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de začínáváš příběh?
Štěpánka:odjakŽivajsem tíhlak přirozené.
mu Životu ve spojenís přírodou a tak mi
jíst hormony,v tédobě jednoznačněvětšijako
noqý druh uňtikon..p.e, připadalo už z podstaty
stujsem
začala
kdyŽ
jsem
štěstí,
velké
nesmysl.A měla
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dovat medicínu v prvním porevolučnímroce. Všichn
Že teďkonečněmohou jednat podle svéh
byli nadšení,
přesvědčenía říkat a učitpravdu. odpadl politic(ý tlak z
ještěse nerozrostl ekonomic(ý tlak různýchfirem. A tď
na přednášcevěnovanéantikoncepci nám jeden osvíce
ny ietar r,ysvětlil,jak pohlar'níhormony ovlivňujínejet

ii. ir

plodnost, ale na mnoha úrovníchcelkoý metabolismus,
když Žena
včetněpsychiky. Nastínil, že1e nebezp ečné,
ještě
neŽjí dodřív
antikoncepci,
v r5 letech začnebrát
pokračuje
tak celý
a
zraje vlastní hormonální systém,
jiné
tentokrát
hormony,
život,ažjí po 4o předepíšou
na klimakterium. A mně vytanula na mysli představa
z filmu Sexmise, kdy svět ovládly ženy a stroje. Každý
den stroj podal kaŽdé Ženě prášek, ktery ovlivnil její
tozmnoŽovacípud i psychiku, aby nepotřebovala muŽe.
Přesně tak jsem si v téchvílipřipadala . uměle ovlivněná
hormony, abych nikdy neměla možnost procítit sama
sebe,žítsvůjŽivot. Tedy v případě, že bych podlehla
většinovémutrendu braníhormonů.
Katka: Já to nijak zvláštneřešila.Dokonce byla doba, kdy
jsem hormonální antikoncepci brát chtěla, protožemi
připadalajako vstupenka do dospělosti.Ale žádnýpreparát mi nesedl,i po nízkohormonálníchjsme měla ob.
iovskéVj'kyv]'nálada víceméněnulovélibido. Nevadily
mi vlastně jen prášky,kterébylo možnébrát při kojení.

nahmatat, abych se přestala bát. od té doby mě štvou
schémata,na kteých je čípekjen jako nezřetelný hrbolek s obrovskou dírou uvnitř. Běžněto tak není.
Atak jste založily obchod?
Štěpánka:Ano, ale nebylo to takjednoduché.Prodávat
něco, o čemnikdo nevi, že to existuje' Navícjsme neměIy Žádnýkapitál do začátku,obě těsně po mateřské.
Nicménějsme koupily prvních šestFemCapů,získaly
zkušenosti, s pomocí založI|yeshop a zača|yobjíždět
mateřská centra, kde jsem přednášelao moŽnostech
nehormonálníantikoncepcea seznamovalaženys FemCapem.
Katka: To bylo v květnu zoro.
A to jste měIy nějaké předchozí zkušenosti s obchodem?
Katka: Ne, obě jsme spíšbadatelkya teoretičlcya tak se
učímeza pochodu metodou pokus - omyl.
Hodně se věnujete předávání kompletních informací
uživatelkám i odborné veřejnosti.
žekaŽdáženamiže znát svou
Katka: Jsme přesvědčené,
vlastnívnitřní anatomii a pochopit, co se v níkaždýměsícodehrává, stačíto jen rozumně vysvětlit. Pro sprármé
použitíFemCapu jsou podrobnéa srozumitelnéinfor.
I to je jeden z důvodů,pročjsme upravily
mace klíčové.
původnípříbalovyleták, rozšířilyho a přizpůsobiý čes.
Řy- u slovenslým poměrům. Zpracovanými ýsledky
zporadny přispíváme na odborných konferencích.Naše
zkušenostimohou mít pro lékařesvou váhu.
Štěpánka:KdyŽ o nás vědí,mohou na nás odkázat. Gy.
nekologovése těŽko mohou detailněvěnovat řešenípotřeb antikoncepcejednotlivych Žen, nemajína to časa
ani zdravotní pojištovnajim za to nic nezaplatí.Proto
klademe na poradenstvítakoý dttaz.

A jak jste se dostaly k FemCaPu?
Štěpánka:Hledalajsem pro sebevhodnou antikoncepč.
mi přišlapřirozená metoda
nímetodu. Nejsympatičtější
plodných a neplodnýchdnů. ProtoŽejsem měla trochu
nepravidelný cyklus, nemohla jsem se spoléhatjen na
kalendářnímetodu a měření bazáIniteploty,a tak jsem
si pořídila takoý malý mikroskop, ktery zjištovalplodnédny podle krysta|ízaceděloŽníhohlenu a slin. Ale i
kdyŽ jsem s mikroskopem uměla pracovat, nebylo ni.
jak jednoduchéurčitv přechodoých fázÍch,zda jsem
v plodných nebo neplodných dnech. Krom toho jsem
studovala vPraze,přítele měla v ČeskychBudějovicích
a viděli jsme sejednou za 14 dní.Plodnédny nebo menses mi tato metoda neřešila' Zpočátkujsme pouŽívali
kondomy,ale ty mi časempřestaly vyhovovat.Po škole,
kdy uŽ by dítě přišlo sice dříve,ale v podstatě by bylo
Kolik dotazů jste už zodpověděIy?
jsme si vystačilis přerušovanousouloŽí, ale po z
vítané,
Štěpánka:Za těch pět let jsme odepsaly na téměř 6oo
dětech' kterébyly plánované,jsme přesto cítilipotřebu
emailů,v průměruvychází t,4 otáz|<yna email. o něco
antikoncepce.Pesar mi přišeljako nejlepšíře.
účinnější
neŽ po něm. A celých
šení,a tak jsem se zača|aptát gynekologa,v lékárnách víc dotazůchodí před nákupem
o/o
l'g žen s námi řešíobecnou strategii antikoncepce.
a nic. Všichnina mě hleděli, pročse za1ímámo něco, co
Ženy majíotáz|<ya
To není málo. Je vidět, Že i ,,zra|é,,
uŽ našebabičky zavrh|y,nikdo nic nevěděl, natoŽ kde
hledajíodpovědi.
něja(ý sehnat ke koupi. Začalajsemhledat na interneKatka: Jde o intimní témaa Ženám vyhovuje emailová
i
v
nepohnulývoj
tu, jestli se od dob našichmaminek
anonymita.
tétooblasti'A ono jo!
po
lekci
a
Katka: Chodilyjsme spolu na orientálnítanc'e
Co je pro vás důIežité?
vždy zaš|ydo kávárny na kus řeči.KdyŽ mi Štěpařekla
nasazení,pocit
o FemCapu,moc se mi do něj nechtělo. Pojem děložní Katka: objektivní informace, osobní
a v sobě ukotrodina
práce,
spokojená
odvedené
dobře
čípekjsem sice znala, ale upřímně řečenovětšinaanadosahuje.
těŽko
mi
toho
já.
se
málo
a
občas
to
Není
já
vená
tomických obrázků ho tak trochu zapírá a se bá|a,
je
spokojenost.
Že
cí|emkaŽdého
myslím,
Štěpánka:
Já
Že ho pohmatem nepoznámanebuduvědět, zdamám
Zdravía harmonickévztahy jsou k tomu zák|adem..''.
FemCap nasazenýsprávně. Stačilosi ale čípekpoprvé
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