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Zúčtování paní Anny – 1. díl 

Narativ: Talentovanou fotografku Annu Frankovou jsem poprvé potkal mezi regály v super-marketu 

ve Stříbře, kde ona tehdy pracovala, a odkud já pocházím. Osobně jsme se do té doby nepotkali, 

sledovali jsme se ale na sociálních sítích. Žádost o rozhovor opakovaně odmítala. Až v říjnu 2020 

souhlasila. A já tak půl roku sledoval její život.  

zvuk přijíždějícího vlaku, nástupiště 

Anna: Byla to jízda. Od začátku do konce. Nebo... ta přeměna trvá furt. Ale rozhodně to je věc, které 

nelituji, a která mě udržela při životě. Tenkrát ta přeměna pro mě bylo hlavní téma , proč jako žít a 

odžít dobře.  

zvuk otevírajících se dveří vlaku, lidé vystupují a vítají se 

Autor: Čau. 

Anna: Ahoj Lukáši. 

Autor: Tak vítej doma. 

Anna: Ach. Celou dobu ve vlaku přemýšlím nad tím, že se mi sem vůbec nechtělo. Že už jsem si 

vymazala vzpomínky z hlavy, nebo teda Mariánské Lázně jsem vymazala z ma-py. A hned jsem viděla 

ještě ve vlaku u výstupu známé tváře, které zrovna vidět ani nemusím. Ale... ale tak. 

 

změna prostředí - uvnitř 

Anna: U mě to bylo od dětství dost jasné. Já jsem chodila v holčičím oblečení, měla jsem vlastně díky 

babi, která mi kupovala veškeré bárbíny, domy pro panenky a držela se mnou basu. Myslela si, že z 

toho třeba jednou vyrostu. Tak vlastně celé moje dětství až asi do 13 let bylo holčičí.  

zvuk ulice - Mariánské Lázně 

Anna: Tady byla moje škola. Sever. Od sedmé třídy jsem tady byla. Tady jsem se snažila být strašným 

klukem. A to fakt jako nefungovalo. Nebo ze zženštilého kluka neuděláš přes noc chlapa. Ani když se 

fakt snažíš, tak to nejde vydřít. 

změna prostředí - uvnitř 

Anna: Moje matka byla taková hodně bláznivá do toho... Takže si třeba koupila paruky a já jsem to 

pak všechno zkoušela. No a když ve škole byla nějaká příležitost, že jsme měli třeba volbu missáka a 

tak, tak jsem se vždycky převlíkla. Tenkrát můj idol byla Heidi Janků, tak jsem si hrála na Heidi a dělala 

jsem takové travesti show, dejme tomu, v těch dvanácti, třinácti letech. No a pak to skončilo jednoho 

dne, kdy jsem ve třinác-ti utekla od mámy a jejího přítele k babičce, a nastoupila jsem do nové školy. 

A máma mi řekla, ať se chovám konečně normálně. Tím to ve mně tak nějak zabila. A v tu chvíli jsem 

začala být nesebevědomý chlapeček.  

zvuk ulice - Mariánské Lázně 

Anna: No a tady je vlastně... Jak je tam ten jediný balkón, tak tam jsme bydlely s ba-bičkou. To bylo 

jediné okno s balkonem, francouzskýma dveřma. Tak tam jsme měly takovou útulnou garsonku. Ale 

sem vlastně chodili ti ostatní ze školy a pokřikovali tady na mě. A já jsem seděla schovaná na gauči a  
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Reckoning of Ms Anna – part 1 

Narrative: I first met Anna Frank, a gifted photographer, in the middle of supermarket shelves in 

Stříbro where she worked and where I come from. We hadn´t met in person before, we were just 

following each other on social networks. She repeatedly turned down my request for an interview. 

Only in October 2020 did she agree and I was allowed to follow her life closely for half a year. 

FX an approaching train, a platform 

Anna: It was quite a ride. From the very start till the end. Or…the transition is still under way. But 

beyond any doubt it’s something I don’t regret, it has kept me alive. Back then the transition was my 

central topic, a reason to live and live it well.  

FX train doors open, people are getting off the train, they are greeted and welcomed 

Author: Hi. 

Anna: Hi, Lukáš. 

Author: Welcome home, then. 

Anna: Ah. The whole time on the train I was wondering that I actually didn´t feel like coming at all. I 

have already erased the memories from my mind, or, so to speak I´ve wiped out Mariánské Lázně 

from the map altogether. And first thing I saw when I got off were familiar faces, those I don´t need 

to see at all. Anyway…that is how it is. 

FX a change in atmosphere – interior 

Anna: Since childhood it has been quite clear with me. I got dressed in girl´s dresses, my Granny 

bought all these Barbie dolls and doll houses for me and stood always by my side. She hoped I might 

grow out of it one day. Looking back at it, my whole childhood up to the age of 13 was girlish. 

FX a street in Mariánské Lázně 

Anna: There used to be my school. The Northern Elementary. From the seventh grade up. I was trying 

hard to be a bad boy. It didn´t work out at all, honestly. You can´t make an effeminate boy into a man 

overnight. No matter how hard you try it can´t be scraped or clawed for. 

FX a change in atmosphere – interior 

Anna: My Mum was going sort of crazy about it… for instance, she would buy wigs and I would try 

them all on. And whenever there was a chance at school, such as a beauty competition and stuff, I 

was always willing to cross-dress. Back then my idol was Heidi Janků so I pretended to be Heidi and 

put on a travesty show, sort of, when I was twelve or thirteen years. It all came to an end one day 

when I left Mom and her partner at the age of 13 and went to live with Grandma and got to a new 

school. And Mum just told me to start finally behaving myself. She killed it with that. That moment I 

turned into an insecure little boy. 

FX a street – Mariánské Lázně 

Anna: And there it is actually …Where there is the only balcony that´s where we lived with Granny. It 

had a single window and a balcony, a French window. We had a cosy studio. But my school-mates 

came round below the flat just to shout at me. And I was sitting, tucked in on the sofa and 
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teď jsem si přála jenom, ať to babča neslyší. Většinou to byly ty stejné nadávky, mně jinak než těma 

dvěma slovy... 

Autor: Jakýma? 

Anna: Teplouši nebo buzerante. To byly dvě nadávky, které jsem slyšela nejvíc.  

Autor: A co kříčeli? Jakože tě vyvolávali? 

Anna: „Buzíku, vylez ven! Kde jseš? Jsi s babičkou?” Tak to... Když jsem chodila sama, tak jsem si to 

nějak dokázala zpracovat časem, nebo pak jsem brečela doma. Tajně. Ale když jsem chodila s 

babičkou a oni na tebe pokřikujou, tak to není hezké, protože ty se to před tou babčou, nebo 

rodinou, snažíš jako skrýt. Ne kvůli tomu, že by odhalila tvo-ji orientaci nebo kdo jsi, ale kvůli tomu, 

že na tebe útočí nemístně zrovna u té babič-ky. Že jako jseš neoblíbená a že se ti smějou. To jsem 

chtěla vždycky zakrýt. Ale zase nedělo se to každý den... 

 

Autor: Ale tvoje babička to určitě někdy slyšela, ne? 

Anna: Ano, ale nikdy jsme se o tom nebavily. 

Autor. Takže to nikdy nezmínila? 

Anna: Držela dekórum.  

Autor: Takže dělala, jakože to není. 

Anna: Ano.  

Autor: A myslíš si, že to bylo správně?  

Anna: Mně by to bylo hrozně trapné o tom se bavit, s ní. My jsme měly skoro vždyc-ky... My jsme se 

měly strašně rády. Tak to bylo, ale určité hranice jsme... nějaké osobní, jako svěřování... to tam 

nebylo. Bylo to tam z téhle stránky chladné. Ale mně to vyhovovalo. A babče asi taky.  

změna prostředí - uvnitř 

Anna: No a pak se to objevilo až v pětadvaceti, kdy jsem se asi ve tři hodiny ráno uvě-domila, že jsem 

transsexuální, že to je moje téma. Před tím jsem se teda vždycky při nějké příležitosti - ne teda ve 

společnosti - v koupelně jsem se namalovala a hrála jsem si na tu ženskou a tak. A cítila jsem se 

šťastně. A pak v těch pětadvaceti v ty tři hodiny ráno, tak moje nejlepší kamarádka je doktorka a píšu 

jí: „Olí, myslím, že už vím, co je se mnou za problém. Jsem transsexuální.” Tak vlastně do sedmi hodin 

ráno jsem měla veškeré kontakty na sexuology a mezi nima byla Hana Fifková. A tak jsem jí ten den 

ještě zavolala. No a od té doby, vlastně říjen 2011, myslím, začala ta moje pře-měna.  

zvuk chůze po ulici 

Anna: Tady stál nápis: „Nádler je buzerant.” Tak to jsem tady vždycky chodila s babičkou okolo a 

snažila jsem se to zakrýt. Nebo vždycky jít jako do obzoru, do výhledu tak, aby to neviděla. A bylo to 

tady napsané strašně dlouho, než to tedy zrekonstruovali, tak to tady bylo. 

Autor: Tady na té stěně, u čela toho hotelu, u vstupu?  

Anna: Ano. Tak to byl takový můj odhalený... 

Autor: Pomník.  
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wished Granny just wouldn´t hear them. Mostly they were shouting the same insults, they hardly 

called me differently than with those two words… 

Author: Which ones? 

Anna: A fag or a homo. I heard these two insults most often. 

Author: And what were they shouting? Were they sort of calling you out? 

Anna: “Fag, come out! Where are you? Are you with Granny?” Well, that… When I was walking on 

my own I managed to process it with time or just cried it out when I got home. Secretly. But when I 

walked along with Granny and they started shouting at me, it was not nice because I was still trying 

to hide it away from Granny or from the family in general. It is not the point of coming out, revealing 

your true nature, it is about being attacked inappropriately when with Granny in particular. 

Admitting that you are unpopular and mocked. I was always trying to hide it. On the other hand, it 

didn´t happen on a daily basis… 

Author: But your Granny must have heard it at times, right? 

Anna: She must have but we have never talked about it. 

Author: Has she ever mentioned anything? 

Anna: She has always kept up appearances. 

Author: She has pretended the problem hasn´t existed. 

Anna: Exactly. 

Author: Do you think she has done the right thing? 

Anna: It´s been just too painful for me to talk about it, with her, that is. We´ve had, mostly...  We´ve 

loved each other very much. But it had limits…private issues such as confiding…we´ve never done 

much of that. It´s been a bit colder there. But it´s worked for me. And for Granny likewise, I think. 

FX a change in atmosphere – interior 

Anna: Well and then it re-occurred only when I turned twenty-five: at about 3 am I suddenly realized 

that I was transgender, that was my issue. Before in some occasions – not in a company of other 

people – say, in a bathroom, I put on my make-up and pretended to be a woman. And it made me 

happy. And then at the age of twenty-five at 3 am I texted my best friend who happens to be a 

doctor: “Oli, I might have figured out what my problem is. I am transsexual.” By 7 am I had all the 

contacts for sexologists, Hana Fifková included. I phoned her the very same day. And since then, 

since October 2011, I think, I´ve been transitioning. 

FX steps, walking on the street 

Anna: There used to be a sign that read: “Nádler is a fag”. I used to walk past it with Granny trying to 

hide it from her. Or trying to step in her view and prevent her from spotting the sign. And it used to 

be there for such a long time before they finally reconstructed the place.  

Author: Over there at the wall next to the front of the hotel, at the entrance? 

Anna: Yes. It was just like an unveiled … 

Author: Memorial of yours. 
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Anna: ... odhalené místo. Haha, ano, pomník. A takové bolestné místo toho, že to vidělo spoustu lidí - 

nebo to nešlo přehlídnout, to bylo tak jako půlmetrovým písmem. A mys-lím, že to bylo napsané 

modře. 

Autor: No a jaké tohle je? Jedna věc je, když to na tebe pokřikují, druhá věc je, když to je takhle.... 

 

Anna: ... spečetí... 

Autor: ... napsané na nějaké budově? 

Anna: Tím to spečetili a tím vlastně... si to každý den připomínat, když chodíš do školy, tak to není 

moc příjemné. Nebo to je HODNĚ nepříjemné. A stydíš se jako před ostatníma hodně.  

 

Autor: Proč jsi třeba nešla a nepřemalovala to? 

Anna: No, to bych asi ukázala ještě větší slabost. Vidět jako Nádlera, jak to přemalo-vává, tak to by 

bylo jako směšné.  

změna prostředí - uvnitř 

Anna: I když mi to přišlo na začátku mluvit o sobě v ženském rodě před většinovou společností až 

takové scifi. Myslím, že jsem tehdy měla i holou hlavu, hiphopové oble-čení, co nejvíc široké oblečen 

jsem měla. A teď jsem přišla vlastně na tu schůzku s Hanou a teď někdo už mluví většinou na tom 

prvním sezení v ženském rodě, nebo v tom preferovaném, a já jsem to dokázala až třeba po roce těch 

terapií. Že před ní jsem mluvila o sobě... nejprve jsem měla jméno Luka a pak až když jsem se dostala 

mezi víc transsexuálních lidí, tak jsem získávala odvahu. Pro mě vlastně ta transsexuální spo-lečnost 

byla napřed příprava toho ženského rodu a toho sebeobhajování. A teprve asi  po dvou a půl letech 

jsem o sobě řekla i v té většinové společnosti... Nebo pracovala jsem v Penny Marketu za kasou, takže 

jsem celou tu proměnu prošla za kasou. A mluvit v ženském rodě s jmenovkou Lukáš Nádler mi 

nepřišlo vhodné. Tak až potom, když jsem si změnila na neutrální Issu Franků, tak před těma 

kamarádama, kteří nejsou transsexu-ální, nejsou z LGBT komunity, tak jsem začala pomalu mluvit o 

sobě v ženském rodě. Nebo byl někdo tak hodný, že to i vzal za mě. To si pamatuju, jedna kolegyně: 

„Tak už ti můžeme říkat v ženském rodě?” Tak to bylo jako příjemné. Jsem to nečekala. Byla starší, 

nebyla taková znalá, ale nějak jí to selsky bylo porazeno.  

zvuk nákupních košíků před supermarketem 

Bývalá kolegyně v Penny Marketu: Víte co, nám oznámil vedoucí, že vlastně k nám při-jde nová 

pracovnice, ale je to muž, která čeká na přeoperování. Takže jako já jsem byla zvědavá. Nemám 

předsudky, jako já tyhlecty lidi beru normálně. A byla jsem zvědavá, jak vypadá. Přeci jenom jsem se s 

takovým člověkem ještě nesetkala. Ale když přišla, aura okolo ní, ona je prostě taková éterická 

bytůstka. Takže jako příjemná, sympatická hned od první chvíle. Měla jsem ji ráda.  

Autor: A tehdy jak jste jí vlastně říkali?  

Bývalá kolegyně v Penny Marketu: Issa. Ona se... Issa Franková. A vlastně po operaci... Anička... taky 

asi Franková má, že jo? Takže to je stejné. Akorát byla Issa a teď je Ani-čka. 

Pracovitá, obětavá, pomohla. Když se někdo ptal, poradila. Opravdu vstřícný člověk.  
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…an exposed spot. Haha, exactly, a memorial. A hurtful spot which too many people saw – or 

couldn´t overlook as the letters were half a metre each. And I think it was written in blue. 

 

Author: And how does it actually feel? One thing is when they shouting the insults, the other is when 

it is… 

Anna:…sealed… 

Author: …in writing on a building? 

Anna: They sealed it with that sign and in that way... reminded me daily when I went to school, that 

was clearly not pleasant. Or, to put it straight, it is GENUINELY uncomfortable. And you feel ashamed 

in front of others. 

Author: Why didn´t you go and repaint it? 

Anna: I would perhaps show even greater weakness, wouldn´t I? To see Nádler repainting the sign, it 

would have been ridiculous. 

FX a change in atmosphere – interior 

Anna: Anyways, it seemed nearly a sci-fi to me to refer to myself as “she” in wider public. I think I had 

my hair shaved off, wore hip-hop clothes, the baggiest clothes I had in my wardrobe. And then I 

came to see Hana and, typically for some clients, you refer to yourself as “she” or your preferred 

gender already at the first session but I managed only after a year of therapies. In front of her I 

referred to myself… first as Luka and only when I got in the transsexual community I summoned the 

courage. Getting inside the community helped me prepare myself for this female gender and self-

justification. Only after two and a half years I dared talk about myself as a “she” in wider public… I 

was working as a cashier in Penny Market, I went through the whole transition behind the cash desk. 

And I didn´t think it proper to refer to myself as “she” when I wore the name card with Lukáš Nádler 

on it. Only later when I changed my name to Issa Frank I started slowly using “she” in front of friends 

outside the trans or LGBT community. Or somebody was so kind to do it for me. I remember a 

colleague of mine: “Can we start calling you a she?” It felt nice. I didn´t expect it. She was a little 

older, not so sophisticated but her common sense told her what to do. 

 

FX trolleys in front of the supermarket 

Former colleague from Penny Market: You know what, our boss told us we would get a new 

colleague who was a man but was waiting for a gender-reassignment surgery. To be honest, I was 

curious. I am not biased, I treat these people normally. I was just curious to see what he looked like. I 

hadn´t met anyone like that before. But when she came, shrouded in her aura, she is just this elusive 

human being. She was very nice and friendly right from the start. I liked her. 

Author: And back then, how did you actually call her? 

Former Penny Market colleague: Issa. She was… Issa Frank. And actually, after the 

surgery…Anička…also Frank, is it? So it remains the same. She just changed Issa to Anička. 

Hard-working, selfless: she was always ready to help. When you had questions, she had a good piece 

of advice. A genuinely helpful person. 
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Někteří, když se dozvěděli, že je to chlap, tak jako měli... bylo vidět, že jsou tako-ví... já nevím, jak 

bych to řekla... zabednění? Mně to přijde, v dnešní době, že byli takoví jako: „Jéžišmarjá! Je to Anna: 

ženská? Nebo chlap?” Takže někteří byli... Ale jako pak si získali Aničku, Anička si získala všechny 

svým srdcem a chováním. Takže já si myslím, že potom tak nějak, když zjistili, že je to fajn ženská,  

tak... I když ti zarytí teda fakt ti ne, ti jako e e.  

Autor: Jako zákazníci? Nebo i kolegové z práce? 

Bývalá kolegyně v Penny Marketu: Byla tam i kolegyně, která byla v těžkém šoku, že prostě budeme 

mít chlapa na šatně. Že se před ní nebude svlíkat. Na záchod aby chodi-la na pánský. Takže jako ta 

měla hodně velké předsudky. Takže to jsme jako kroutili hlavou.  

změna prostředí - uvnitř 

Anna: No a vlastně Penny Market mi vydržel celou tu přeměnu, protože oni vás jen tak nezaměstnají, 

když se měníte. Jsi spíš na okraji společnosti, než že by sis mohl vybírat, kde můžeš - ještě bez 

maturity toho moc neuděláš. Tak jsem byla ráda, že mám aspoň nějaký příjem a že můžu fungovat.  

A pak když jsem byla připravená, tak jsem šla do Prahy do Penny Marketu. Protože jak jsem řekla, že 

už jsem líná, někde zvyklá, a Penny Market... ta práce je všude stejná, takže oni zavolají do Penny v 

Praze, řeknou, jestli mají volné místo, že tam pošlou ně-koho z Plané nebo z Mariánských Lázní. Tak 

jsem šla tam.  

Autor: V té Praze je ta přeměna asi mnohem snazší, protože tam člověk je anonymní. Na tom malém 

městě tě zaprvé ti lidé znají, pokud tam odsud pocházíš, v té před-chozí roli, anebo třeba minimálně 

se to od někoho dozví. Samozřejmě je to větší terárium. Jaké pro tebe to bylo, ta přeměna v tomhle 

prostředí? 

Anna: V Praze to bylo plné šikany. Já jsem se tam necítila dobře. Od mého šéfa z Penny byla značná 

šikana. Ještě doteď s tím nejsem tak nějak smířená, že bych se nad tím dokázala povznést. Ale ještě 

bych mu třeba, kdyby někde visel, tak bych mu ještě přimáčknu tu ruku, aby spadnul. To nemám 

zpracované, to přiznávám.  

Autor: Proč tě šikanoval? 

Anna: Nemohl se nějak smířit s tím. Nebo pro něj vlastně gayové, lesbičky, transse-xuálové, všechno 

bylo póvl. A to většinou třeba ke mně přišel a řekl, že by mi tak zmaloval koule, ehm, že bych 

nemohla chodit. Nebo: „Z chlapa ženskou nikdy neuděláš.” A tak. A to bylo na denním pořádku. To 

jsou takové dvě výrazné věci, co jsem si za-pamatovala, ale vlastně to bylo na každodenním pořádku. 

A do práce jsem chodila s křečema v břiše.  

Narativ: Podařilo se mi najít a kontaktovat tehdejšího vedoucího pražské prodejny. Rozho-vor na 

mikrofon si nepřál, ve zprávách však obvinění zaměstnankyň ze šikany odmítl. Také společnost Penny 

Market uvedla, že o daných incidentech neví. Dodala, že diverzitu mezi zaměstnanci podporuje a 

tolerance, vzájemná podpora nebo spolupráce jsou jedněmi z jejích základních hodnot.  

 

změna prostředí - uvnitř 

Anna: Když jsem přišla na to malé město, tak tam se to rychle rozkřikne. Chvíli se ti smějou, chodí se 

na tebe koukat skupinky lidí - třeba do Penny, když jsi za kasou, tak tam se na mě chodily skupiny lidí 

kokukat a dělat si srandu z mého hlasu. Že jim to nějak jako nesedělo s vizuálem. A cítila jsem se 

mnohem víc v bezpečí na tom menším městě. I když ty pohledy byly jako výraznější, ale - jak říká 
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Some, when they learned that she used to be a man they sort of had…you could see they were… I 

don´t know how to put it…thick-headed? It seemed to me they were like: “Jesus Christ! Is she a 

woman? Is she a man?” Some were…but then, Anička won them with her heart and manners. So I 

think, eventually, when they found out she was a great woman…although some hard-core 

opponents, they remained like yuck-yuck. 

Author: You mean customers? Or colleagues at the workplace? 

Former Penny Market colleague: There was a colleague of ours who was deeply shocked we should 

have a man in the dressing room. That we should get undressed in front of her. And she wanted her 

to be using men´s restrooms. So she was extremely biased. It made us shake our heads. 

FX a change in atmosphere – interior 

Anna: And working with Penny Market spanned over the entire transition period; you can hardly find 

a job when you are transitioning, you get marginalised, you don’t have much choice – moreover, if 

you haven’t passed your school-leaving exams. I was happy I had some income at all to get by. 

And when I felt ready I went to Prague to work in another Penny Market store. Because as I said, I 

grew lazy and used to my stuff and Penny Market chain…the work is the same everywhere. They call 

Prague Penny Market headquarters to ask if there is a vacancy and send someone from the regions, 

such as Planá or Mariánské Lázně. And I rose up to the occasion. 

Author: Transitioning in Prague must be way easier because it’s more anonymous. In a smaller town, 

for one thing, people know you and if you have lived there all your life, they know you in your former 

gender role, or they are told by somebody else. Of course, it´s like living in a terrarium. How did you 

put up with it, going through the transition in such an environment? 

Anna: Prague was full of harassment. I didn´t feel comfortable. I was considerably bullied by my boss 

at Penny Market. I still haven´t put up with it, I still can´t get over it. If I saw him hanging by his hands 

somewhere, I would step on his hand to make him fall. I haven´t processed it fully, I must confess. 

 

 

Author: Why did he bully you? 

Anna: He couldn´t come to terms with it, somewhat. He held gays, lesbians, transsexuals and the like 

for trash. Mostly, for instance, he would come to me and say he would give my balls such whooping I 

would hardly walk. Or: “You can never make a women out of a man.” And so on, and so forth. It 

happened regularly on a daily basis. These two things, however, stood out so distinctively that I still 

remember them. But every day there was something. I went to work with cramps in my belly.  

Narrative: I managed to find and get in touch with the former Penny Market store manager in 

Prague. He refused to give interview on the microphone, however, he strictly denied any alleged 

charges by his employee. Also, the company Penny Market stated they were not aware of such 

incidents. They added they supported diversity among employees and counted tolerance, mutual 

respect and cooperation among their fundamental values. 

FX a change in atmosphere – interior 

Anna: When I came to the smaller town, the word spread fast. They kept laughing at me for a while, 

they came to look at me in groups – for instance to Penny Market: when I was at the cash desk 

groups of locals came by, stared at me and mocked my voice. They thought it somehow didn´t match 

the visual. Strangely enough, I felt safer in the small town. Although I had to brave the looks –  
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Hana Fifková - dva měsí-ce na vás budou koukat, třetí měsíc už je nebavíte. V té Praze jsem si vlastně 

zkusila ten svůj real life test. A babička... 

Autor: Co to je? 

Anna: Real life test je žití v té preferované roli, nebo v té své vysněné roli, v tom pohla-ví vysněném. 

Takže tam jsem si to splnila a babička dostala mrtvici silnou, tak jsem se rozhodla, že se vrátím zpátky 

do Mariánek, zase do Penny. A tam jsem poznala svého manžela.  

Autor: Jako že on tam pracoval s tebou? 

Anna: Ne. On tam chodil.... se na mě koukat. A on se zrovna rozváděl, nebo už byl roz-vedený, a nějak 

jsem ho asi zaujala. Tak tam si chodil furt kupovat sušenky. A já jsem tam byla jen o víkendech, tak si 

málem uhnal cukrovku.  

Autor: On to poznal hned na začátek, že jsi trans?  

Anna: Ne. On to... on vlastně mě pozval na rande. Já jsem z toho byla vedle. Říkala jsem si: „Tak jestli 

poznal, že jsem trans, tak to nemá cenu, protože ten chce trans. A nechce nějakou skutečnou... nebo 

nechce ženskou.” Tak jsem mu poslala smsku, že věci se mají takhle, že jsem ještě technicky kluk, ale 

do dvou let projdu proměnou pohlaví a jestli má furt zájem jít na rande. Tak to dva dny rozdýchával a 

pak mě na to rande pozval.  

Autor: A jak vlastně takovýhle chlap, v podstatě takový dřevorubec tady z vesnice ze západních Čech, 

který zase je asi v kruzích podobných třeba chlapů, jak zkousne on a jeho okolí, že vlastně ze začátku 

jde na rande s klukem - v podstatě technicky, přes-tože jsi žena? Že pro spoustu chlapů by asi bylo 

těžké to rozdýchat.  

Anna: No, on se moc neohlíží na ostatní. Teď to teda je hodnocení ze současnosti, ale teda... 

Neohlížel se moc na ostatní. Takže si dělal, co chce. A udělal to, co cítil. A ně-jaké názory... myslím, že 

mu dali někteří sežrat, nebo že se mu aspoň zasmáli, ale to on ustál. A řekl, že jestli teda budu ženská, 

tak s tím nemá problém.  

Autor: Jak velké téma to bylo u vás? 

Anna: No ani moc ne. On mě vzal jako ženskou, mě akceptoval vlastně hned. A dál se tím jako 

nezaobíral. Nebo... Jako postaral se o mě, když jsem měla operaci, nebo když jsem měla nějaký 

problém. Tak on mě prostě bral jako obyčejnou ženskou, co nemusí mít žádné nějaké mindráky. Tak 

podle toho se pak choval. Takže to bylo vlastně hezké.  

Autor: Ale neřešil to, že máš prostě penis? Pořád. 

Anna: Napřed... V intimních chvílích se mu to příčilo. Takže naše intimní chvíle byla od pasu nahoru, 

dejme tomu. S tím se nějak smířil, nějak to vzal, ale těšil se, až projdu tou finální operací. No ale co 

jsem prošla tou intimní operací, tak náš intimní život skon-čil.  

Prostředí bytu, v pokoji hraje televize 

Anna: A uklidíme tady zítra, společně. 

Babička: Haha, jo.  

Anna: Jo? 

Babička: To víš, že jo. 
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as Hana Fifková puts it – they would come to look at you for two months but the third month you are 

no longer entertaining. In Prague I went through this real life test of mine. And Granny… 

Author: What is that? 

Anna: The real life test is living in the preferred gender role or in your dream role, in your dream 

gender. I managed to fulfil my dream but Granny suffered a strong stroke which prompted me to 

return to Mariánské Lázně, back to Penny. And that is where I met my husband. 

Author: Was he working there with you? 

Anna: No. He used to go there…to look at me. He was just getting divorced, or he had already been 

divorced, and I had perhaps caught his eye. So he kept coming to buy biscuits. I was working only 

weekend shifts so he nearly developed diabetes. 

Author: Did he find out you were trans right from the beginning? 

Anna: No. He just…he asked me out for a date. It was overwhelming. I thought: “If he found out I was 

trans there was no point, he loves trans. He is not interested in a real…or he isn´t interested in 

women…” I texted him to explain the true nature of things that I was technically a man going through 

a two-year sex-change period and asked if he was still interested to ask me on a date. It took him two 

days to digest it and then he did ask me on a date. 

Author: And how does a man, or his family and friends, given he’s sort of a lumberjack from a village 

in West Bohemia who is used to the company of his peers, take it in that he started dating a boy at 

first – technically speaking, although you are now a woman? I gather a lot of men would hardly 

handle that. 

Anna: Well he seldom takes into consideration what others think. Now, this is a recent evaluation 

but…He rarely paid attention to what others thought. He did what he wanted. And some opinions…I 

figure some let him have it or laughed at him at least but he resisted. He told me that if I would really 

become a woman he has no problem with it. 

Author: How big deal was it for you? 

Anna: Not a big deal really. He took me as a woman, he accepted the whole of me straight away. And 

he wasn´t really concerned about it. Well,… he looked after me when I had that operation or when I 

had some issues. He took me for an ordinary woman who didn’t need to have any inferiority 

complex. He behaved like this. It felt quite nice. 

Author: Did he actually mind you had a penis? You still do. 

Anna: At first…In our intimate moments, I was not okay with it. Our intimacies were from waist up, so 

to put it. He put up with that, got over it but he was looking forward to the time when I would have 

had the surgery over. But once I underwent the operation our intimate life ended.  

FX interior of a flat, TV is on in the living room 

Anna: And we will clean it up tomorrow, together. 

Granny: Haha, yes. 

Anna: Will we? 

Granny: Of course we will. 
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Anna: Máme tu pěkný bordel. 

Babička: To teda máme.  

Anna: To máme. Tak si můžeš lehnout. 

Babička: To můžu. 

Anna: Já ti trochu stáhnu topení. 
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Anna: It´s pretty messy in here. 

Granny: That´s exactly what it is. 

Anna: It is indeed. You can go and have a rest. 

Granny: I can. 

Anna: I´ll just turn the heating down for you a little. 

 


