné být zamilovaná!!! A ty růžové brýle. Jééé :) 
Tahle podzimní romance byla taky moc krásná. Chodili jsme 
spolu za ručičku, hodně a rád se mě dotýkal (to mám ráda, 
když je kluk mazel, když se pořád dotýká a já zase jeho), psal 
mi do práce rozverné smsky a já se pak nad svým telefonem 
usmívala, až mi kolegyně musela říct: "Terez, ty jsi 
zamilovaná!" a šéfová okřiknout, ať už nechám ten telefon. 
(Asi záviděla).
A jak mu chutnalo! Po práci jsem běžela rychle domů, abych 
mu vyvařovala - večeři a oběd na druhý den - a snažila jsem 
se moc, aby byl spokojený a dělalo mi dobře, když spokojený 
byl.

Při jednom rozhovoru o důvěře a upřímnosti ve vztahu jsem 
na něj vytáhla dotaz, jaké to měl se svými partnerkami a jaký 
byl jeho nejdelší vztah. Imponovalo mi, že to byl poměrně 
úspěšný muž, který to (bohužel ale kdysi dávno) dotáhl 
daleko.
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Jeho nejdelší vztah trval sedm měsíců. S nějakou Adélkou. 
Víc jsme o tom nemluvili, protože nechtěl.

Já v tu chvíli už věděla, že mu o své minulosti jen tak nic 
neřeknu. Nebylo totiž kdy. Žádný prostor, žádná příležitost, 
najednou jsem byla ve vztahu, chodili jsme spolu za ruku a 
milovali se. Láska jako trám prostě.

Omlouvala jsem samu sebe tím, že kdyby mi v dětství 
vyrostla třetí ruka z břicha a oni mi jí nedávno amputovali, že 
by ho to stejně taky nezajímalo, tak proč mu říkat o nějaké 
amputaci čehosi kdesi dole...? Nebo třeba slepák. Kdy řekne 
holka klukovi, kterého miluje, že byla někdy na operaci 
slepáku? Nebo zlomená ruka?
Prostě jsem to zavrhla s tím, že "jednou" mu to nejspíš řeknu, 
ale zatím ne a ani jsem to neplánovala (a po těchto 
zkušenostech neplánuji ani v dalším mém vztahu, pokud 
někdy přijde). Já jsem žena. Nejsem transgender. Tak to 
vnímám já. A pokud i on vnímá, že jsem žena, tak o co tady 
jako jde???

Nikdy bych tedy neřekla, že budu řešit, jak získat chlapa. 
Natož pak, jak se ho zbavit.
Tehdy v jeho přítomnosti, když jednou loudil zase svůj 
poněkud brutálnější sex, jsem se poprvé v životě vymluvila na
měsíčky...
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Musela jsem. Byl to už totiž můj úplně ten nejposlednější 
způsob obranného mechanismu.

Jeho názory a chování mi začalo připadat divné. Čím dál více 
mě přesvědčoval v tom, že je to sobec, který umí člověka jen 
využívat a prvotřídní manipulátor. Ale nebyla jsem si jistá. 
Nechtěla jsem mu ublížit.

Čím jsem si ale jistá byla, že tohohle chlapa nechci.

Tvrdil, že žena má vědět, že patří svému muži a tak to na ní 
také musí být vidět, takže jsem se po vášnivé noci probouzela 
s modřinami jako Brno, které týdny nemizely. Prostě si rád 
plácnul. Trošku víc.

Jednou jsem se ho zeptala, jestli si myslí, že je normální, aby 
každá žena svého muže měla nohy samou modřinu, jako mám
já - obrovské jak dlaň a hnusné modré.
Řekl mi, že ano.

A to byl impuls něco udělat.

Úplně nepochopitelně jsem v tu chvíli místo nějakého konání 
začala hledat na internetu, jak se zbavit chlapa. :) Našla jsem 
si články, kde několika radami radí holkám, co dělat, aby od 
nich partner sám utekl. (Například se nelíčit, vařit samé blafy, 
zvát často domů maminku, mluvit sprostě, neholit si nohy, 
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atd. :) Jo, bylo to docela vtipné. Původně jsem se chystala 
napsat článek, který měl zdokumentovat, jak přesně takové 
zbavování se chlapa podle tohoto zábavného článku probíhá. 
Nakonec z toho zůstal ale jen ten nadpis, protože pokud se 
žena chce zbavit chlapa, nepotřebuje k tomu články ani žádné 
rady. Takový vztah je prostě neudržitelný a dříve nebo později
se stejně rozpadne. Láska je jen jedna a pokud zmizí, je 
konec.

Vzpomněla jsem si ale, že měl ve svém profilu na facebooku 
fotky své ex - taková opravdu krásná jemná usměvavá sexy 
slečna - a nenapadlo mě nic jiného, než vyhledat fotku, kterou
ta slečna komentuje, takže jsem si zjistila, o koho jde 
(jmenovala se Adélka) a napsala jsem jí.

Nikdy bych tohle neudělala. Vždycky stojím za svým 
partnerem (to vyplývá z podstaty vztahu a vzájemné důvěry 
mezi partnery) a i kdyby mi miliarda obyvatel téhle planety (i 
jiné) říkala, že je to idiot, tak je neposlechnu a budu věřit 
tomu svému muži. Vždyť komu jinému bych měla věřit více
(a nejvíce), než svému partnerovi? Stejně tak bych chtěla, 
aby on věřil mně.

Adélka taky mohla být docela jistě nějaká zhrzená naštvaná 
expřítelkyně, která se Lukášovi chtěla pomstít a aby zničila 
náš vztah, udělala by pro to cokoliv (což spousta holek docela
dobře umí).
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Napsala jsem Adélce, že se jí moc omlouvám, že jí otravuju, 
ale že vím, že je Lukášova ex a zajímalo by mě, jaký byl 
člověk a hlavně partner.

Odpověď mě naprosto šokovala!

"Terezko, honem rychle si sbal věci a uteč!!! Musíš utéct! Je 
to strašný sobec a manipulátor!"

A pokračovala: "Bude ti říkat, že tě uživí, ať nepracuješ, že ti 
dá pět tisíc týdně, ale nedá. Bude si tajně půjčovat tvé auto, 
lézt ti do mobilu. Musela jsem ho živit, nasekal si dluhy, bil 
mě, byl agresivní, nakonec mi pomohla moje rodina, odvezli 
mě k němu, když nebyl doma, sbalili jsme moje věci a utekla 
jsem. Dodnes kvůli tomu chodím k psychologovi a bojím se 
mužů, protože on byl můj první."

A do háje.
Vzpomněla jsem si, jak mi Lukáš hned na začátku řekl, že mi 
bude dávat pět tisíc týdně (z toho nic nebylo), bolela mě 
stehna od modřin a jednou jsem ho přistihla s mým telefonem 
v ruce... Navíc ona s ním byla sedm měsíců. Ví, o čem mluví. 
Já s ním byla měsíc.

Prosinec 2016 - Jak se zbavit chlapa 606



"No jo, Adélko. Jenže já nebydlím u něho, ale on u mě! 
Nemám se jak sbalit a utéct! Já blbka jsem si ho k sobě 
nastěhovala." :(

Bylo mi Adélky líto a současně jsem ukula velmi radikální 
plán, který byl jednou obrovskou přetvářkou a na jehož konci 
jsem jela domů sama bez něj se slzami v očích. Tohle už fakt 
nechci nikdy zažít.

Někde jsem četla, že po rozchodu by žena měla aspoň tři 
měsíce počkat s dalším vztahem, tak jsem si spočítala, že do 
konce ledna nezavadím o chlapa, ať se "vyčistí" moje duše i 
srdce.

No jo, já sice o chlapa nezavadím (myšleno "snažím se o to, i 
když se mi to nedaří"), ale oni o mě jo. A to bych řekla, že je 
zásadní díra v mém odhodlání chovat se zdrženlivě. Ale fakt 
se snažím.

Takhle já sbírám zkušenosti, které bych normálně sbírala v 
patnácti (jak poznamenala moje sestra).

Snad už bych ale mohla narazit na někoho, kdo nebude sobec,
manipulátor a bude mít aspoň trochu skromnosti, nebude 
vyhazovat flašky od piva oknem z auta, bude se chovat slušně
k přírodě i k lidem a budu pro něj princeznou, důležitou a 
vzácnou, jako on pro mě tím princem.
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(Fajn, tak naivní představu bych měla.)

Stejně máme ten život tak nějak zajímavější, než ostatní 
jedinci na této planetě.

Lukáš byl mistrem v mluvení. Také se tím živil 
(přemlouváním lidí, aby něco uzavřeli). Ráda jsem ho 
poslouchala při práci. A měl jednu zajímavou vizi, která mě ze
začátku velmi nadchla. Díky němu se mi totiž naskytla 
možnost udělat absolutní restart svého života. Náhodou 
získal spoustu zakázek v Karlových Varech, takže vymyslel, 
že prodám svůj byt, koupíme ho tam a odstěhujeme se. Čímž 
udělám krásnou čáru za minulostí (jsem si říkala já, ačkoli 
jsem jí vysloveně nepotřebovala, ale když byla ta 
příležitost...) a budu si žít svůj vysněný život se svým 
milovaným partnerem někde, kde mě nikdo nezná. 
Nedokázala jsem tu ale nechat svojí Kačenku a pak jsem 
začala také cítit, že není dobrý nápad prodat svůj majetek a 
vrhnout se kamsi, kde to neznám s někým, koho vlastně taky 
neznám.
Už jsem neměla růžové brýle.

Vím, že si spousta holek v přeměně řekne:
"Jéžiši zbavovat se chlapa! Konečně má o mě někdo zájem. Ty
jsi snad úplně blbá? Co já bych za to dala, kdyby mě nějaký 
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chlap chtěl. Budu klidně hodně tolerantní...". (I tohle jsem už 
slyšela... "Budu klidně hodně tolerantní"...)
Z důvodu nedostatku lásky (nebo nízkého sebevědomí, že 
nikdy nikoho mít nebudou) některé z nás berou vše, co se 
namane jen proto, že nás někdo chce (tzv. bageta = 
potřebujeme se nasytit, tak se chytáme čehokoliv, ale já chci 
"pořádné jídlo").

Tenhle přístup není dobrý. Každý člověk má svou cenu, ctí 
určité hodnoty, nechci být ocáskem někoho, s kým si 
nerozumím.

Je trochu prapodivné získávat zkušenosti patnáctiletých, když 
už jsem dospělá. Jenže přeskočit se to nedá. Musím si sama 
přijít na to, jací muži jsou a sama se tak probrat k jednomu, 
který se mnou bude do konce života. A každý mi dal něco, co 
zužitkuju s někým, kdo si mé lásky bude vážit.

Nedávno mi kamarádka, která utíká od svého manžela s dětmi
a neví nic o mé minulosti, napsala: "My ženský jsme silný a 
zvládneme všechno... Po světě běhá tolik princů, někde na 
tebe čeká ten pravý :) ...budem sebevědomé, krásné, šťastné 
bez chlapů a oni se budou lepit jak mouchy na mucholapku... 
bude dobře... pro nás obě :)"
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Uvědomila jsem si, že to je ten pravý ženský přístup. Přístup 
silné ženy v téhle době. Ženy, která se nevzdává a současně 
neztrácí svou hrdost.

Měla jsem ale i hezké zážitky netýkající se vztahů s muži.

Nedávno se mě moje neteř (12) zeptala, že našla fotku, kde 
máme pod stromečkem holčičí nádobíčko s panenkama, jestli 
ho dostala maminka (ta její - tzn. moje sestra) nebo já (teta). 
Přitom byla u toho, když jsme se ještě stýkali jako neteř a 
strejda. Chvíli jí trvalo, než to tehdy strávila a teď už si ani 
neuvědomuje, že to kdy bylo jinak. Takže ono se ukáže rok 
dva po SRS, co to udělá s okolím. Otevřel se mi jiný svět, do 
kterého jsem chtěla celý život patřit a tam už přeměny nemají 
místo.

V srpnu se mi také splnil ještě jeden hezký sen, který jsem si 
vždycky chtěla uskutečnit, ale desítky let to nebylo splnitelné 
a když už to splnitelné bylo, neměla jsem na to odvahu, až 
teď.
Náhodou jsem se přes kamarádku v Praze dostala k 
profesionální fotografce, která se specializuje na focení žen a 
dětí, protože doslova uctívá krásu ženy. Každá žena je krásná. 
(No tak to chci vidět u mě.) Vlastně si mě vybrala ona, 
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protože hledala někoho na focení, holky jí měly na základě 
její výzvy poslat své tři fotky, že si z nich jako někoho na 
focení vybere a udělá jim deset profesionálních fotek v rámci 
TFP ("Time for prints" = forma dohody mezi fotografem a 
modelkou, ve které nejsou žádné straně účtovány peníze), 
takže zadarmo v rámci vzájemné spolupráce, jinak to stojí 
kolem třech tisíc... Nakonec jsem se přemluvila jí své tři fotky
poslat s tím, že mě si teda zaručeně nevybere. :) Trochu mi to 
nevyšlo.
Na focení jsem tehdy jela po práci sto kilometrů v 
nejchladnější srpnový den za posledních padesát let, ale 
vysvitlo i sluníčko a já jsem se úplně oddala běhání po 
rozkvetlé louce v zapadajícím sluníčku v romantických bílých
šatech. Byl to pro mě neskutečný zážitek a neskutečné setkání
s výjimečnou ženou. Jakási oslava ženskosti, kterou jsem si 
navždy díky ní uchovala ve fotografiích.

Lucka (fotografka) mi potom s fotkami napsala: Tady vidíš, 
jaká jsi krásná žena.
(Tohle jsem si nikdy nemyslela, ale ty fotky krásné byly. 
Mohla za to ta louka, chrpy a zvonky, jedinečné šikmé 
paprsky slunce a barevné tóny toho světla, které se odrážely 
od mých tmavých vlasů. A taky za to může Lucka, protože se 
dovede na svět a na ženy skrz svůj foťák takhle dívat. Navíc 
jsem si s ní moc hezky popovídala a odjížděla jsem dojatá, ale
vystrašená, že to přeci na mně musí poznat (zrovna ona, 
obklopovaná tak dokonalou ženskou krásou dokonalých žen, 
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které jinak fotí), a že ty fotky budou strašné... Ale nebyly 
takové. Bála jsem se je otevřít, když mi je poslala, ale pak mi 
vyrazily dech. Jsem moc ráda, že jsem si takhle navždy 
uchovala vzpomínku na tenhle srpnový den podtrhující mé 
životní vítězství nad sebe samou.

Už nikomu neříkám, co jsem prožila. Důležité je to, co je 
teď. Miluju tenhle život. Tenhle můj druhý život. A jsem tak 
šťastná, že jsem v roce 2012 to rozhodnutí udělala... A díky 
poslednímu roku, který jsem prožila naplno a uskutečňovala si
jeden sen za druhým, jsem pochopila, že moje minulost je už 
nedůležitá. Už dávno není středem vesmíru, už dávno nepatří 
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mezi mé sny. Odškrtla jsem si to jako "splněno" a není důvod 
to dál někde vytahovat.

8. listopadu 2016 vyšel na serveru Lidovky.cz článek "'Už 
můžeme pracovat a neskrývat, že jsme trans', říká tvůrce 
seriálu Transparent Rhys Ernst". Shodou okolností jsem tu 
kdysi na blogu (v dubnu 2015) o FtM Rhysovi psala v článku 
"Transgender láska - láska jako každá jiná". K tomu článku 
se vracím vždycky ráda kvůli těm obrázkům v něm. Se svojí 
tehdejší MtF partnerkou Zackary už není. Rhys přijel do 
Prahy na queer filmový festival Mezipatra a také představit 
výstavu svých fotografií Relationship, což je právě soubor 
kouzelných fotek, takový diář, který zobrazuje vztah a lásku 
tohoto transgender páru.

V článku na Lidovkách Rhys redaktorovi Janu Škodovi 
odpovídá na pár otázek a mimo jiné pronese:

"Myslel jsem si, že budu muset začít zastírat, že jsem trans."

Musela jsem si tu větu číst vícekrát, ale její smysl je opravdu 
tak, jak jsem ho napsala.
Byla to další věc, která mi došla. Že každý z nás, kdo 
podstupuje přeměnu, k tomu všemu přistupujeme jinak. 
Rozdílně vnímáme i každý sám sebe. Rhys popisoval, jak 
docházelo v minulosti k jeho diskriminaci, když se někde 
ucházel o práci. A na to poznamenal právě tuhle větu. Že snad
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bude muset začít předstírat, že není trans. Tedy přesně 
opačný přístup, než který mám já.

To je jeho vnímání sebe sama. Já si nikdy jako trans 
nepřipadala. Přesněji řečeno já vím, že nejsem trans :) To 
možná jen mé okolí tvrdí, že trans jsem, ale tak to není. 
Protože prostě jsem žena. A já to přeci musím vědět nejlépe, 
kým jsem, stejně jako Rhys ví, že je trans a vy, že jste mužem,
ženou nebo non-binárním tvorem. Tenhle fakt nikomu neberu.
Nechť jsme každý tím, kým se cítíme být. Má hlava mi 
odjakživa říkala, že jsem žena. Což si myslím, že je i podstata 
toho, že jsem šla do přeměny, protože jinak bych se do ní ani 
nedostala, kdybych ženou nebyla.

Když to tedy všechno shrnu a vrátím se k tématu, s muži je to 
složité. Jak poznamenala kamarádka "s většinou z nich je více 
než dva týdny těžké vydržet". Ale stejně mám ráda, když 
musím na špičky, abysme si dali pusu, když mi říká princezno
a přes den mi posílá zamilované zprávy, jak se těší na večer. A
to usínání vedle něj. Plánování společných výletů, procházek, 
večeří, budoucnosti...
Vlastně mi teď všechno to hezké, co jsem měla, moc chybí. 
(A to ošklivé nechybí.)

Nedokážu se tomu bránit.
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Láska je mnohem větší a odvážnější dobrodružství než plavba
kolem světa.

Láska přichází nečekaná a nejde jí jen tak přehlédnout nebo 
dokonce ignorovat. Ona je silnější než cokoliv jiného na 
světě. Má neskutečnou moc. A já jsem zvědavá, co dalšího se 
mi přihodí.

Rozhodně o tom nebudu psát, jako dnes. Za prvé to ani nejde, 
když mám za zády partnera, který netuší, že tenhle blog 
existuje, natož aby věděl něco z mé minulosti (tak na to 
zapomeň, brouku), a za druhé o svém princi vyprávět nikdy 
nikomu nic nebudu, protože on bude tím, kterého si budu 
vážit a všechno, co spolu prožijeme, bude jen naše velké 
sladké tajemství... :)

Dlouho jsem váhala, jestli tu mám vůbec veřejně popsat 
všechny ty zážitky a detaily ze svého soukromého života, 
který už je můj a s nikým ho nesdílím, ale co jsem tu napsala 
je minulost a v kombinaci s mojí dávnější minulostí týkající 
se přeměny jsou tyhle zážitky o to pikantnější. Vždyť já 
konečně řeším všechno to, co jsem vždycky řešit chtěla - 
svoje holčičí starosti.

Nakonec jsem článek musela ještě zkrátit (ano, toto je jeho 
zkrácená verze :) a úplně vyhodit jednu takovou vášnivou 
letní vsuvku s Michalem, kterou jsem prožila v autě, protože 
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už mi to vyprávění přišlo až moc barvité a podobalo se spíš 
povídkám Markýze de Sade, pro které tu ale není místo.

Takže holky, vytyčujme si zdánlivě nedosažitelné cíle. Věřme 
si a věřme tomu, že i k takovým cílům se můžeme jednou 
dostat. Samotnou mě to překvapilo a ačkoli jsem zatím 
partnera na celý život nenašla, byly to tak krásné zkušenosti, 
že přinesly do mého života jedny z nejhezčích chvilek, jaké 
jsem kdy prožila.

Přišla jsem na to, že získat chlapa je jednoduché. Těžší už je 
se ho zbavit.

Ale jednu radu bych přeci jen měla.

Jaká je tedy odpověď na otázku, jak se zbavit chlapa?

Řekněte mu třeba, že milujete Mickey Mouse víc, než 
kteréhokoliv muže, jakého jste kdy poznaly. :)
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Prsy prsy prsyčky
9. prosince 2016 v 23:10 | Tereza 

Jen co jsem se během 
přeměny naučila snad 
vše o ženském 
pohlavním ústrojí, 
hormonech a 
přirozených 
mikroflórách, což 
obvykle holky 

zvládají nastudovat v době puberty, potkala mě další výzva. 
(To aby člověk povinně fasoval nějakou knížku o dospívání v 
ženu :)

Při jedné z mých návštěv gynekologie napadlo paní doktorku 
poslat mě na preventivní vyšetření prsů - do mamacentra. 
Reagovala tak na moje prsy. (Zeptala se doslova: "To vám to 
takhle narostlo?")

Což mi znělo jako lichotka.

Jaaaak narostlo? Jí to taky narostlo. Však to je normální ne? 
Nechci být prkno. A je fakt, že u chlapů to prochází, i když 
bych chtěla samozřejmě větší.
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Na vyšetření ultrazvuku prsu jsem čekala v našem městě půl 
roku od objednání.

Řekla bych, že téma "prsa" řeší asi každá holka a žena (a 
většina chlapů).

Když už o tom mluvím, měla bych také připomenout, že 
zrovna prsy (a prsa) jsou úžasná i z mluvnického hlediska.

Takže před anatomickým rozborem jeden stručný mluvnický:

Já sama se až doteď skloňování slova "prsa" vyhýbala. Jde 
totiž o slovo, které patří mezi deset českých slov, ve kterých 
Češi nejvíce chybují. Vždy jsem místo toho radši použila lépe 
skloňovatelné slovo ňadra, zatímco většina mužů to řeší 
výrazem kozy nebo rozkošnější variantou u těch méně 
obdarovaných kůzlátka, což mi snad ani nevadí. Důvodem byl
fakt, že pochopit a zapamatovat si skloňování prsů/prsou/prs 
je prostě vyšší level češtiny, které bych opravdu nechtěla 
vysvětlovat cizincům, kteří touží mluvit hezky česky.

Tak teď v tom budeme mít aspoň všichni jasno. (Hlavně já, 
když už o tom píšu a to slovo se tu vyskytne tak stokrát).

Jsou totiž prsy a prsa.
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Prsy jakože ty "bobulky" (prostě ta krásná kulaťoučká věc - 
symbol ženskosti a mateřství, který všichni obdivují na hrudi 
lidských samic) se jednoduše skloňují podle vzoru hrad. 
(Štouchla jsem se do prsu/hradu. V hospodě se bavili o 
prsech/hradech.) atd.

Takže já nemám velká prsa, ale velké prsy. Aha... Kdybych 
měla velká prsa, byla bych nejspíš atlet s hrudním košem 
hodným kladiváře plochá jak prkno.

Prsa jsou slovo pomnožné a mají jednu zvláštnost, která je 
super, akorát se hůř pamatuje. Ve 2. a 6. pádě si zachovala 
zbytek dvojného čísla. To není číslo jednotné ani množné, ale 
prostě dvojné. Dvojné číslo je neskutečně krásný archaismus, 
skoro jako taková archeologická vykopávka v našem jazyce,
kterou nikdo neumí skloňovat. :) Čeština dvojné číslo 
používala do 15. století. Takže 1. a 4. pád prsa, 2. prsou 
(zřídka prs), 3. prsům (nesprávně prsoum), 6. na prsou, 7. 
prsy.

Prsy a prsa jsou tedy v nové češtině homonyma a liší se 
významem i některými pády.

Slovo prso je chybně utvořený tvar neexistujícího jednotného 
čísla pomnožného substantiva středního rodu prsa.

No kdo tohle vymyslel.
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Ačkoli to tak je a já se tím v tomto článku budu řídit, 
normálně to stejně nikdo nedodržuje a všichni říkají prostě 
prsa. Ještě nikdy jsem neslyšela, že by někdo řekl "Ty máš 
krásné prsy!". To by řekl jen nějaký mamlas (nebo slušný 
Marek Eben, který mamlas není).

Jééé, kůzlátka! A tři! :)

A teď konečně k té anatomii aneb Poznejme své prsy.

V lékařském slovníku se jako definice prsu uvádí: "ústrojí 
lidského těla na přední straně hrudníku, v němž je uložena 
mléčná žláza, u mužů zakrnělá".

Zajímala mě hlavně ta poslední část "u mužů zakrnělá". 
(Zakrnělou ji mohou mít ale i bioženy, pro které to znamená 
problém.)

Prosinec 2016 - Prsy prsy prsyčky 620



Ono je to vlastně zajímavé podobně jako s vousy. Neboť v 
každé (ano, naprosto v každé) ženě jsou zárodky vousů. Stačí 
ten správný elixír (testosteron) a začnou růst, raší z té 
původně jemňoučké hebké panenské ženské tvářičky tak 
krásně, že je z toho brzy parádní drsný chlapský Krakonošův 
plnovous. (Škoda jen, že to nefunguje i opačně. Že stačí 
testosteron odebrat a máme zpátky krásnou jemnou ženskou 
tvář.) A stejně tak v každém muži jsou zárodky prsů. (I tam to 
nefunguje opačně. Pokud tkáň vlivem estradiolu jednou 
naroste, je prostě tam.)

Tohle téma tu vlastně řeším prvně, protože k tomu ani 
nemohla být nikdy předtím příležitost (protože jsem na 
mamograf nikdy nechodila a nebyla jsem spolu s mými prsy 
2,5 roku pod vlivem estradiolu). Pořád člověk zažívá něco 
nového. (Nebo v tomto případě spíš žena.)

Když jsem se včera ráno vydala do čekárny mamografu a 
posadila se mezi dalších třicet čekajících žen, držela jsem v 
ruce žádanku od gynekoložky, na níž jsem zabělila informaci, 
kterou tam tak rádi všichni doktoří píší: "Po konverzi MtF". 
Tohle mě rozčiluje. Jsem z té "nemoci" vyléčená, dostala jsem
o ukončení léčby i papír (pro matriku), taky doktoři nikde 
nepíšou roky po angíně "po angíně" nebo když si zlomí ruku 
"po zlomené ruce v dětství". Jsem naprosto zdravá (a vždycky 
jsem byla). Na druhou stranu to chápu, může to mít vliv na 
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dané vyšetření. Jenže já tam chtěla přijít jako biožena se 
svými ňadry (tedy prsy, už se tomu slovu zase vyhýbám) se 
zvědavostí, zda ty moje prsy projdou (čili jsou stejné jako u 
biožen, kterým se vyvíjely od narození, zatímco mně teprve 
2,5 roku). Přicházela jsem tam s otázkami: "Poznají, že jsou 
jiná? Jsou jiná? Mám vyvinuté mléčné žlázy?"

Naštěstí na žádance nebyla naše slavná diagnóza F64.0, ale 
N63 (nezhoubná bulka v prsu neurčitého původu), takže jsem 
si prohlídku nemusela hradit sama.

Až do chvíle, kdy mě sestřička s doktorkou na sonu přivítaly, 
jsem byla ta největší frajerka. Odložila jsem si a vešla. 
"Lehněte si tady, ty vlásky si hoďte takhle dozadu a zvedněte 
ruce." (Vlásky... to je hezký :). V tu chvíli mi ale došlo, že 
ležím na místě, kde se tolik žen dozví těžce stravitelnou 
novinu o svých prsech a začala jsem mít strach taky. Moje 
babička tu informaci kdysi slyšela, ale vyléčila se, i když 
přišla o prs a navíc teď pod vlivem estradiolu, jak rychle 
rostou... chtěla jsem mít jistotu. Tiše jsem poslouchala, co 
paní doktorka v potemnělé místnosti sestřičce (velmi velmi 
pomalu a rozvážně) diktuje a vnímala, jak mě tlačí 
ultrazvukovým čidlem na prsech, bradavkách a axilách 
opatlaných gelem.
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Abych pochopila, jak je to se zakrněním mléčné žlázy u mužů
a s mojí mléčnou žlázou (kterou jsem přirozeně mít chtěla), 
musela jsem si nastudovat anatomii prsu:

Není to nic složitého.

Při mamografickém vyšetření lékařka do zprávy uvede 
informaci, o který typ prsní žlázy se jedná. Je to klasifikace 
dle Tabára. A to už jsem se začala ztrácet. O tom jsem slyšela 
prvně. Její hodnota vyjadřuje míru přehlednosti tkáně. 
Existuje pět typů prsní žlázy a jejich odpovídajících 
zobrazení. Typy I-III (redukující) jsou dobře přehledné a 
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obvykle nevyžadují doplnění ultrazvukovým vyšetřením, 
naopak typy IV a V (neredukující) jsou špatně přehledné a 
doplňující vyšetření vyžadují.
Ta moje kůzlátka jsou Tabár I.

To byla první informace, u které jsem si začala říkat, že 
kdybych měla zakrnělou mléčnou žlázu, už by to doktorka asi 
dávno poznala.

A taky že jo. Poznala by to. Jenže tady nebylo co poznat. 
Protože pak přišla informace, že mám vysoký výskyt mléčné 
žlázy v prsu v porovnání s tukem bez přítomnosti ložisek a 
patogenních akustínů, takže to byly pro mě hned dvě dobré a 
zajímavé zprávy.

To je po mém letošním zjištění a ověření přirozené ženské 
mikroflóry v neovagíně další ověřený fakt. Řešila jsem tu 
kdysi podprsenky, ale přímo prsa nikdy.
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"Nějaké" větší prsy jsem měla od puberty, takže bylo na čem 
stavět. Na endokrinologii mi u vyšetření před přeměnou 
doktor řekl, že tkáň bude nejspíš tuková.

To znamená, že muselo dojít ke změně.

Věděla jsem, že transsexuální ženy mohou kojit, pokud se jim
podá ve správné dávce progesteron (tzn. nasimulované 
hodnoty před porodem a po porodu). Pod vlivem hormonu 
progesteronu rostou a zvětšují se žlázové lalůčky a alveoly (z 
jejichž buněk je v těhotenství produkováno mléko), vlivem 
estrogenů se pak zvětšuje vývodný systém. Mění se poměr 
žlázové a tukové tkáně ve prospěch mléčné žlázy.

Podařilo se mi zjistit ještě několik zajímavých faktů (a některé
z nich zopakuji):

Reakce prsů na HRT u transžen se začíná projevovat už 1 až 3
týdny od začátku terapie. Růst prsů se potom zastaví v 
průběhu 18 až 36 měsíců.

Po orchiektomii jsou výsledky růstu prsů lepší. Během 
přítomnosti varlat je pak růst prsů pomalejší a méně 
intenzivnější. Totéž platí i v případě užívání Spironolaktonu 
(hlavně v Americe) nebo cyproteron acetátu (Androcur), z 
nichž ten druhý je lepší variantou, než ten první.
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Obecně platí, že změny jsou vratné až zhruba do 6 měsíců. 
Poté už začínají být účinky na prsy nevratné. Jakmile jednou 
prsní tkáň naroste, už nezmizí.

Podle Tannerovy stupnice se rozlišuje pět typů vývoje 
ženského poprsí:

I. žádné žlázové těleso, 
nepigmentovaná areola je v 
nivó (základní úrovni) kůže 
(věk pod 10 let)

II. žlázové tělesno je 
hmatatelné jen v rozsahu 
dvorce (věk 10 - 11,5 let)

III. žláza přesahuje obrys 
dvorce, objevuje se špičatě 
kónický prs (11,5 - 13 let)

IV. prs, někdy i velký, jehož 
dvorec s bradavkou tvoří 
puchýřkovitý útvar nad nivó

kontury prsu, dvorec je jen málo pigmentován, nejsou patrny 
Montgomeryho žlázky a bradavka není erektilní (13 - 15 let)
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V. definitivní podoba zralého prsu, kde je dvorec v nivó prsu, 
je hyperpigmentovaný a lemovaný věnečky Montgomeryho 
žlázek, bradavka je erektilní (nad 15 let)

Jak je vidět výše, biožena dosáhne plně dospělých prsů 
(Tanner V.) za zhruba 4 - 5 let. Většina transžen nedosáhne 
stadia V.
Kromě těch, které mají po orchiektomii a věk pod 22 - 23 let. 
Důvod je ten, že ve věku 16 - 18 let dochází ke špičce v 
rychlosti růstu, který poté ve věku 22 - 24 dramaticky klesá.

(Tady bych chtěla poznamenat, že znám slečnu po přeměně, 
která prodělala nejprve orchiektomii v 19 letech, poté 
kompletní SRS a ani po dvou letech HRT jí nenarostla prsa 
vůbec žádná, takže to nakonec vyřešila plastickou operací a je
spokojená.)

Je normální, že většina transžen nebude mít plně vyvinuté 
poprsí. Většina dosáhne stupně Tanner III. nebo IV. (Ten můj 
Tanner je IV. a růst i bolest prsů zcela přestala u mě zhruba 2 
roky na HRT, takže už mi víc nenarostou. Košíčky mám B, ale
jen tak tak. Velikost podprsenky 80B.)

Podle zkušeností se zdá, že největší vývoj prsů u transžen je 
zaznamenán prvních 18 měsíců. Poté se zpomaluje až téměř 
zastaví. V případě orchiektomie může růst prsů pokračovat do
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3 let. Dokonce však i velmi malé množství testosteronu 
zpomaluje nebo zastavuje proces růstu a to i přesto, že je do 
těla dopravován antiandrogen.

Pro podporu správného růstu prsů je potřebný progesteron i 
estradiol. Mnoho endokrinologů (i v zahraničí a v USA) ale z 
nějakého důvodu progesteron nepředepisuje. Progesteron 
pomáhá vytvořit plnější prsa a prsní žlázy. Podílí se i na růstu 
bradavek.

Intramuskulární injekční podávání estradiolu poskytuje lepší 
výsledky, než pilulky nebo transdermální náplasti. Je to také 
bezpečnější. (V ČR se injekčně nepodává.)

Zásadní je dobrá strava plná vitamínů a ne příliš vysoká 
hladina zinku. Zinek narušuje vstřebávání estrogenu. Velmi 
důležité jsou omega-3 mastné kyseliny, rybí tuk a tablety s 
vitamínem D a vápníkem.

Když prsta rostou, bolí to (tzv. mastodynie). Je to naprosto 
normální.

Vývoj prsu u transžen závisí na několika faktorech:

- věk, kdy začne HRT
- doba trvání HRT
- konkrétní dávkování HRT
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- genetika (stejně jako bioženy)

Obecně platí, že vývoj prsů u většiny transžen zřídka překročí 
košíček B a může to trvat až 2 roky na HRT, než dojde k 
dosažení maximálního rozvoje prsu.

Tak to je vše. Další studie na sobě sama ukončena.

Tabár, Tanner, axila, areola... to je zase informací :)

Teď už bych snad měla znát své tělo úplně celé. Jsem ráda, že 
ho mám. Byl to ale "porod" :)
Nikdy bych nechtěla být chlapem.

A ještě něco.
Když už jsme jednou holky, dívky a ženy a poznáváme své 
tělo (o trochu později, než jiné holky, ale důležité je, že se o to
aspoň zajímáme), měly bychom vědět něco i o své periodě. 
Jasně, že tahle záležitost se transgender žen vysloveně netýká 
(ačkoli by ji většina z nás chtěla a nezastaví nás ani zoufalé 
výtky biožen, že tohle bysme fakt nechtěly (ale ano, chtěly, 
neboť perioda = ovulace = možnost stát se matkou = tedy 
jsem žena)), jenže pokud jsem žena, měla bych něco vědět o 
své vagíně, o svých prsech a o své periodě. Co když se mě na 
to třeba jednou zeptá můj muž? Můj tehdejší poslední přítel, 
kterému jsem nic neřekla, mi občas v některých mých 
náladách na zabití uštědřil poznámku: "Ty máš zase krámy, 
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viď?" Přitom já je záměrně nehrála. Nechci už nikdy na 
nikoho nic hrát... toho už bylo dost kdysi.
(Hlavně, pokud už ty "krámy" ale jakože máme, pamatujme 
si, kdy :) Já na to měla v telefonu pro jistotu aplikaci a mám jí
i na "antibejby pilulky", takže mi každý večer v 19:25 zazvoní
telefon, že si mám vzít pilulku, díky čemuž jsem před 
přítelem legalizovala to, že něco jako antikoncepci (což 
Estradiol i Estrofem vizuálně vypadá) beru. Ten byl rád, že se 
chráním a může si tak užívat... No já byla taky ráda, že 
neotěhotním, to je jasný. Hm, to byly fajn časy...)

Není na škodu znát věci, které jsou nám blízké...

Tvůj cyklus ve 2 minutách

https://www.youtube.com/watch?v=WOi2Bwvp6hw
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https://youtu.be/FZ3rj6vc4j8
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National Geographic Leden 2017: 
Gender revolution
16. prosince 2016 v 15:03 | Tereza 

Časopis National Geographic poprvé po 130 letech své 
existence umístil na titulní stranu transgender osobu - 
devítiletou Avery Jackson.

"Nejlepší věcí na tom, že jsem holka je, že
nemusím předstírat, že jsem kluk."
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Lednové číslo tohoto časopisu bude moc hezky zpracované a 
plné fotografií. Část z nich uvádím zde už teď. K dispozici 
mám zatím pouze anglickou verzi, která bude v prodeji od 27.
prosince 2016.

Českou mutaci, která stále ještě není avizovaná ani na 
českých stránkách National Geographic, si určitě nenechám 
ujít a do tohoto článku shrnu vše důležité, co se dočtu.

National Geographic připravuje i nový dvouhodinový 
dokument s názvem Gender revolution, který bude mít 
premiéru 6. února 2017, informace k němu budou přístupné 
na stránkách National Geographic už 3. ledna 2017 zde.

A protože mě zajímalo, na co zase ti vědci přišli, nenechám si 
ho ujít.

V upoutávce níže zazněla otázka:

Jak je možné, že i velmi malé děti si
uvědomují, kým jsou?

Zodpovědnost za to nese "big-T" - testosteron. Ve druhém a 
třetím trimestru těhotenství se mozek dítěte vyvíjí velmi 
rychle. Vyšší než běžné hodnoty testosteronu v těle dívky 
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během tohoto období způsobí, že její mozek se později 
idenfitikuje jako chlapec. Myslí si, že je ON.
Nižší, než běžné hodnoty testosteronu v těle chlapce způsobí, 
že jeho mozek se později idenfitikuje jako dívka. Myslí si, že 
je ONA.

To je úplně nová informace.

Upoutávka na tento dokument
https://www.youtube.com/watch?v=Qx_duukU8OU

Malá ochutnávka:
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Když se dvojčata Caleb (vlevo) a Emmie (vpravo) Smithovi z 
Massachusetts v roce 1998 narodila, bylo těžké je od sebe 
rozeznat. Dnes Emmie říká: "Když nám bylo 12, necítila jsem
se jako kluk, ale netušila jsem, že je možné být dívkou." V 17 
letech Emmie vystoupila jako transgender a podstoupila 
operaci pohlaví. "Nebyla jsem méně ženou před ní a nejsem jí
ani méně dnes."

Lynn Johnson / National Geographic
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Gavin Grimm, který se identifikuje jako transgender chlapec 
požaduje, aby mohl používat chlapecké toalety v Gloucester 
High School. Americký Nejvyšší soud jeho žádosti vyhověl.

Jonathon Gruenke / TNS Getty Images

Vážně mám moc ráda, když někdo ukáže své fotky. Emmie s 
Calebem jsou tak krásní. Navíc u jednovaječných dvojčat je 
tato situace hodně zajímavá (už jsem jí zaznamenala i dříve). 
Jak je možné, že na oba plody v těle matky působí stejné 
podmínky, přičemž z jednoho z nich se později stane 
transgender? A tady vidíme, jaký vliv hrají hormony při 
vývoji v pubertě. Caleba jednoznačně identifikuji jako 
chlapce, Emmie jako dívku.
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Prostě: je to jen chemie.

AKTUALIZOVÁNO 6.1.17:
Tak nám 6.1.17 konečně vyšlo i české číslo tohoto vydání.
Trochu mě zklamala titulní strana.
Na začátku tohoto článku je vidět, jak vypadá lednové číslo v 
Americe.
Tady je naše česká verze:
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"Tu holku tam nedáme. Dáme tam tři ikony na modrém 
pozadí, to bude jistější." (Si asi někdo řekl. Nebo nevím.)

Toto číslo ještě nemám v ruce (vyšlo teprve dnes), takže hned 
jak se mi do ruky dostane, nakouknu a popíšu, jaké to je, když
někdo píše o něčem, o čem toho víme nejvíc na téhle 
planetě. :)

Toto číslo se dá stáhnout také v elektronické podobě za 75 Kč 
zde na Alza.cz.

AKTUALIZOVÁNO 12.2.17:
Dnes televizní kanál National Geographic Česko odvysílal 
premiéru pořadu Gender Revolution v češtině.
Dívala jsem se, nebylo to vyloženě nezajímavé, ale pro nás, 
kteří o tom víme mnohdy víc, než kdokoliv jiný na světě, 
nemůže takový dokument přinést až tolik nového. (Většinu 
toho, co v něm bylo řečeno, lze najít i na tomto blogu. To, co 
bylo pro mě nové, uvádím pod tímto článkem jako zajímavé 
poznatky z tohoto dokumentu.)

Celý dokument je velmi přínosný pro někoho, kdo o 
transsexualitě nebo intersexualitě a ostatních identitách 
(bigender, pansexuál apod.) neví vůbec nic a takových je 
rozhodně víc, než těch, co si vše prožijí na vlastní kůži. 
Otázkou je, kdo bude poslouchat vás... a kdo raději seriózní 
dokument z výroby National Geographic? :)
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Reportérka National Geographic Katie Couric provádí celým 
pořadem z pohledu absolutně nevědoucí osoby, což je pro 
některé z nás trochu nuda. Jinak ale musím říct, že obrazově i 
informačně jde o podařený dokument (v americkém 
"amazing" stylu) vhodný pro širokou veřejnost nebo toho, kdo
teprve tápe.

Dokument Gender Revolution mi přinesl několik nových 
informací a poznatků:

• Blokátory puberty ve formě implantátu mají nyní 
účinnost až 2 roky (to platí i pro MtF holky - v USA 
tedy :)

• "Operativní změna pohlaví" se už prý neříká, protože 
nejde o změnu, vhodné je použít "operativní potvrzení 
pohlaví".

• Chcete potkat transsexuála? Navštivte síť občerstvení 
El Pollo Loco v jižní Kalifornii, kterou vlastní 
transsexuální žena a zaměstnává transsexuální 
zaměstnance.

• V celém dokumentu mluvily všechny holky MtF, které
již prošly pubertou a mutací, hlubokým hlasem. A 
všichni FtM kluci taky :) Tím se řídil i český dabing, 
takže MtF holky jsou dabovány muži a FtM kluci 
taky :)
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• AMAB - assigned male at birth, AFAB - assigned 
female at birth = označení našeho biologického 
pohlaví

• Transtrender - nový termín = podskupina transsexuálů 
vytvářejících nové trendy, které transsexuálové nemají 
v oblibě

• Fa'afafine - osoby žijící na Samoe identifikující se jako
třetí pohlaví vzhledově podobné ženám, ale spokojené 
s mužským tělem, neidentifikující se jako 
transsexuálové (...a to bych řekla, že je chybějící 
článek v naší evropské kultuře, kde si občas 
transsexuálové a "transsexuálové" spolu nerozumí...)

Poznatek k překladu: Jelikož angličtina v některých případech
nerozlišuje rody, museli se (neznalí) Češi rozhodnout, jaký 
rod použít v překladu a ještě jsem nezažila, aby v tom 
překladatel neudělal zmatek. Není tam takových chyb moc, 
ale mně to tahá za uši, když se o FtM klukovi mluví v 
ženském rodě a on za minutu řekne: "jsem šťastný". :-/
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PF 2017
21. prosince 2016 v 10:39 | Tereza 
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Leden 2017

Noc s Ditou
4. ledna 2017 v 4:09 | Tereza 

Úplně jsem tak jako nechtěla letos už začínat psát ani jeden 
článek, ale ve dvě v noci mě probudil zvuk naprogramované 
myčky, já se lekla, že tu někdo je a po zbytek noci nemůžu 
usnout ze strachu, že tu nikdo není.

Uvědomila jsem si, že dokud mě bude v noci děsit myčka a já 
se nemám ke komu přitisknout, aby "mě ochránil", nebudu 
klidně spát nikdy.

Znovu usnout jsem se sice pokusila, ale jelikož je noc a kromě
myčky, samoty, hustého sněžení za okny a mé budoucnosti se 
děsím ještě tmy, rána a dne, do kterého jsem se nevyspala, 
vzpomněla jsem si na blog Líné Dity, který mě vždycky 
dokázal odpoutat od mých vlastních starostí, dost často i 
rozesmát, vidět svět a hledání blízkého člověka jejíma očima 
a vždycky, ale úplně vždycky na konci toho čtení vyvolat 
touhu autorku potkat. Vždyť já mám tu holku vlastně ráda. 
Chyběla jsi mi. Divný, když jsem tě nikdy neviděla. Asi jako 
mám ráda i jiné literární postavy. Tahle je ale skutečná. 
(Alespoň mám takový pocit.) Někde spí nebo přemýšlí - třeba 
o tom, vedle koho leží a nemá (naštěstí) ani tušení, že si tu s 
ní povídám.
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Bylo by dobrý, kdyby mi to někdo četl v posteli, abych 
nemusela ležet ozářená telefonem a ještě si u toho 
vychutnávala něčí hlas s faktem, že čte jen pro mě, pomyslela 
jsem si. Ale hned jsem to zase zavrhla. Chci a potřebuji s ní 
být sama.

A tak jsem se začetla, což způsobilo, že můj mozek přestal 
aspoň na chvíli zpracovávat informace typu co budu zítra jíst, 
jakou tapetu do bytu mám vybrat, jestli bude ještě sníh, až tu 
bude zase Kačenka, za kolik mám prodat čtyři zahradní židle 
z balkónu nebo zda bych se v tuhle chvíli budila, i kdybych 
neusínala sama.

To mám za trest proto, že jsem večer neusínat sama odmítla. 
Nechtěla jsem být já ta první, kdo za někým (sněhovou 
vánicí) pojede 70 kilometrů. Vždycky jsem to byla já, kdo to 
udělal. Chtěla bych taky jednou cítit, že jsem to já, kvůli 
komu stojí za to přijet první.

Ležím úplně celá zachumlaná pod peřinou, protože je mi zima
a povídám si pod ní. Je to tu jak v jiném světě. Ten za peřinou 
je tak vzdálený.

Kdyby Dita od mé poslední návštěvy u ní na blogu popsala 
milión stránek, všechny je musím přečíst. Po dvou hodinách 
čtení jsem zjistila, že uplynuly dvě hodiny (už dlouho jsem s 
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ní netrávila svůj čas a teď mám pocit, že jsem si s ní povídala,
že mi celou noc vyprávěla něco, co mi chtěla moc říct, ale 
neřekla, protože kdyby to udělala, nenapsala by to na blog. To
už se mi mockrát stalo, že vše, co jsem měla komu říct, bylo 
řečeno a na blogu už pro to nebylo místo ani potřeba. Tam 
skončilo vždycky jen to, co jsem neměla komu říct). Když 
ony ty její glosy samy pořád skáčou mi před oči. Nevím, co 
budu dělat, až přestane psát... To se prostě nesmí stát. Sepíšu 
asi nějakou petici.

Chtěla bych, aby mi ta její slova sama létala do hlavy, jako 
třeba moje oblíbené písničky. Nastavím si automatické 
vypnutí, a když nemůžu spát, prostě jen přidám dalších dvacet
minut a jedou další skladby. Ty mám taky ráda, ale můžu si je 
pustit, kdy chci a kolik chci. Myšlenky Dity jsou vzácné právě
pro jejich výjimečnost, s jakou se o ně dělí s námi.

Neexistuje žádný jiný blog, který by se mi dostal tak hluboko 
pod kůži. Stává se mi, že jdu třeba z pošty domů a vybaví se 
mi Modroočka, co se mi ani vybavit nemůže, paní, co hladí 
ruku mýdlem s jelenem nebo pán, co chce něco pod pažu. 
Někdy mám pocit, že to nejhodnotnější na tomto mém blogu 
je právě odkaz na ten její.

Ne, některé noci se nemusí spát.
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Dívám se z okna a místo spánku přemýšlím, jestli jsou v Brně 
taky tak zasněžené ulice.

Můj dnešní žalm 3:30. Některé noci se za noci jen vydávají.
Ve skutečnosti jsou oranžové.

"Dokud nejdete spát, tak není další den. To je pravidlo."
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Procházková
17. ledna 2017 v 16:54 | Tereza 

Ač nerada ruším kouzlo téhle fotky, musím k ní něco připsat: 
Ne, nejsem zadaná.
Jen mě prostě spontánně chytl za ruku a vznikla z toho tahle 
jeho zvěčněná procházková povánoční momentka... kterou 
sem vkládám až teď, aniž jsem původně chtěla, ale tak nějak o
tu fotku v počítači pořád zakopávám a vždycky mě krásně 
hřeje.
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Zlehčené společenské uplatnění
30. ledna 2017 v 22:07 | Tereza 

Zvláštní pocit, když mi po vyhraném výběrovém řízení 
řeknou, že jsem byla přijata také díky mému vzhledu, abych 
reprezentovala firmu před zákazníky a řediteli se líbila moje 
culíkatá fotka v životopise...

A pak že mají ženy na trhu práce ztíženou situaci. :)

Vždyť já se mám lépe, než předtím.

Kdysi jsem neustále slýchávala stížnosti (a také se mě někdo 
ptával) na diskriminaci v zaměstnání, což je i častá otázka 
vyskytující se v dotaznících studentů vysokých škol píšících 
závěrečné práce na téma menšin. Bývá to i velmi častým 
heslem transparentů na různých demonstracích. Jakoby to 
někdo automaticky předpokládal.

Nikdy jsem se já osobně s diskriminací nebo se ztíženým 
uplatněním na trhu práce nesetkala. Nejspíš jsem fakt z jiné 
planety, protože zažívám spíš opak: zlehčené uplatnění. Od té 
doby, co jsem žena i zvenku, mi přijde všechno naprosto 
neskutečně jednoduché. Možná to bude tím, že ve většině 
případů jsem na pracovní pozice přijímána muži. Aniž bych 
musela cokoliv dělat (stačí jen nějak vypadat a usmát se :), 
jsem zvána na obědy, je se mnou koketováno, je se mnou 
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zacházeno absolutně jiným způsobem, než v době, kdy jsem 
vypadala jinak... To už snad ani není pravda, někdy si říkám. 
Jakoby to byl jen zlý sen, který se už pomalu úplně celý 
nadobro rozplynul.

Nestydím se za to a přiznám se, že toho občas i zneužívám.
Ale která žena ne? Aspoň trošičku :)
Vždyť se to od nás tak nějak automaticky očekává :)
Že budeme zlobivé a drzé holky, které muži chtějí do svého 
týmu.

Je mi jedno, jestli mě za tohle bude někdo kritizovat. Já si to 
teď nesmírně užívám. Všechno, co jsem nikdy neměla. A 
odkrývají se mi zážitky, o kterých se mi ani zdaleka nesnilo, 
že budou tak jedinečné, krásné a silné...
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Únor 2017

Jak být mužnější
10. února 2017 v 20:09 | Tereza |  Genderový marketing 

Dnes jsem se z jediného letáku DM dozvěděla dvě informace, 
o kterých jsem neměla dosud ani ponětí:

Únor 2017 - Jak být mužnější 650

http://otereze.blog.cz/rubrika/genderovy-marketing
http://nd06.jxs.cz/490/911/e615ab1f1d_103946458_o2.jpg


a že poševní výtok je normální:

Muži to mají jednoznačně jednodušší. Čím více na sebe 
nastříkají Old Spice, tím více z nich bude ten pravý muž. (Co 
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se stane, když si ho na sebe nastříká žena, já tedy zkoušet 
nebudu. Co kdyby to fungovalo?)

Takže odteď už všichni FtM kluci nemusí docházet k 
sexuologům, řešit hormonální terapie, zahajovat podobné 
zdlouhavé akce a vůbec všechny ty ptákoviny kolem přeměny,
které z nich udělají "toho pravého chlapáka".

To je dobrá zpráva.

Díky Proctře a Gamble za tenhle vynález na nobelovku.

Holky mají smůlu.
Ty si budou muset projít hezky celou přeměnou.
Nebo vymyslet, tak jako chytří chlapi, co si na sebe nastříkat, 
aby byly ženštější.

Holky, ale nesmutněte. Pro vás tu taky něco je.
Procter & Gamble je prostě dobrá firma.
Už není potřeba řešit poševní výtok a otravovat s tím vaší 
gynekoložku. Je jedno, že ho máte. Jste zdravá. Opravdu. 
Stačí si vzít vložku a je to.

Poševní výtok je totiž normální.

Tolik důležitých znalostí k životu mi chybí...
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Návod ku zachování krásy
12. února 2017 v 20:33 | Tereza 

Nevím, co pořád řešíme s těmi vousy a chlupy, když už v roce
1890 věděli, jak na to:

Celá tato moc hezká kniha je k přečtení v Národní digitální
knihovně zde.
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"Časem rostou vlasy až hluboko do čela..."
Tak to se nám to za těch 127 let trochu obrátilo, ne? :)

Vysvětlivky:
67. Orientalské rusma
rusma = turecký název pro depilaci
kamenka neboli oprment neboli auripigment = to je takový 
hezký minerál, jinak řečeno sulfid arzenitý

68. Jiný prostředek toho druhu
pijavka = pijavice (kroužkovec vyskytující se převážně ve 
sladkých vodách)

Joo tehdá, to byli jinačí machři :)

Tak co? Už máte svého favorita? Sulfid arzenitý nebo 
pijavice?

Jestli jsem to vyzkoušela?
Ne, proč?
Jsem si jistá, že to stejně zkusí někdo z vás, když některé 
neuváženě polykáte všelijaké pochybné prášky za šílené 
peníze objednávané přes Thajsko a Nový Zéland místo toho, 
abyste si zašly pro estradiol jednoduše do ordinace nějakého 
sexuologa...
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(A navíc já už ty zuhelněné pijavice stejně nemám na co 
přikládat. Vlasy a chlupy již zmizely na dobro :)
Nikoli prosím tímto zaručeným způsobem z roku 1890, ale s 
pomocí alexandritového laseru z roku 2015.)
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Lilith a její analyzátor hlasu
15. února 2017 v 23:58 | Tereza 

Během mé přeměny (někdy v 
letech 2013 - 2014) jsem dost 
intenzivně řešila svůj hlas. 
Tehdy se na Google Play dalo 
stáhnout jen pár aplikací 
ladiček, z nichž nejhezčí byla 
"Cifra club tuner", díky které 
jsem si mohla kdykoliv ve svém

telefonu analyzovat frekvenci svého hlasu a pracovat na něm. 
Používala jsem jí tehdy opravdu často. Byla to ale primárně 
jen ladička pracující s frekvencí zachyceného zvuku.

Dnes už je ovšem rok 2017 (to to letí :) a jak mi před pár 
hodinami napsala Eli ze Slovenska, objevila se nová aplikace, 
která je vytvořená MtF slečnám (a vlastně i klukům) na míru. 
Nadchla mě tolik, že jí tu musím zmínit. Nejspíš jsem 
poslední, kdo zjistil, že existuje (protože už jí prostě 
nepotřebuju; nesleduju už většinou všechny ty trendy a věci 
kolem trans), ale pro ty, kteří jí ještě neznají, je v tomhle 
článku níže odkaz. Včera jsem totiž shodou okolností koukala 
na pořad Prostřeno a jedna z účastnic měla tak hluboký hlas, 
že jsem ho musela změřit. Její hlas má frekvenci 155 Hz, což 
je typicky mužský hlas. Ten ženský totiž začíná na 180 Hz a 
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pokračuje výš. Hlavně ne zas moc, protože nad 255 Hz už je 
to zase Mickey Mouse.
Ale že by tuhle účastnici někdo podezříval, že je trans? Ani 
náhodou. (Tedy já ano, ale my jsme na tohle háklivé úplně 
běžně a tato paní tedy trans není. :)

Ovšem když jste trans a ještě k tomu programátorka, má to 
jednu výhodu: dokážete si naprogramovat aplikaci přesně 
podle svých potřeb. To udělala i šikovná Lilith z Hamburku a 
musím jí vážně pochválit. Moc se mi její Voice Pitch Analyzer
líbí, protože splňuje do posledního puntíku přesně to, co bych 
já během své přeměny potřebovala a dovedu si představit, že 
nejen já.
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Aplikace umožňuje nejen analýzu hlasu v reálném čase, kdy 
zobrazuje frekvenci v Hz, ale také ji zobrazí na škále, na které
je vyznačeno, zda jde o hlas mužský, androgynní či ženský. 
Veškeré výstupy se dají archivovat a také je možné kromě 
grafické analýzy zobrazit textové vyhodnocení.

Frekvenci nad 280 Hz neměří, neboť nejde o ženský hlas, ale 
o hlas kreslené postavičky. Jestli tedy mluvíte jako chlap nebo
žena, tak je to v pohodě. Pokud má někdo hlas jako Aťka 
Janoušková, tak její hlas má kolem 315 Hz a tímhle už ho 
změřit nelze (ten už změří jen výše zmiňovaný Cifra Club 
Tuner). Na druhou stranu ASI pořád lepší mluvit jako Beruška
z Ferdy Mravence, než Juraj Kukura (jste-li žena). (Juraj se 
mi měřil obtížně, ale naměřila jsem mu 65 Hz.)

Aplikace vypadá takto:
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Tohle konkrétně je analýza mého hlasu.

Tohoto hlasu:
:)

https://youtu.be/bTbrWISTwAk

...takžeeee... takže nic! :)

Spontánní nepřipravená nahrávka.

Dobrou.

Jediné, co se mi na téhle aplikaci nelíbí, je její název, ale to 
přežiju. :)
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Jen pro porovnání, tohle je výstup hlasu mé sestry (bioženy):

Porovnání výsledků:
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Děkuji Lilith, děkuji Eli a děkuji mojí sestře, že si vždycky 
najde čas na moje šílené nápady.

Aplikace je ke stažení z Google Play pro Android zde:

Zkuste si to taky. Je s tím docela legrace :)
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V hlavě
16. února 2017 v 23:31 | Tereza 

Jak obtížné mohou pro někoho být každodenní situace, které 
většina lidí bere jako naprostou samozřejmost?
Například běžný telefonní hovor nebo návštěva posilovny.

Před dvěma dny zveřejnil The Huffington Post UK na svých 
stránkách čtyřminutový film s názvem Headspace, ve kterém 
trans-lidé odhalují své každodenní těžkosti.
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http://www.huffingtonpost.co.uk/

Film natočil Jake Graf, 47letý spisovatel, producent, režisér a 
trans-aktivista pocházející z Londýna se skutečnými trans-
lidmi a ve filmu hraje sám sebe - tedy FtM muže, který jde na 
prohlídku na gynekologii...
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Ale jedno (nebo spíš více) mi stejně vrtá hlavou.
Proč se Laith Ashley obává pohledů ostatních mužů ve 
společné sprše chápu.
Proč Jake Graf nesnáší návštěvy u gynekologa chápu.
Proč se Kieran Moloney vyděsil, když zjistil, že obě kabinky s
toaletami jsou mimo provoz chápu.
Proč se Munroe Bergdorf obává kolemjdoucích, že si o ní 
budou myslet, že je trans, chápu (i když si to vůbec myslet 
nemá proč).
Ale proč jinak půvabná Hannah Winterbourne nezajde k 
hlasovému terapeutovi jsem nepochopila...

Možná má stejný názor, jako transgender modelka Hari Nef, 
která v reklamě pro L´Oreal poznamenala, že nesnáší svůj 
hlas. Když jsem pak Hari viděla v novém dokumentu National
Geographic "Gender Revolution", kde dělala rozhovor ještě 
spolu s dnes už 82letou Renée Richards, pochopila jsem jí.
Hari se totiž snaží přimět společnost, aby akceptovala 
transsexuály. Nikoli opačně, aby se transsexuálové chovali 
tak, aby je společnost přijala jako ženy nebo muže.
"Já si prostě budu mluvit svým původním chlapským hlasem 
a ty, společnosti, mě za to nemáš co odsuzovat."
Tak ona je to sice pravda, společnost by nikoho neměla za 
tohle odsuzovat, ale není přesto jednodušší ten hlas 
natrénovat, když už jsem tedy ta žena? A když už jsem tedy ta
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žena, nechci mít hlas jako ostatní ženy? Která žena by chtěla 
mít mužský hlas?
Hari za její přístup ale neodsuzuji. Je to jen pohled z jiného 
úhlu a prostě je svá. Neusiluje o to, aby jí lidé měli za ženu. 
Otevřeně se hlásí ke své transsexualitě a tvrdě kritizuje 
binární pohled na svět (růžová / modrá, panenky / autíčka, 
atd.)
Já nad tím takhle nepřemýšlím. Růžová mě baví, panenky se 
mi líbí, nejednám s úmysly jít proti proudu, demonstrovat 
něco, měnit svět. Jediné, co jsem vždycky chtěla bylo, abych 
už měla klid a nemusela tohle řešit. Nechť Hari mluví 
chlapským hlasem, chce-li to tak mít a jiné trans-ženy nechť 
zapadnou do davu a nejsou vidět, chtějí-li to tak mít. Je na 
každém z nás, co si vybereme.

Ale tady jim to sluší moc. :)
(foto z roku 2019 jsem sem přidala dodatečně)
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Co jsem nevěděla o hormonech
19. února 2017 v 13:36 | Tereza 

O kouzelných pilulkách s hormony jsem už psala v minulosti 
mockrát a myslela jsem, že toho o nich vím hodně.

Některé informace jsem objevila ale teprve nedávno a jsou tak
zajímavé, že jsem se rozhodla je sem napsat, protože se 
bytostně týkají i mě. Dokonce tolik, že jsem pro jistotu lehce 
pozměnila svůj jídelníček a životní styl.

Hledala jsem totiž, jak kolísá hladina estrogenu u biožen v 
průběhu dne. Zajímalo mě, zda do svého těla nedodávám 
estrogen pilulkami ráno a večer zrovna v době, kdy ho tělo 
třeba zpracovává hůře nebo zbytečně moc rychle (nebo tak 
něco - prostě jsem si chtěla zjistit nejvhodnější denní dobu pro
dodání estrogenu do těla a mít to tak zkrátka "vymakané" k 
dokonalosti). Myslela jsem si, že najdu nějaký graf kolísání 
estrogenu během dne u biologické ženy a půjdu dál. Místo 
toho jsem narazila na spoustu nových informací.

A jak tak teď koukám na záhlaví mého blogu, mám tam "19. 
2. 2014 začátek HRT".
Dnes je 19. 2. 2017.
Je náhoda, že mě napadlo tohle zjišťovat přesně ve tříletém 
výročí začátku mé HRT. Dnes jsou to tři roky, co jsem spolkla
slavnostně svojí první pilulku. Ten den si pamatuji celý se 
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všemi svými detaily. Bylo to období plné nadějí, očekávání, 
radosti, euforie a štěstí (které tímto dnem už nikdy 
neskončilo). Takže se sem tohle téma vlastně hodí.

Nejvyšší hladina estrogenu v průběhu života je u žen na 
začátku puberty a ke konci menopauzy.
Ke konci menopauzy se také zvyšuje riziko rakoviny prsu z 
důvodu zvýšeného množství estrogenu v těle, proto lékaři 
doporučují (to jsem opravdu nevěděla) jíst v tomto období 
zvýšeného estrogenu hodně vlákniny.

Hladiny hormonů v průběhu života ženy
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Estrogen a vláknina nejsou kamarádi do deště

Potraviny bohaté na vlákninu snižují množství estrogenu 
kolujícího v těle.

Důvod je ten, že potraviny bohaté na vlákninu obsahují 
rostlinnou látku fytoestrogen, která je tak podobná našemu 
estrogenu, až je tělo zmatené, má dojem že estrogenu už je 
dost a jeho produkci zastaví. (Zdroj: idnes.cz.) Nejvíce 
fytoestrogenu se dá najít v hrachu, fazolích (hlavně sojových) 
a semínkách, nejlépe lněných.

Fytoestrogen jsem tu kdysi chválila (i když jeho účinky jsou 
tisíckrát slabší, než účinky estrogenů). (Tisíckrát není jakože 
hozené slovo do větru, ale opravdu mají fytoestrogeny 
tisícinásobně slabší účinek, než estradiol.)

Chápu-li to tedy dobře, pak platí, že čím více estrogenu, tím 
větší pravděpodobnost, že jeho produkci tělo zastaví?

Překvapuje mě, že by měla vláknina až tak velký vliv na 
množství estrogenu v těle, že by jeho produkci mělo tělo 
zastavit. Potom bychom nemusely vůbec polykat pilulky s 
estrogenem, ale stačilo by jíst fazole...
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Účinky přírodních fytoestrogenů jsou tisíckrát slabší. 
Množství vlákniny by pak muselo být obrovské. Nicméně 
nějaký vliv na estrogen tedy má.

To neznamená, že bychom měly přestat jíst vlákninu. I tu tělo 
potřebuje. A nabízí se otázka, zda by nebylo pro nás naopak 
prospěšné k pilulkám s estrogenem dodat fytoestrogen ve 
vláknině, protože naše tělo produkci estrogenu nikdy 
nezastaví (jelikož ho neprodukuje). Jenže co je " dlouhodobě 
vysoká hladina estrogenu", kdy tělo jeho produkci stopne?

Z posledního kontrolního vyšetření na endokrinologii, které 
probíhá každý rok, jsem se na podzim dozvěděla, že hladiny 
estrogenu v mém těle jsou v normálu jako u běžné ženy.

Takže si s klidem můžu dát knäckebrot :)

Jenže ono ani kolísání hladiny estrogenu není pro nás dobré 
a efektivním způsobem, jak ji udržet ve zdravých mezích, je 
cvičení.

Fyzická aktivita a estrogen

To jsem také nevěděla, že cvičit můžeme proto, abychom byli 
v kondici, cítili se lépe, měli třeba hezčí postavu, ale má také 
vliv na hladiny estrogenu v těle.
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Během tělesné námahy se totiž z tukových buněk (takže je 
dobré mít i nějaké ty tukové zásoby :) uvolňuje enzym 
aromatáza, který dokáže přeměnit androgeny, mužské 
pohlavní hormony, na slabší formu estrogenu.
Kouzlo!
Udělej sto dřepů a bude z tebe žena! :)

Ta aromatáza je docela fajn věc tedy. A ještě ten název ve mně
evokuje něco, co krásně voní... Jistě vypadá krásně. Nejspíš 
jako nějaký motýl nebo gerbera a má aspoň deset barev.
Já vlastně nevím, jak vypadají enzymy :(

Nedalo mi to a obrázek aromatázy jsem si našla. Je to takový 
shluk strusek:

Líbí se mi :) Připomíná mi vlasy afrických žen zatočené do
prstýnků.
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Aromatáza se někdy označuje jako CYP19A1.

Jenže všeho moc škodí. I tohohle cypu.
Při rakovině prsu u žen po menopauze se například podává 
lék Alozex (léčivá látka anastrozol), který patří do skupiny 
inhibitorů (blokátorů) přirozeně vyskytujícího se enzymu 
aromatáza, čímž snižuje množství estrogenu v těle.

S aromatázou toho ale souvisí více, například i vypadávání 
vlasů u žen.

Rychlost vypadávání vlasů se stupňuje v závislosti na 
množství DHT (dihydrotestosteron), které ženské tělo 
vyprodukuje. Čím více DHT, tím větší riziko vypadávání 
vlasů. K zrychlení vypadávání vlasů může přispět i nízká 
hladina enzymu aromatázy v těle, protože aromatáza 
zabraňuje tvorbě DHT.

Pokud bychom se nějakým způsobem dostaly k progesteronu, 
což je také ženský hormon, ten zase působí jako silné 
sedativum. (Takže bioženy se k zubaři mohou objednat, když 
ho mají nejvíce - tedy ve třetím týdnu menstruačního cyklu.) 
Progesteron předepisují MtF holkám občas někteří lékaři v 
USA nebo v Rakousku, protože má větší efekt na růst prsní 
tkáně, než estrogen.
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V USA se teď dokonce dávají MtF slečnám před pubertou 
blokátory testosteronu oddalující pubertu ve formě 
implantátu, který má účinnost dva roky! (Tato informace 
zazněla v novém dokumentu National Geographic "Gender 
revolution", který jsem před týdnem zhlédla a pár zajímavých 
bodů z něj připsala do článku z 16. 12. 2016. Těch zajímavých
bodů bylo opravdu jen pár, protože v dokumentu toho až tak 
nového pro nás zase tolik nezaznělo. Byl natočen pro diváky, 
kteří o tom neví vůbec nic a takto k tomu přistupovala i 
reportérka.)

"Ženská vydrží víc, než chlap."

Tuhle větu jsem nikdy neříkala. Podle čeho se měří, že někdo 
vydrží víc, než ten druhý? V počtu kliků, které udělá? V počtu
zlomených srdcí? V objemu vyplakaných slz?

Ženské hormony mají ale opravdu vliv na naše vnímání 
bolesti. Estrogen ovlivňuje počet nervů, které aktivují bolest, 
a progesteron, jehož hladina stoupá ve druhé fázi 
menstruačního cyklu, funguje jako silné sedativum. Tím se dá
vysvětlit i klid, který cítí ženy ve druhé polovině těhotenství.

Mužský hormon testosteron vyrábějí i vaječníky. Dokonce i 
nejhojnější hormon DHEA, matka všech hormonů, se 
považuje za mužský. Ve skutečnosti se jmenuje 
dehydroepiandrosteron. Proto se mu říká zkratkou a matkou 
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(nebo tedy spíš taťkou, když je mužský) všech hormonů je 
proto, že z něj vznikají ostatní naše hormony.

Hladina testosteronu během dne u mužů
Čili kdy je muž nejnadrženější? Přesněěě... to jsou ty ranní

"eiffelovky" :)
Zato po sedmé večer ho, prosím vás, nechte raději koukat na

zprávy...
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Hladina testosteronu během dne u žen
(V grafu jsou hodnoty testosteronu ženy ve věku 40-49 let a
protože hladina kolísá v souvislosti s menstruačním cyklem,

jsou uvedena tři měření (4., 14. a 21. den))

Mužské hormony řídí jak u mužů tak u žen sexuální touhu. 
Ničí je však alkohol. Přeměňuje mužský hormon na ženský 
estrogen, což je mimo jiné důvod, proč muži, kteří pijí hodně 
alkoholu, mohou mít téměř ženská prsa. Takže kdo má rád 
sex, měl by prý pít alkohol maximálně jednou týdně. (A kdo 
chce mít prsa jako Pamela, ten to může klidně rozjet s 
alkoholem ve velkém. Ale ne že tu teď všichni začnete pálit 
testosteron alkoholem. To by asi nedopadlo dobře.)
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Ženské tělo vytváří přibližně 30 různých forem estrogenu. 
(30? To slyším prvně. Slušné na to, že "téčko" je jenom jedno.
Ani mě to nepřekvapuje. Ženský svět je barevnější, voňavější,
prostě rozmanitější ve všem.)
Tři nejznámější estrogeny jsou: estron, estradiol (nejsilnější 
estrogen v ženském těle) a estriol (desetkrát slabší, než 
estradiol).

Zajímavé jsou ale i ostatní hormony.

Růstový hormon

Aktivní cvičení, stačí třeba rychlá chůze, povzbuzuje tvorbu 
růstového hormonu a když do hodiny po takovém cvičení 
sníme nějaké zdravé proteiny (třeba libové hovězí nebo rybu),
účinkují ve spojení s růstovým hormonem mnohem výrazněji.
Hodně projevů, které přiřazujeme stárnutí, jako třeba tenčí 
kůže a výraznější ukládání tuku, způsobuje nedostatek 
růstového hormonu, který si můžeme vyrobit cvičením.

Jak stárneme, postupně nám ubývá svalové hmoty, což je 
nebezpečné, protože jsme méně obratní a hrozí nám pády. 
Poslední výzkumy odhalily, že svaly už se v pozdějším věku 
neobnovují díky konzumaci proteinů, protože na ně nejsou tak
citlivé, jako v mládí.
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Přesto si cvičením můžeme pomoci i ke kráse. :)

Dopamin

V mozku máme jakousi minutku. Jakmile začne nějaká známá
situace, třeba zapneme rychlovarnou konvici, minutka se 
spustí a s ní produkce dopaminu. Dopamin je látka vznikající 
v mozku, když na něco čekáme. Když jsme ve stresu, zdá se 
nám, že se voda vaří déle.

Důvodem je to, že stresové hormony kortizol a adrenalin 
zvyšují množství dopaminu a zpomalují naše vnímání času. 
Stačí si uvědomit, že si s naším vnímám času hrají hormony a 
možná budeme méně nervózní.

Kdy během dne máme největší tendence ke stresu?
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Hladina stresového hormonu kortizol během dne

V devět ráno na mě prosím nikdo nemluvte.

Ghrellin

Vědci nedávno objevili hormon hladu jménem ghrellin. 
Vzniká v žaludku a je to velmi silný povzbuzovač chuti k 
jídlu. Ghrellinu máme nejvíc, když jsme dlouho nejedli a 
těsně po jídle jeho hladina výrazně klesne.

Je v tom ale jeden háček. Ghrellin klesá, když si dáte jídlo 
plné karbohydrátů, ale na tuk skoro nereaguje. Takže když 
sníte tučné jídlo, hormon hladu neklesá a stále hlásí do 
mozku, že bychom ještě jedli. Kdo chce zmást svůj žaludek, 
vymění máslo, špek a škvarky za luštěniny, chleba a cereálie.

Melatonin

Melatonin (hormon mladosti a spánku, ale také melancholie, 
která vrcholí často v nočních hodinách a ve tmě, pokud 
bdíme) způsobuje, že skutečná noc nám začíná kolem desáté 
večer. Tehdy nám poklesne tělesná teplota, cévy se mírně 
stáhnou, průtok krve se zpomaluje, orgány utlumují svou 
činnost. Ideální čas zalézt do postele.
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Kolem šesté ranní melatonin klesá, cévy se roztahují, stoupá 
vnitřní teplota a nadledvinky začínají produkovat hormon 
kortizol, který nás vybuzuje do akce. Hladina melatoninu pak 
začíná opět stoupat už během odpoledne. Melatonin určuje i 
to, že ženy jsou nejplodnější ke konci léta. Pokud se tedy žena
snaží otěhotnět, měla by si vzít dovolenou na konci srpna a je 
celkem jedno kde, stejně ji asi stráví v posteli.

Hladina melatoninu během dne

Hormon melatonin ovlivňuje mimo jiné i některé příznaky 
našich chorob. Třeba to, že nám teplota stoupá převážně v 
podvečer. Hodně léků zabírá jinak ráno a jinak večer, proto 
nám je lékaři předepisují na určitou denní dobu. Například 
prášky na vysoký krevní tlak je vhodné brát v noci, protože 
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pak zabírají ve chvíli, kdy je nejvíce potřebujeme, a to ráno. 
Tehdy je totiž náš krevní tlak přirozeně nejvyšší. A steroidy 
mají nejvyšší účinek pozdě odpoledne, stejně jako léky s 
paracetamolem na snížení horečky.

Britská spisovatelka a popularizátorka vědy Vivianne Parry, 
autorka knihy Pravda o hormonech, dokonce cituje lékařský 
výzkum, podle kterého je možné snížit vedlejší účinky 
chemoterapie, když se léky berou v určitou hodinu. A to i v 
případě, že je dávka léků větší. Konkrétní hodina se liší podle 
druhu léku. A u dětí s určitým druhem rakoviny je riziko 
návratu choroby až třikrát vyšší, když podstupují 
chemoterpaii ráno, než když ji podstoupí večer.

Takže moje domněnka, zda může ovlivnit čas podání 
estrogenu během dne následně jeho hladinu v těle či způsob 
vstřebávání, je na místě.

Už dlouho mi něco nezabralo tolik práce, jako najít graf 
znázorňující hladinu estradiolu v těle ženy během dne. Všude 
je spousta grafů zobrazujících hladiny estradiolu během 
menstruačního cyklu, během života nebo sice během dne, ale 
jako následek orálního, injekčního či transdermálního 
(náplasti) podání. Já ale potřebovala, jak se mění hladina 
estradiolu v těle ženy během dne. Zatímco graf s estradiolem 
bylo těžké nalézt, graf s testosteronem u mužů na mě 
vyskakoval všude. (Na stránkách s tématikou fitness.) Chlapi 
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prostě potřebují vědět, jak to s tím jejich hormonen, co hýbe 
světem, vlastně je. My si svůj estradiolek E2 necháváme v 
klidu v těle produkovat a taky žijeme. :) Ale já to chápu. Mít v
těle tolik testosteronu, taky z toho budu zmatená.

Nakonec se mi podařilo nalézt tento graf. Jde sice o hladiny 
estradiolu (a testosteronu) u chlapců a dívek před pubertou a 
během puberty, ale to mi stačí, protože my jsme svým 
způsobem také v pubertě, jenže u nás hladiny estradiolu 
kolísají v závislosti na jeho dávkování (obvykle ráno a večer) 
a jsou tak přibližně rovnorměrně rozvrženy do celého dne.

Nejnižší hladina estradiolu u pubertálních dívek je kolem 
půlnoci. Pak už stoupá strmě nahoru k osmé hodině ranní, 
zatímco k večeru zase klesá.
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Takže kdy je tedy nejvhodnější denní doba k podání estradiolu
uměle?
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Vzhledem k tomu, že si tělo biodívky vytváří nejvíce 
estradiolu ráno kolem 8. hodiny předpokládám, že v tuto dobu
je také naprogramováno k tomu, aby ho v tuto dobu co 
nejvíce vstřebalo. Je to tedy nejvhodnější moment k doplnění 
do našeho těla.

(Tento názor nevyjadřuje žádné odborné lékařské stanovisko, 
ale je pouze mou vlastní osobní interpretací výše uvedených 
měření spolu s vlastní zkušeností s orálním podáváním 
estradiolu a mých výsledků měření hladiny estradiolu v krvi.)

19. února před třemi lety bylo také 
takhle hezky. Pamatuji si, jak mi bušilo 
srdce, když jsem si své první krabičky s
estradiolem nesla z ordinace Hanky do 
auta zaparkovaného u VŠE. Svou první
pilulku jsem si spokla ještě v autě.

Od té chvíle

začala dít se

už jen

samá kouzla...
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Tomu, co mě hledá
21. února 2017 v 18:21 | Tereza 

Poslouchej, ty, co mě teď někde hledáš. Asi chodíš na špatná 
místa.
Já jsem tady. :)
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Březen 2017

Tak si to dnes dáme dvakrát
1. března 2017 v 11:25 | Tereza 

V naprosto odlišných myšlenkách z jiné galaxie utopená v 
ještě horkých vzpomínkách na dnešní noc, kterou hltala jsem 
s ním plnými doušky a přesto to nestačilo, abych tu teď seděla
spokojená a nabažená, snažím se vyrovnat s pocity, jaké to 
je být poprvé v životě milenkou.
Já, v konkurenci s biodívkou vyhrávám tenhle boj ženskosti o 
jedno mužství, o jednoho muže, pod jehož doteky taju, pod 
jehož úsměvem slabá jsem v kolenou, jehož síle s rozbušeným
srdcem se odevzdávám a rozpouštíme vzájemně se do sebe 
vším, co má a vším, co mám, pod jednou velkou pokrývkou, 
jejíž povlékání bylo tou nejnečekanější milostnou předehrou, 
když růžek k růžku pomalu se přibližuje a já utápím se přitom
v jeho upřených pohledech, které mě hladí, dráždí, svlékají a 
bere si mě ne po doušcích, ale po hrstech, náručích, v nichž 
tak ráda vždycky končívám...

Pocity mám smíšené. Je mi smutno, protože se ptám, kam to 
bude směřovat dál? Zůstane to jen u postele? Kdy na mě bude
mít čas? Opustí jí kvůli mně? Neublíží jí? Neublížím jí? 
Neubližujeme už jí..? Nikdy jsem v téhle situaci nebyla. A 
došlo mi to až teď. Že jsem milenkou. Tím slovem, které 
nemám ráda. Kdo je vlastně komu s kým nevěrný?
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A současně je mi veselo. Z faktu, že boduji. Že nechávám za 
sebou právě jí - biologickou ženu. Je to ode mě tak podlé! Tak
hnusné! Tak zákeřné a smutné! Vyčítám si to, ale pokračuji... 
Vyčítá si to, ale pokračuje... Nebo nepokračuje?
Ona je taky Tereza. Takže když se náhodou omylem přeřekne 
ve jméně a myslí tím "tu první Terezu", nic se neděje. Nikdo 
nic nepozná.

Teď, pomalu doma vychládajíc rozpálená z jeho doteků, 
přerušila můj tok myšlenek Zuzka informací, kterou bych už 
asi jinak přešla, ale protože se ty informace vzácně dnes sešly 
hned dvě v jeden den a dokonce v jeden večer, jsou tu:
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Pořad je (dle názvu) tedy o vás, kteří žijete v cizím těle a jste
transsexuál. Nikoli o těch, co už v cizích tělech nežijí a nebo
se dokonce nikdy transsexuály ani nenazývali), ale ok, je to

titulek.
Všimla jsem si, že v pořadu by měl vystupovat i Mike Perry a

ještě někdo z ordinace Hanky.

Po odvysílání bude možné díl zhlédnout zde.

Veselá Lucka Brychtová v Show Jana Krause. Lucka prošla
přeměnou ve svých 35 letech a poslední dobou začíná být

docela aktivní, což je fajn, protože vypadá dobře a má hezký
hlas - to jsou dvě věci, které na lidi mohou působit docela

dobře pozitivně.
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Po odvysílání bude možné díl zhlédnout zde.

..kdyby se chtěl někdo třeba kouknout.

(Pozn.: Titulek se nevztahuje k první části tohoto článku, ale k
té druhé o televizních pořadech.
(Jelikož s ním si to dáváme za noc třikrát. :)))
(to byl vtip)
Jde o pořady.)

Březen 2017 - Tak si to dnes dáme dvakrát 689

http://www.showjanakrause.cz/


Příběh Rain
9. března 2017 v 1:53 | Tereza 

https://youtu.be/b-nBg6YTX0U

Příběh Rain - biologické ženy, která je krásná.

"Rain odmala slýchávala, že vypadá jako chlap, je obyčejná a 
ošklivá. Dnes pracuje jako úspěšná modelka, která mění 
vnímání ženy a muže v módě."

Nikdy jsem se na to nepodívala z tohoto pohledu...
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Duben 2017

Už se nechcem nikdy vracet
4. dubna 2017 v 16:56 | Tereza 

Nejprve trošičku k tématu. Tohle na mě před chvilkou 
vyskočilo. Hloubka vagíny - věčné to téma nejen mezi námi :)

Muselo se to jednou stát. Má poslední věčně odkládaná 
povinnost nahlásit změnu svého jména a rodného čísla u ČEZ.
Jejich internetový portál sice umožňoval "změnu kontaktních 
údajů", změnu jména ale provést nešlo, muselo se na pobočku
a tam já jsem za žádnou cenu chodit nechtěla, tak jsem ještě ty
necelé dva roky od operace platila elektřinu napsanou na pana
Nováka, stejně jako SIPO.

Česká pošta se zachovala nečekaně přívětivě - ke zrušení 
SIPO na občana, který již neexistuje (řekla jsem, že pan 
Novák už nikdy nemůže přijít ho zrušit, protože tu prostě není
a nebude), jim stačilo, abych přišla já, řekla, že to platím stále 
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za něj taky já a zrušilo se to. SIPO mi chtěli založit nové, ale 
to už jsem nechtěla. Správně to takto udělat vůbec neměli a 
nesměli, ale udělali. Občas je potřeba porušit pravidla, neboť 
je to jednodušší a výsledek je stejný. Pan Novák totiž 
skutečně neexistuje a mně se nechtěly vytahovat všechny ty 
papíry s potvrzením změn mužského jména na neutrální a 
neutrálního na ženské spolu se změnou rodného čísla.

U ČEZ byla situace jiná. Tam jsem musela s pravdou ven. 
Nesnáším, když se musím dobrovolně vyoutovat. Naposledy 
jsem se vyoutovala tak před rokem, od té doby nic.

V čekárně ČEZu jsem si vzala pořadové číslo a čekala. Paní 
mi nabídla dobrou voňavou čokoládu z automatu, kterou jsem
si pak vzala na přepážku, usmála se na paní Moniku, asi 
45letou paní a řekla: "Udělala jsem si na vás kávu, protože to 
bude na dlouho."

A bylo to na dlouho.
Strávila jsem tam hodinu.

Na ČEZ jsem musela, protože jsem po 14 letech prodala svůj 
byt. Odpoutala jsem se. Odstřihla pupeční šňůru k němu, což 
už jsem moc potřebovala a nebylo to jednoduché. Teď je čas 
začít znovu a svůj nový byt si vymalovat tak, jak jsem 
vždycky chtěla. Vše podle sebe. Fialové stěny, bílé kytičky, 
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dekorace, na které už se moc těším. Začalo plnění dalších 
mých snů.

První část byla jednoduchá. Paní Monika mě přivítala 
podáním ruky a usmívala se. Líbí se mi ten osobní přístup. 
Sepsaly jsme smlouvu na nového majitele (na mě), přičemž 
jsem byla stále ujišťována, že to zvládneme rychle a "nebude 
s ničím problém". :)

Pak jsem ale vytáhla smlouvu na prodej mého starého bytu, 
která byla napsána na mě - na Terezu. Paní Monika mě hned 
začala v počítači vyhledávat, ale já jsem jí zastavila. "Mě tam 
nenajdete. Já tam nejsem a nikdy jsem ani nebyla. Musíte 
najít Tomáše Nováka."
"No ale to nejde. Vy nemůžete jednat za něj. Budete sem 
muset poslat jeho."

Aaaaaach jooooo.
Tak jdeme na to.
Už to přišlo.

Nadechla jsem se a začala: "Pan Novák už nikdy nepřijde. 
Nemůže přijít, protože už neexistuje."
"Jak neexistuje?"
"No neexistuje."
"On zemřel?"
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"V podstatě ano, ale nezemřel..." (Tenhle argument nemohl 
obstát.)
???
"Dobře. Víte, já jsem sem nikdy jít nechtěla. Platila bych tu 
elektřinu za pana Nováka pořád do smrti, ale bohužel jsem ten
byt musela prodat. A vy jste byli úplně poslední, kde jsem tu 
změnu ještě nenahlásila. Pan Novák už neexistuje, protože 
změnil jméno tady na to (ukázala jsem jí první rozhodnutí z 
Městského úřadu) a potom ho změnil na tohle. A to jsem já."
Ke dvěma rozhodnutím jsem přidala ofocený papírek o změně
jména a rodného čísla, který jsem si tehdy prozíravě ofotila, 
než mi ho zase sebrali spolu s vydáním nové občanky a na 
kterém bylo původní rodné číslo a to nové. Čili jediný doklad,
kde byla obě rodná čísla spolu.

(Kdo s sebou nechce nosit papíry tři, může si po ukončení 
přeměny nechat na matrice vydat potvrzení o všech 
provedených změnách ve jméně a rodném čísle na jediném 
papíře, které však matrika nevydává automaticky, nýbrž na 
požádání. Výhodné je to zejména proto, že jde o potvrzení 
úřední a čím úřednější, tím lepší :)

"Aha, tak to už vám rozumím, proč jste sem nikdy nechtěla. 
Nebojte, já s tím nemám problém, ukončíme tu původní 
smlouvu na pana Nováka a vy mi to podepíšete jako pan 
Novák, ano?"
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Super.
Takhle jsem to udělala už mockrát. Je to to nejjednodušší 
řešení.

Pan Novák ukončil s ČEZ smlouvu a Tereza si založila novou.

Paní Monika se mezitím zvědavě ptala na různé otázky typu 
"co na to říkali rodiče?" nebo "to můj manžel, ten by s tím 
měl problém, někdy mi vadí, jak je netolerantní".

Byla moc milá a děkovala jsem jí, že jsem narazila zrovna na 
ní.
Příjemné mi to ale nebylo.
Když mě teď někde potká, už to budu navěky ta, co změnila 
pohlaví. A to už jsem si myslela, že senzací už nikdy nikde 
nebudu.

Na ČEZu jsem si tedy vše hezky vyřídila a v plánu jsem dnes 
měla ještě jeden strašně milý "vyoutovávací" zážitek. Měním 
totiž gynekologii z pražské na místě v mého bydliště, abych 
nemusela jezdit pro recept do Prahy. Najít gynekologa tady u 
nás (a asi i všude jinde), který by mě vzal, byl nadlidský úkol,
protože mají všude plno, ale nakonec se mi povedlo jednu 
gynekoložku najít a shodou okolností jsem pak zjistila, že k ní
chodí i moje sestra.
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Takže jsem se ráno připravila na to, že se dnes budu svlékat a 
bude do mě někdo koukat zrcátkem a hlavně že budu muset s 
pravdou ven. :-/

Už v čekárně jsem se zapovídala s jednou slečnou, která tam 
šla taky poprvé a přede mnou byla jedna velmi velmi pomalá 
a stará babička, takže jsem měla spoustu času si se slečnou 
popovídat. Když si mě sestra zavolala, začala se vyptávat na 
různé otázky, jako například "kdy byla poslední cytologie z 
gynekologie" nebo "kdy jsem měla poslední měsíčky".

Na tu poslední tázku mě ségra upozorňovala, ať se na ní 
připravím.

Jasně.
Jenže na ní se prostě připravit nedá, protože to je otázka, která
přímo směřuje k vyoutování.

"Já už (to "už" jsem tam tak jako zašeptala) nemám měsíčky."
"Proč nemáte měsíčky?"
"Protože nemám vaječníky." (snažila jsem se to ještě nějak 
uhrát :)
Chvíli ticho.
"A co vám tam teda dělali?"

Tak a jdeme zase na to. Vyoutovávací den.

Duben 2017 - Už se nechcem nikdy vracet 696



"No změnili pohlaví! Víte, já jsem to chtěla říct až doktorce, 
tady mám lékařskou zprávu..." Sestra už mi jí tahala z ruky a 
četla. "No joo, ale tohle je na nějaké jiné jméno a hlavně tam 
nesouhlasí to rodné číslo!"

Zase to vysvětlování.
Vytáhla jsem svá dvě rozhodnutí spolu se změnou rodného 
čísla a měla velkou "radost", že tohle musím ještě vůbec 
někde vytahovat. Ale ok, gynekologii (a vůbec zdravotnickým
zařízením, která souvisí s konverzí) nic tajit nechci, protože je
to v mém zájmu, aby o tom věděli.

"Takže jste teď chodila na gynekologii v Praze, tam se vám 
taky dívali normálně zrcátkem dovnitř a chodila jste na 
kontroly?"
"Ano."
"Tak tady vám dám náš dotazník, ten mi za 14 dní přineste a 
teď už by vám estrofem měla předepisovat naše paní 
doktorka, která si vás příště prohlédne."

Dotazník byl zaměřený na správnou životosprávu. Ptali se mě,
zda jím pravidelně, jím mléčné výrobky s laktobacily, 
zeleninu, jak dlouho nosím tampón, jestli po pohlavním styku 
cítím pálení nebo jestli nosím tanga.
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Sestřička se rozpovídala o tom, jakou mám výhodu, že budu 
estrogeny dostávat celý život, zatímco ostatní ženy budou už 
staré a ošklivé a já budu vypadat pořád na 30 :)
Jo, jsou ty kouzelné pilulky s estrogenem prostě pilulky 
krásy :)

Vypadá to, že sestra to vzala v pohodě. Uvidím za 14 dní, co 
na to naše lokální paní doktorka. Do Prahy jsem jezdila 
hlavně proto, že to byla gynekoložka, která má s námi 
zkušenosti a kdyby byla blíž, určitě bych jí neměnila. Ale 
jezdit si pořád dokola do Prahy pro recept už nebylo v mých 
časových možnostech.

Mimochodem estrofem předepsaný gynekologem na mé 
ženské rodné číslo mám teď úplně bez doplatku.

A já jdu doufat, že tohle bylo moje poslední vyoutování zase 
na dlouhou dobu.
Už to neříkám vůbec nikomu. Je to něco, co zapadlo do 
hluboké historie, nemyslím na to a není na to ani prostor u 
potencionálních partnerů, kterým to hodlám neříct buď nikdy 
nebo (podle situace) za hodně dlouho.

Přišla jsem totiž na to, že otázka, zda to říct či neříct 
partnerovi, nemá jasnou odpověď. Je to vždy závislé na 
okolnostech. I u mě se může řešení takové situace lišit. Vždy 
ale vycházím z toho to neříkat. Protože prostě není co, není 
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kdy a není proč. A protože to tak chci. Protože prostě ten 
pocit, kdy mě partner bere jako biologickou ženu, už se 
NIKDY nedá vzít zpátky, když se to dozví. Dokonce jsem se 
dostala do situace, kdy jsem já sama ukončila vztah jen proto, 
že jsem to tomu partnerovi řekla, přestože mě ujišťoval, že mu
to nevadí, a že tu informaci stejně vytěsnil, jako by 
neexistovala. Nedokázala jsem na něm neustále nepozorovat a
nehlídat ho, zda mě nevnímá jinak, než ostatní ženy. Neustále 
jsem čekala na to, kdy v jeho očích začnu být jiná, pořád jsem
si opakovala, že mě teď přeci musí vidět jinak a tak jsem si 
ten vztah paradoxně zničila svým vyoutováním já sama, což 
mi přijde úplně absurdní.

Kdybych dnes nešla na ČEZ a na novou gynekologii, 
nevracela bych se k tomu. V sobotu jsem si vesele randila na 
procházce, aniž bych o své minulosti přemýšlela, a až večer 
mi v jeho objetí došlo, že cítím jakousi výčitku, že on je ke 
mně tak upřímný, zatímco já k němu ne. Ale během mžiku 
jsem na to zase zapomněla, protože není co si vyčítat. Určitě 
na to jednou bude příležitost mu to sdělit, až bude vztah 
postavený na pevných základech (a až budu cítit, že jde o 
životního partnera). Tak pevných, že s nimi už nemůže nic 
otřást. Ale ani tehdy nevím, jestli to budu vůbec někomu říkat.
Nemám to v plánu a nestydím se za to. A taky už mě to dávno 
přestalo bavit řešit.
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Já jsem totiž biologická žena. Nač být někým jiným, když mě 
tak, jak jsem vždycky chtěla, vidí i ostatní?

Každý jsme tím, kým se cítíme být a tím, kým nás vidí druzí.

"Už se nechcem nikdy vracet
Tam kde nám bylo nám bylo mizerně

Já už se těším, jéjéjé já se těším
A vím určitě, že ne sám"

Lucie - Oheň

:)
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Stačí napsat na podporu
5. dubna 2017 v 14:43 | Tereza 

Jo, kéž by to bylo tak jednoduché :)

Milá podporo, mohla bych si vybrat i barvu vlasů, očí,
postavu, hloubku...víte čeho :)

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.
Ještě že tě tu, milá podporo, máme.

Podpora je prostě důležitá! :)
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Červen 2017

Zeleninová polévka
27. června 2017 v 21:22 | Tereza 

Zeleninová polévka.
Mrkev, kapusta, paprika...
Naleje se do talířů a dlabe se.

"Hmm, ta je ale dobrá. Vážně se povedla."

"Ták, milí hosté, zeleninu, ze které byla uvařená tato polévka, 
co jste právě snědli, jsem vytáhla z kontejneru u 
supermarketu. Nebyla shnilá nebo zdraví závadná, byla jen v 
tom kontejneru. Stejná zelenina, stejná chuť, stejná polévka, 
jako jindy, když zeleninu koupím."

"Bléé, fuuuj, je mi zle."
"No to si snad děláš srandu?"
"Tos nám to nemohla říct dřív, než jsme ji začali jíst?"

Dobře, tak druhá varianta:

Zeleninová polévka.
Mrkev, kapusta, paprika...
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Naleje se do talířů a... "Milí hosté, než začnete jíst, chci vám 
říct, že tato polévka je uvařená ze zeleniny, která byla 
vytažena z kontejneru u supermarketu..."

"Bléé, fuuuj, tak to nebudu jíst. Nezlob se, to ani neochutnám.
Odnes to."
"To já to aspoň zkusím. Hm, není špatná. Vlastně je docela 
dobrá."
"Ty jsi bezďák!"

Byla to pořád stejná polévka. Nijak se nezměnila ani chuť, ani
vzhled, ani konzistence.
Změnila se jen informace o původu některých ingrediencí.
Tatáž polévka, která předtím chutnala je najednou hnusná a 
zkažená.

Welcome to the trans reality.

Naštěstí jsou mezi námi pořád lidé (a těm tu chci veřejně 
poděkovat), kterým ta naše polévka bude chutnat vždycky, 
protože polévka bude pořád polévkou a ne shnilou břečkou 
nebo odporným blafem jen proto, že se dozvěděli irelevantní 
informaci, která fyzicky na chuti nic nemění, ale mění ji jen v 
lidských hlavách.

A nejzajímavější na tom je fakt, že kdyby ta informace nebyla
pravdivá a polévka by nebyla ze zeleniny vytažené z 
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kontejneru, ale poctivě koupené, tak většině lidem stejně 
najednou z ničeho nic nechutná, ačkoli jim předtím chutnala.

Přestanu vařit a hotovo.
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Červenec 2017

Vzkaz pro lidské bytosti
12. července 2017 v 17:38 | Tereza 
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Moc hezky to Anie vystihla. Tak krásně, že jsem musela její 
poselství předat dál.
Platí pro všechny lidské bytosti bez rozdílu. (Slibuju, že 
všechny! :) Ano, i pro nás!!! :) Musím říct z vlastní 
zkušenosti, že to opravdu funguje. Bohužel to funguje i 
opačně. Když si řekneme, jak jsme oškliví. Buďme aspoň 
občas... někdy... nebo klidně pořád krásní a řekněme si to do 
očí. Budou se dít divy. :)
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Srpen 2017

Aby mohl jeti v dámském kupé
23. srpna 2017 v 21:24 | Tereza 

Dnešek je takový zajímavý den.

Je to na den přesně pět let, co jsem se sama (nebo spíš Tom) 
vyloženě šourala odnikud nikam bosýma nohama zabořenýma
do jemnýho písku na pobřeží Baltského moře v Polsku, kam 
jsem nešťastná utekla a které vždycky šplouchlo vlnky na 
moje nohy, takže jsem měla mokré nohavice, i když jsem je 
měla vyhrnuté, tenisky jsem si nesla v rukách, sluníčko krásně
hřálo, občas jsem šlápla na vyplavenou prázdnou krabici 
mléka se švédskými nápisy a přála jsem si zmizet z téhle 
planety, užírala se ve svém trápení a nemohla se vzpamatovat 
z červnového rozvodu. Pak z tohohle ráje plného obrovských 
brusinek a borových lesů na pobřeží vrátila jsem se 
rozhodnutá se započatou přeměnou skončit s tím, že stůj co 
stůj musím získat zpět ty nejbližší (manželku a Kačenku).

Přijela jsem do Čech, letěla si hned ostříhat své vlasy, které už
byly skoro na mikádo, vyslechla si u kadeřnice, jak už to mám
příšerně přerostlé a hrozné a začalo mé patnáctiměsíční 
období sebelítosti, sebetrýznění, breku a plácání se ve všem 
takovým způsobem, že doteď nechápu, proč a na co jsem 
čekala tak dlouho.
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Bylo to však období, kterým jsem si musela projít, abych se 
po těch patnácti měsících zase k Hance vrátila a dokončila to, 
co jsem začala.

"Je jen jedná cesta."

Kromě neskutečného stesku po mé dceři jsem řešila, kde budu
bydlet a taky práci. Bylo toho tolik. Boj s přijetím vlastní 
identity ani nepočítám. Tehdy tento můj blog zmodral (dostal 
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modré pozadí), psala jsem zase v mužském rodě a já byla 
skálopevně přesvědčená, že jsem tu Terezu v sobě zabila už 
nadobro a myslela jsem, že jsem se zhluboka nadechla do 
nové životní etapy a zbytek svého života strávím v mužské 
schránce, protože přeci žádná Tereza neexistuje, žádná 
transsexualita neexistuje a já jsem chlap.

Klasika.

Dnes je to pět let, co jsem s sebou táhla ten největší balvan 
mého života.

Co z toho balvanu zbylo? :)

Jako severní vítr na pobřeží Baltu rozfoukává malinkatá zrnka
písku pryč do daleka, rozpadl se na prach i balvan, který jsem 
si s sebou táhla od narození a jen díky mým správným 
rozhodnutím obklopena těmi správnými lidmi se mi postupně 
povedlo ten balvan rozbít a zbavit se ho.

Dozvuky té euforie ozývají se ve mně stále. Jedu autem a 
najednou se začnu culit. Protože prostě tenhle život je krásný! 
Tahle planeta je krásná! (Nemůžu za to. Prostě je.) A já jsem 
teď tady v celé své "kráse" šťastná... tak šťastná!!! Jak asi 
šťastná může být žena, která je vděčná za to, že je ženou. 
Když jde po ulici, mávají na ní kluci za volantem, culí se, div 
neprojedou červenou na semaforu a já jim na oplátku taky 
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mávám, culím se, i když už je v životě neuvidím, to je to 
kouzlo pomíjivého... Sluníčko zapadá za stromy, je srpen, v 
ruce nanuk a na sobě červené šaty doplňující mojí hřívu 
havraní... Stále jsou dny, kdy tají se mi dech nad tímhle 
zázrakem.

Dnešek začal hezky už ráno. Vyskočil na mě tento článek z 
Národní knihovny:

Národní listy, 23. 8. 1912 - přesně před 105 lety.

Tak jsem si řekla: Aha! Lili Elbe jela s Gerdou od pana 
doktora. :) (Už v té době byli svoji... tedy "byly svoje" 
vlastně.)

Bože. Chlap v dámském jel vlakem! A dostalo se to tehdy z 
Německa až do českých novin. Neslýchané.
Jsem tak šťastná, že žiju v roce 2017.
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Dneska jsem byla ale celý den vysmátá.

Přišla kolegyně a... začala žonglovat, tak jí říkám: "Tyjo, ty 
umíš všechno, viď?"

A ona na mě: "Jo, já jsem úplně dokonalá. Chybí mi jenom 
penis."

Tak jsem byla smíchy pod stolem.
Jakože dokonalý je člověk jen tehdy, když má penis. :) 
Takový ten typicky chlapský pohled na vesmír.

A pak si sáhla do rozkroku a říká: "No faaakt, není tam!"

A pak hned mi napíše Eliška (4 měsíce na HRT):

"Včera v Kauflande som, ani neviem prečo, vbehla na mužské
toalety. To bol gól. Stáli tam dvaja a len pozreli na seba, ja 
som sa začervenala, povedala pardon. A len som počula za 
dverami na seba: "Piča zvedavá!".

Hele, ty p*** zvědavá, laskavě už choď na svůj vlastní 
záchod jo? A neobtěžuj ty dokonalé bytosti!

No, dělá pokroky, holka šikovná slovenská.
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Mé svatební foto ještě nemám, ale až bude, tak ho sem fakt 
dám! I když na něj teda není nikdo zvědavej, ale přijde mi to 
jako takový dokonalý happyend téhle story, která už se stala 
úplně obyčejným příběhem jedný obyčejný holky.

Tak, jak jsem si o tom vždycky snila.

Abych byla "obyčejná". Holka.

Dneska jsem jednomu klukovi ukázala své současné fotky. 
Žadonil, tak jsem mu ukázala i ty starší - dva tři roky staré.
Prohlásil, že je to divný, ale na těch starších vypadám starší. 
Že snad mládnu.
Však jo. Mládnu! Já vím.
Estrogen. :)

"Muži jsou přitahováni ženami, které do svého okolí 
vyzařují jas. Toto vyzařování přitom nesouvisí s nějakými 
fyzickými vlastnostmi. Vyzařování je krása, která pramení
z toho, že je žena šťastná."
(D. Deida)

V ženství je taková neskutečná síla! Tohle jsem nikdy předtím
nezažila. Je to naprosto odlišný způsob života, mého vnímání 
tohoto světa a toho, jak tento svět vnímá mě. Ty barvy, vůně, 
smyslnost, zdravá ženská sebedůvěra, sebevědomí, 
rafinovanost, odhodlanost, vytrvalost a nezvladatelná záplava 
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emocí, které tak ráda podléhám. Předchozí a současný život 
jsou dvě naprosto odlišné nesrovnatelné věci. Tak, jako jsem 
tehdy byla nešťastná, jsem teď přesně na opačné straně - tak 
šťastná.

Joo, snědla jsem před chvilkou půlku čokolády, ale šťastná 
jsem i bez ní.

Vědomá ženská krása
je totiž nejen o vnější kráse,

ale i o tom ponořit se do hlubin své duše
a udělat ji šťastnou.

To můžete udělat jen vy samy. Nikdo jiný to za vás neudělá. 
Neodkládejte to.

Tak původně jsem nechtěla psát žádný motivační článek (ani 
jeden takový odstavec), ale když ono mi to nedalo.

Moc ráda bych pozdravila čtenářky (zakleté princezny, jejich 
maminky, jejich kamarádky a starostlivé sestřičky, nebo taky 
jejich manželky...), které na tento blog přichází i po letech a 
začítají se do něj. A pak mi píší a já jsem ráda, že někomu 
otvírá oči, pomáhá nebo prostě jen přináší někomu něco 
užitečného a dobrého, nebo prostě jen nějakou informaci, 
které jsem tehdy hltala a teď už hltám plnými doušky jen svůj 
vlastní opravdový život, ve kterém jsem já opravdu já.
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To ta pětiletá vzpomínka... vyčarovala tenhle můj dnešní 
článek.
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Září 2017

Jak mě ředitel požádal o ruku
4. září 2017 v 21:03 | Tereza 

Dneska jsem se v práci celkem bavila. :)
Ředitel firmy, ve které dělám, připravil úplně nový katalog 
produktů, které vyrábíme. Je to estét, takže katalog je krásný a
stojí za to. Moc se nám všem líbí. Není tam prostor pro 
nedokonalé záběry. :) Je to katalog ve třech jazycích.
Měl ale jeden nedostatek... na jedné stránce bylo vyfocené 
skleněné srdíčko v dlani, která patřila přímo říďovi a ostatním
se při finální kontrole před odesláním do tiskárny ta fotka 
nějak nelíbila. Prý to chce "něžnou ženskou ručku". Ne tuhle 
chlapskou.

Tak se začala hledat ve firmě něžná ženská ručka. :) "Ať si 
tam blbnou", říkala jsem si. A dělala jsem si svojí práci.

Pak ale slyším kolegyni, jak křičí: "Tereza! Ta má krásné 
dlouhé prsty!"

Tak přiběhl říďa za mnou, okoukl mi ruce, hrozně se mu líbil 
ten červený lak, co jsem měla kvůli včerejšímu kouzelnému 
rande, požádal mě o ruku a už mě táhl do ateliéru fotit, jak 
držím skleněné srdce. Zrovna já!
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"To je pěkné, ty Tvoje nehty, na té fotce", říkal mi u toho a 
různě mi na ruku v takové bílé buňce sahal, nakrucoval, 
aranžoval... :)

Začalo mě to najednou bavit. Líbilo se mi, jak na těch profi 
fotkách ta "něžná ženská ručka" s červenými nehty opatrně 
svírá skleněné srdíčko. A líbilo se to i říďovi, protože do 
katalogu hned tu fotku dal. A tak mou ruku budou hladit prsty 
Kanaďanů, Němců, Irů i Čechů.

Takový krásný paradox... bych ještě před pár lety napsala. Ale 
jakýpak paradox?

Nepřijmeme-li svoji ženskost v plném rozsahu my samy, 
jak to potom má udělat naše okolí?

V posledních dnech je o mou ručku docela zájem.
Třeba také včera při jedné kouzelné procházce pod měsíčkem 
v jedné malebné vesničce, když byla prokřehlost v zářijovém 
vzduchu vonícím po podzimu moc hezky proměněna v 
rozehřátost až zjihlost... Ale to už je jiná pohádka, jejíž děj se 
teprve píše a já se na tuhle podzimní romanci moc těším a 
přeju si, aby nebyla jen podzimní...
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Bravo, Slovakia!
11. září 2017 v 17:15 | Tereza 

I na slovenských úřadech občas sedí dobrá duše, která se umí 
řídit selským rozumem a umí si poradit, když se na ní "ti 
nahoře" vykašlou... :)

Mám radost. Díky za vás za všechny, kteří "nemáte dôvod 
robiť nám problémy".

Děkuji, Eli, za poskytnutý úryvek z komunikace s úřady 
ohledně změny jména z mužského tvaru na neutrální.
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Štěstí odhodlaných partnerek
16. září 2017 v 8:27 | Tereza 

K dnešnímu dni
je na tomto 
blogu 969 
článků. Pět let 
jsem si tu psala 
své myšlenky, 
vylévala srdce, 
bojovala se 
svými strachy a 
potom se 

nadšeně radovala z toho, jak jsem to všechno zvládla. Bylo to 
o mně, o ex, o Kačence, ale taky o vás ostatních, o Hance a o 
lidech, kteří jsou na nás oškliví a hodní.

Nikdy jsem ale pořádně nepsala o našich partnerech. 
Myslím ne o těch, co teprve přijdou nebo přicházejí, ale o těch
dobrých duších, které s námi zůstávají, když jim oznámíme tu
příšernou novinu: "Víš, Aničko, já vlastně nejsem chlap."

Přitom jsou to oni, kdo nese největší díl podpory v tomhle 
nejtěžším období našeho života. Pokud tedy máme to štěstí a 
neutečou.
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Obrovské díky všem těm našim partnerkám, které s námi 
zůstávají v dobrém i zlém, jsem tu čas od času vyjádřila, ale 
zapomněla jsem na jednu důležitou věc. Uvědomila jsem si ji 
až dlouho poté, co jsem měla možnost poznat několik párů, z 
nichž jeden partner je v přeměně a druhý ve vztahu zůstává, 
aby svou partnerku podpořil. A myslím, že je tak důležitá, že 
tenhle článek měl vzniknout už dávno.

Pokud náš partner tedy vstřebá naši informaci o nadcházející 
přeměně (což nebyl můj případ), začne s námi řešit naši 
budoucnost a také kroky, které se stávají naším středobodem 
vesmíru, je to jen dobře. Tak obrovskou podporu od nikoho 
jiného nedostaneme. Náš partner je člověk, o kterého se 
můžeme opřít, který nám pomáhá ve společnosti i doma, v 
našich případech je to především žena, takže člověk, který se 
může stát i naším "průvodcem" do světa, do kterého jsme 
chtěly vždycky patřit taky, pomáhá s nákupy, líčením, 
motivuje nás, opravdicky podporuje atd. Odhodlání, které 
takového partnera vede k tomu, aby s námi zůstal, bych 
nazvala láskou.

Díky tomu, že jsem měla možnost poznat osobně několik 
partnerek žen v přeměně, poslouchat nezávisle obě strany 
(protože obě strany se mi obvykle každá zvlášť svěřovaly, 
jelikož navzájem se totiž bohužel nikdy moc neposlouchaly... 
hlavně ta "přeměnová" partnerka ne, neboť ta byla 
soustředěná jen na své vlastní štěstí*) a postupně s velkým 
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odstupem času (v řádu let) pozorovat, jak přeměna a šílený 
(ale krásný) spád přeměny ovlivňuje jejich vztah, jsem si 
uvědomila, že u každé takové partnerky jednou přijde 
okamžik (ale to jim neříkejte, jen chci, abyste na to vy byly 
připravené), kdy i ona bude v sobě řešit něco moc těžkého. 
Kdy rozhodnutí zůstat s námi na začátku toho všeho ještě 
nebylo tím nejtěžším rozhodnutím.

(* Ono to ve skutečnosti ani jinak nejde. Přeměna (ten náš 
najednou uskutečňovaný věčný sen) nás tak strhne, že jdeme 
hlava nehlava směrem k druhému břehu, pohltí nás to, protože
nás to prostě pohltit má. Vliv na naši psychiku, kdy se 
otevřeme, osvobodíme, odhodíme ty těžké balvany, to mít 
musí. Ale pořád tu jsou ještě naše partnerky... Mají také duše, 
srdce, své sny a touhu po štěstí.)

Nejen my si totiž prožíváme svá dramata a boje. Naši 
partneři (obzvláště jsou-li stejného pohlaví) se na začátku 
přeměny musí postavit obrovskému tlaku okolí. Zatímco my 
jsme strženi euforií z přeměny a odhodláni zvládnout už 
všechno (tedy i tlak okolí na nás, s čímž už pak většina z nás 
nemá problém), ten tlak se přesune na ně. Nedá se na něj 
připravit. Prostě přijde a naše žena si sama řekne: "Tak, a je to
tady. Teď to buď ustojím nebo mě to položí."

Bude to poslouchat všude kolem sebe. A většinu z toho si 
bude nechávat jen pro sebe a tiše s tím v sobě bojovat: Co jsi 
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to za člověka? Copak jsi lesba? To chceš mít takový život? 
Měla by sis najít pořádnýho chlapa. Aničko, já ti to před 
lidma nechtěla říkat, oni dělají, jakože je všechno vpořádku, 
ale všichni si o tobě v práci povídají, dívají se na tebe skrz 
prsty. To si děláš srandu? Jsi úplně blbá? Tos to za celý ty leta
nepoznala?

A ryjí a dloubají a hlodají.

To jsou skutečné otázky, které těmto partnerkám byly 
opakovaně pokládány. Někdy nebyly pokládány opakovaně, 
ale nepřetržitě, což vedlo k tomu, že partnerka prostě ten tlak 
neunesla. (Vy byste ho unesly?) A pak po měsících či letech 
pokusu o podporu odešla - převážně v době, kdy viděla, že její
přeměnová partnerka se už dokázala postavit na vlastní nohy 
(byla tedy oporou v té úplně nejtěžší fázi na začátku), našla si 
"konečně pořádného chlapa" a začala žít nový život, protože i
ona chce být šťastná... A taky není lesba.

Velmi často je ten největší tlak i od vlastní rodiny. 
Poslouchala jsem vyprávění jedné z partnerek, jak vlastní 
matka říká své dceři (partnerce jedné z nás), aby už nikdy 
nechodila do jejího domu. A s ním už vůbec ne. Jak se to 
nesmělo říct babičce a dědovi, protože už jsou staří a 
nemuseli by to unést, takže se jednou za čas při jejich 
návštěvě hrála hra na spokojené manželství muže a ženy. 
Poslouchala jsem ty naše partnerky, silné a odhodlané ženy, 
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jak v sobě uvnitř tajně bojují s vlastními myšlenkami na to, 
jaké by to bylo mít vedle sebe zase chlapa. A nesměla jsem to 
nikomu říct. Jen je poslouchat, přemýšlet o tom všem a snažit 
se být tou (i když chabou) oporou aspoň já. Mohla jsem jen 
tiše doufat, že ty dva nic nerozdělí. Dost často měly spolu i 
děti...

V těchto dnech jsem si ale položila otázku: "Mám opravdu 
doufat, že ty dva nic nerozdělí? Je to vždy to správné řešení?"

V našich srdcích jsou naše partnerky pořád stejně 
milované. Nic se nemění. Pro ně se ale mění celý svět...

Já bych nechtěla automaticky tímto článkem naznačit, že 
všechny naše partnerky nás jednou opustí. I já jsem tehdy 
brala odchod mé manželky jako největší katastrofu v dějinách 
vesmíru, konec světa, zabrzdilo mě to na patnáct měsíců v 
přeměně, než jsem se s tím vypořádala, abych nakonec 
pochopila, že přesně takhle to mělo být. Nikdy bych nechtěla
být šťastná na úkor někoho, kdo je kvůli mně nešťastný. 
Občas se musí na nejtěžší cestě života položit i nějaká oběť
tomu svému štěstí...

A stejně tak zatímco dříve jsem vždy bezhlavě podporovala 
naše partnerky v tom, aby s námi dál zůstávaly (protože ta 
podpora byla prostě nenahraditelná), dnes je vidím v nových 
vztazích šťastné, a když mi potom nadšeně vypráví, jak se 
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mají dobře (a přitom rády vzpomínají na své bývalé), je mi 
taky dobře.

Nikdy dříve (v honbě za mým vlastním štěstím) mě tohle 
nenapadlo. Že nebojuju jenom já sama se sebou, že přeměna 
není jen "já, já a zase já", ale že také naši partneři bojují. Že 
jejich podpora je důležitá pro nás, ale chybí někdo, kdo 
podpoří v tom soužití s námi také je, ty naše dobré duše 
vedle nás.

Naše ženy se rozhodly být v dobrém i ve zlém s námi, 
pomáhat nám, být nám oporou.

Nezapomínejme však být jim stále tou oporou i my.

I na ně toho bude moc.
A chtějme, aby i naše partnerky byly šťastné. Stejně jako my.
Dejme jim čas, protor i svobodu, budou-li to potřebovat. 
Zaslouží si to.

Držím palce.

Mám vždycky radost z každého vašeho nadšení vás všech, co 
mi občas napíšete.
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Říjen 2017

Můj život není o přeměně
13. října 2017 v 19:40 | Tereza 

Jednou přijde den, kdy se ráno probudíte a zapomenete, 
že byla nějaká přeměna.

Uvědomíte si to až večer, kdy začnete mít pocit, že jste během
dne přece k sakru vždycky na něco mysleli, něco řešili, ale co 
to bylo? Najednou nevíte co. Až vám to tam v té hlavě 
naskočí!

A další večer už nenaskočí ani tohle...
Naskočí to zase až za dalších pár večerů. Ty intervaly se pak 
prodlužují stále víc a víc, až se najednou přeměna stává 
vytěsněna kamsi, kam patří a já ji tam ráda nechám, protože 
už prostě není důvod na ní myslet. Přeměna je ukončená a ten 
člověk před ní mrtvý. A já se jako Tereza narodila. (Takový 
pocit spontánně přichází.)

To je něco, o čem jsem si kdysi myslela, že nikdy nemůže 
nastat.

Tak může.
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Ono se to vytratí tak nějak samo, takže si to člověk ani 
neuvědomí.

U mě to nastalo 2 roky od ukončení přeměny.

Přeměna se stala nedůležitou a irelevantní. Pohltil mě tenhle 
život se všemi jeho krásami i starostmi. A tím bych si 
odpověděla také na věčně pokládanou otázku: "Říct či neříct 
partnerovi?"

Kdy řeknete partnerovi, že vám v minulosti umřela 
babička? Že jste měli autonehodu? Že jste byla 
znásilněna? Na prvním rande asi těžko. Na druhém? Po 
měsíci? Není nikde napsáno, kdy je nejlepší to říct. Někdo to 
neřekne nikdy. Jaký význam ta informace má vlastně pro 
našeho partnera? Jak moc je zásadní? Je nutná? Důležitá?
Ta naše informace je stejně závažná, jako jiné závažné 
informace z minulosti, ale po několikaměsíčním či 
několikaletém soužití s partnerem je něco takového už 
opravdu nepodstatné a bez vlivu na budoucnost takového 
vztahu. Asi jako když žije muž se ženou několik let, milují se, 
mají spolu vážný a prověřený vztah s pevným poutem a 
najednou někdo řekne: "Hele, víš, že tvoje manželka byla dřív
chlap?" ("Někdo" řekne, protože my samy už nemáme důvod 
to říkat a necítíme kvůli tomu žádné výčitky.) "Jo? Aha. To 
jsem nevěděl. Maruš, přines mi to pivo z ledničky. A pojď 
sem, koukneme se na film, polož si klidně zase tu hlavu na 
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klín, budu tě u toho filmu hladit a můžeš klidně usnout, já tě 
pak přikreju."

Délka vztahu je totiž přímo úměrná irelevantnosti naší
minulosti.

Fascinuje mě, jak se ta intenzita důležitosti některých 
skutečností v běhu času zásadně mění. Ze stovky rovnou na 
nulu.

Pokud jsem zrovna v přeměně nebo čerstvě po ní, nejspíš to 
budu chtít řešit, protože toho budu mít plnou hlavu a pak má 
smysl se ptát "říct či neříct?". Ale za několik let mu to 
neřeknete ne proto, že jste nechtěli, ale proto, že jste na to 
prostě fakt prachsprostě zapomněli.

(19.11.2017 - Ale zapomněla jsem ještě na jednu variantu, 
kterou dodávám měsíc po napsání tohoto článku.
Je to ta nejhezčí (a současně nejvzácnější) varianta ze všech, 
popírající to, co jsem napsala v předchozích odstavcích a 
vypadá asi takto:
"Terko, tolik jsem se k Tobě těšil. Celou noc jsem ale nespal, 
protože jsem si pořád říkal, jak Ti to mám říct, abych Tě nějak
nevyplašil, neurazil, abych Ti neublížil. Bál jsem se, abys mi 
neutekla. Teď jsem tady a, prosím, řekni už mi to. Já to vím. ...
- ... Tak vidíš. Není to takhle lepší? Muselo se Ti ulevit. Mám 
Tě teď o to ještě víc radši. Protože jsi upřímná."
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Po pravdě, tohle je to nejhezčí, co mi kdo kdy od přeměny 
řekl. V minulosti jsem řešila nejen to, jak se s tím vypořádá 
partner, ale také, jak se s tím, že to partner ví, vypořádám já. 
Nemohla jsem se přes to přenést. Kdykoliv se na mě díval, 
podezřívala jsem ho (mylně), že ve mně hledá to, co nechci, 
aby hledal. A to bylo dost traumatizující, takže ten vztah 
skončil. Myslela jsem si, že je to má paušální reakce, kterou 
budu aplikovat na každého takového partnera. Proto jsem si 
vytvořila teorii, která je sice taky platná (že délka vztahu je 
přímo úměrná irelevantnosti informace o naší minulosti), ale 
tahle je lepší. Je to (jako všechno v přeměně a v životě) 
individuální a záleží to na partnerovi, jak on sám se k nám 
postaví, stráví to (neboť vždy ten proces strávení přijít musí) a
jak moc pro něj budeme nebo nebudeme tou ženou, kterou být
chceme (a ne nikým jiným nebo "polojiným").

Tuhle variantu bych chtěla. Je osvobozující a ten vztah je po 
ní ještě pevnější a otevřenější.)

Dnes večer mi to zrovna ještě po několika dnech naskočilo, 
ale rozesmálo mě, jak něco kdysi tak důležitého, co bylo 
středobodem mého vesmíru, je najednou v mé hlavě po pár 
dnech jen proto, že mi napsala jedna z vás. A díky ní jsem si 
vzpomněla i na tenhle můj blog, který byl kdysi mým 
deníčkem. Takže je tu z toho tenhle článek. Chudák malej 
krátkej.
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Přijde mi famózní, jak se to časem všechno pořád neustále 
posouvá dopředu, i když už jsme dávno po přeměně a 
myslíme si, že lepší už to být nemůže.

Každý den je to lepší. :)

I vy tady jednou budete a pak už přeměna nebude 
středobodem vesmíru a každodenní několikanásobnou 
myšlenkou. Nebude k tomu totiž žádný důvod (pokud tedy 
nebudete chtít dál přeměnou a tímhle tématem žít, což 
neodsuzuji, protože to zase pomáhá těm druhým).

Já za sebe musím říct, že děkuji za každý den, kdy nedostanu 
žádnou sms nebo e-mail, ve kterém někdo řeší přeměnu. 
Vždycky mě ta zpráva totiž katapultuje myšlenkami tam, kde 
jsem to už opustila. Řešila jsem to čtyři roky, denně se tím 
můj mozek zabýval, bylo to to největší a nejdůležitější 
každodenní téma, se kterým jsem se probouzela i usínala. Už 
bych si taky ráda oddechla a odešla do svého "přeměnového 
důchodu". :)

Až doteď jsem razila myšlenku, že vždycky odepíšu alespoň 
na první e-mail každého, kdo mi napíše, protože sama vím, 
jaké to bylo, když jsem v roce 2012 neměla komu napsat nebo
mi nikdo neodpovídal. Nedokážu nepomoct, když vidím, že to
někdo potřebuje. Mám z té doby v hlavě ještě tolik informací, 
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že se vždycky snažím alespoň ve dvou třech větách tu 
informaci předat a pomoci, ale vždycky mě tím mrsknete 
zpátky. Tam, kde tím vy žijete, ale já ne. Řeším, v čem půjdu s
klukem do kina, kdy se vrátí z tréninku, kdy půjdeme k jeho 
mamince, se kterou si zase popovídáme. Sedíme na lavičce 
nebo mluvím v práci s klientkou a najednou zpráva: 
"Prosímtě, nemáš někde odkaz na ten levný dilatátor do 
Motola?", "Terezko, já už to nezvládám, jak mě všichni pořád 
považují za transvestitu." Atd. Nemůžu vám za prvé v tu 
chvíli hned odpovědět, nemůžu vám kolikrát odpovědět ani 
večer, protože se z té lavičky přesuneme domů, kde řeším 
společnou večeři a film, který si pustíme. A už vůbec mi, 
prosím, nevolejte. Nemohu s vámi (ač bych vás skutečně ráda 
podpořila) sdílet radost z toho, že už ležíte v Motole, ale dali 
vás na pokoj s jinou slečnou, co chodila k jinému 
sexuologovi... Nemůžu si o tom s vámi povídat. Vy za to 
nemůžete. Já si to v té době taky neuvědomovala. Že je taky 
něco jiného, než život s přeměnou. Že je taky ještě ten 
"obyčejný" život bez ní. Tak to tu teď prostě říkám. :)

Pokud tedy budete číst tento článek a budete mi chtít napsat, 
rozmyslete si to prosím. Každá vaše myšlenka je pro mě 
návratem zpátky do míst, na která už jsem zapomněla...

Protože život není o přeměně.
Je o ní jen v přeměně.
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Takhle to vidím s odstupem času já.

Děkuju.
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To, že něčí život stále je a bude o přeměně ale nemusí 
znamenat, že člověk nebude nikdy šťastný, když se od své 
minulosti neodpoutá. Jsou mezi námi lidé, kteří se odpoutat 
ani nechtějí a díky tomu, co prožili, pomáhají ostatním. To jim
přináší radost i uspokojení.

Ugla a Fox (Island) - oba po přeměně.
I takové může být řešení při hledání partnera.

(Rozkošná fotka.)
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Listopad 2017

Správní lidé kolem nás
29. listopadu 2017 v 11:07 | Tereza 

Né, nejsme na světě sami.
Potkáváme se s lidmi, které jen 
mineme, ale také s lidmi, kteří v 
nás zanechají nějakou stopu. Něco 
nám přinesou. A někdy to může 
být veliký dar.

Pak také potkáváme ty, kterým ten 
dar potom dáme my, protože ho 
potřebují.

I já mám kolem sebe ty správné lidi. A jeden z jejich darů, 
který jsem si vzala k srdci i já, vám posílám.

Co jsou tedy ty moje střípky, které považuju za součást svého 
úspěchu?

1. Mám skvělou startovní čáru. A vy taky.

2. Bořím stereotypy.

3. Jsem svá a nestydím se za to.
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4. Jsem pracovitá.

5. Nepochybuju o tom, že se mi bude dařit.

6. Znám své životní priority.

7. Nevzdávám se při prvním, druhém, ani stém neúspěchu.

8. Nečekám na až...

9. Netlačím řeku. Teče sama.

10. Sdílím, na čem pracuju.

11. Obklopuju se lidmi, kteří mě netahají dolů.

12. Jdu s kůží na trh.

13. Odstřihávám věci, které mě brzdí.

Blogerka Veronika Hurdová sepsala do několika výše 
uvedených bodů, čemu vděčí za svůj úspěch. Myslím, že to 
platí do posledního puntíku u kterékoliv lidské činnosti, do 
které se pustíme. Včetně přeměny.
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Vím to, protože mi také dlouho trvalo, než jsem pochopila, že 
k tomu, abych dosáhla svého vysněného cíle potřebuji splnit 
všechny body. Všechny!

Je na každém z nás, jak se k tomu postavíme a jakými lidmi 
se obklopíme...

Nenechme se tahat dolů.

Stejně z tebe nikdy nebude ženská!

Podívej se, jak vypadáš. Ty jsi snad spadl z višně!

To musíš kvůli tomu lízt v ženských šatech mezi lidi? Že se 
nestydíš!

Máš zapotřebí takhle se ukazovat světu?

Ty si jako myslíš, že budeš mít po přeměně chlapa?

Bude z tebe jen zmrzačená troska.

Přeměna nemá smysl...

Tohle všechno a mnohé horší jsem si už vyslechla.
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Lidi, kteří mi to říkají, jsem buď odstřihla nebo se s nimi o 
přeměně nebavím.

Oni mají svoji pravdu. Ale i kdyby měli tu nejpravdovatější 
pravdu světa, nedám na ně.

Naopak se obklopuju lidmi, kteří mě podporují, aktivně se 
zajímají o to, co dělám, snaží se mi pomoct.

Tip: Nedejte na ty kadimúry, co se vás snaží od přeměny 
odradit. Většina z nich nikdy jít do přeměny ani nezkusila. A 
pokud podporující lidi nemáte ve svém okolí, přihlašte se do 
nějaké skupiny na FB, nebo se scházejte s lidmi, o kterých 
víte, že jste na stejné notě. Jako já mějte kolem sebe 
kamarády, kteří prošli nebo procházejí přeměnou a dají vám 
nový vhled ve chvílích, kdy si nevíte rady nebo potřebujete 
podpořit při těžkém kroku.

(Záměrně jsem použila Veroničin text k bodu č. 11, který jsem
mírně upravila pro naše nás.)
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Doslov
Listopad 2020 | Kristina a Tereza

Knížka končí. Na rozdíl od Terezy příběhu, který pokračuje 
dál. Zbývá udělat poslední tečku. Nějakou pěknou, abychom 
knihu mohli s klidem na duši zavřít a odložit. Napadlo mne, 
že takovou tečkou by mohl být rozhovor s Terezou, ohlédnutí
a zhodnocení jejího příběhu. Pojďme na to.

Terezo jsi jeden z mála lidí, který se takto veřejně otevřel 
světu. Nelituješ toho?
Já fak neplánovala s nikým sdílet svůj příběh! Potřebovala 
jsem to jen někomu říct, ale nebylo absolutně komu, tak jsem 
si ze zoufalství, abych se nezbláznila, založila blog jako 
takový svůj deníček, do kterého jsem se vyplakávala. Moc mi 
to pomáhalo. Pláč se pak postupně k mému údivu měnil 
v radost a smích a to už jsem věděla, že tohle svoje blogové 
„děťátko“ musím „porodit“ hezky do konce, aby se z  toho 
mohl radovat také někdo jiný, kdo zrovna prožívá něco 
podobného a taky to nemá zrovna komu říct. Jako takové 
vodítko k  tomu, aby věděl, že to není tak strašné, jak se může 
zdát.
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Když jsem četla Tvůj příběh, byla to pěkná jízda na 
horské dráze. Co pro Tebe osobně bylo nejtěžší?
Jedna z nejtěžších věcí byla bojovat se strachy druhých. Já 
sama jsem opět k mému údivu postupně strach mít přestávala 
a začínala jsem být silná, ale zděšení některých přehnaně až 
nesmyslně empatických lidí kolem mě neustávalo a o to víc to 
bylo těžší, když se prohlašovali za lidi, kteří musí vědět lépe, 
než já, co mám v danou chvíli dělat, aby mi třeba náhodou 
někdo neublížil. „Terezo, hlavně ještě nenos sukně! To by 
nebylo dobré!“ nebo „Uf, tohle nemůžeš zvládnout! Nechceš 
toho nechat? Co na to řeknou lidi?“.
Já byla přitom už dávno v pohodě a žádný soucit ani bojovat 
se strachy jsem nepotřebovala. Opravit by mockrát 
potřebovala tato společnost. Ne my. :-)
Co jediné stále bolí je to, že jsem přišla o sdílení 
každodenních radostí a starostí se svojí dcerou, po které jsem 
moc toužila, a i když spolu vycházíme moc hezky, chtěla bych 
s ní být denně, ale to nejde. V některých chvílích byla ona tím
jediným důvodem, proč tu být. Naštěstí jsem brzy pochopila, 
že těch důvodů k životu může být zase spousta. Chtěla bych 
děti, ale to bohužel přirozenou cestou nejde. Jsem s  tím už 
smířená a beru to tak, jak to je. Mohu říct, že jsem šťastná a 
za každou chvíli se svojí dcerou jsem vděčná.
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Je něco, co bys s odstupem času udělala jinak? Něco, co s 
odstupem považuješ za chybu a nechtěla bys, aby to někdo
v budoucnu zopakoval?
Napadá mě jediná věc. Ke konci přeměny mi došlo, že ve 
chvílích, kdy se nadechneme nad hladinou a okusíme svět, po 
kterém celý život toužíme, moc nevnímáme, co se děje vedle 
nás. Myslím tím naše tehdejší partnery. I oni měly své životy, 
své pocity, strachy a bojovali s něčím, s čím potřebovali 
pomoct. Já zatím slepě a nadšeně utíkala jako o život kupředu
za svým cílem a nevěnovala jsem lidem kolem sebe velkou 
pozornost. Velké díky patří všem partnerům a partnerkám, 
kteří s některými z nás jdou alespoň chvíli nebo delší dobu 
dál vedle nás. Není to samozřejmost a i oni mají právo jít za 
svým štěstím. Byť by to znamenalo třeba definitivní rozchod. 
Ani ten nemusí znamenat konec světa, jak to tehdy připadalo 
mně.

A na druhou stranu, co považuješ za největší osobní 
přínos? Co ti dalo, že jsi mohla prožít život muže i ženy?
Ano, to je velké štěstí prožít dva životy v jednom! Přineslo mi 
to mnoho. Spoustu opravdu dobrých přátel a také velkou 
úlevu z  toho, že už se nemusím skrývat. Najednou jsem mohla 
rozkvést a začala jsem být silnější, než kdykoliv předtím ve 
svém životě. Ten pocit je opojný dodnes roky po ukončení 
přeměny. Není nad to být sama sebou! Je ale potřeba říct, že 
než jsem do toho šla, tak jsem neměla ambice být hezkou 
ženou. Chtěla jsem se každé ráno „pouze“ jako žena 
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probudit. A taky jsem nehodlala zemřít jako muž! To, že se o 
mě postupně začali zajímat muži bylo pro mě nečekané a moc 
krásné. Byl to bonus, se kterým jsem nepočítala a postupně se
mi začaly otevírat další a další dosud neobjevené dveře ve 
světě, o kterém jsem si kdysi jen snila. 
Často se mě někdo ptá na to, jaké to bylo „být mužem“. Já je 
ale musím vždycky zklamat, protože to nevím. Vím jen, jaké to
je žít jako žena v mužském těle. Je to příšerné a jestli se 
chcete trápit každý den, naroďte se do špatného těla. Myslím, 
že jsem vždycky ke všemu přistupovala se svým ženským 
přístupem (až to bylo leckomu občas divné) a tak opravdu 
nevím, jaké to je „být mužem“. Mnozí muži si myslí, že mám 
výhodu předchozího života v mužském těle a tím budu mužům 
více rozumět. Není tomu tak! Nerozumím jim stále, ale beru je
takové, jací jsou. A někteří jsou opravdu moc fajn a 
gentlemani. :-) Ráda žiju ve světě, ve kterém jsem ženou, 
která má vedle sebe také muže.

Když Tě člověk vidí, jak jsi šťastná, tak otázka zda 
nelituješ toho co jsi udělala nedává smysl. Zeptám se tedy 
jinak. Protože lidé jako Ty tu byli a budou, co by jsi 
vzkázala těm, co půjdou v Tvých stopách?
Je to zvláštní, ale denně cítím takový hezký pocit a vděk za to, 
že jsem žena. Musím proto podpořit každého, kdo o téhle 
cestě přemýšlí. Nebojte se svých strachů! Drtivá většina 
všeho, čeho jsem se na začátku bála, se nestalo. Užívejte si to!
Nedejte na všechny ty chytré hlavy, jejichž rady jsou ty 
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nejzaručenější! Zkuste si na všechno přijít sami a potom 
zjistíte, jaké to doopravdy je. Vlastní zkušenost je 
nenahraditelná a není možné ji žádným jiným způsobem 
zprostředkovat.
Znám mnoho spokojených lidí po přeměně, kteří o tom jen 
nikde nemluví. Já o tom ale mluvím! Můžete tu být s námi 
taky! Jdete do toho?    

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo objevil blog a 
podpořil mě v  těch nejtěžších chvílích, protože díky vám 
jsem brzy získala sílu podpořit zase ty další z nás. A nejen ty.
Také jejich rodiče, partnery a děti. Díky vám všem, kterým 
naše štěstí není lhostejné a pomáháte nám, přestože to s 
námi také nemáte jednoduché! 
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