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PAVLA ŠTANCLOVÁ 

UČITELKA ANGLIČTINY, VYDAVATELKA ČASOPISU JUMP, 
MATKA DVOU DĚTÍ, UKLÍZEČKA, TETA MNOHA NETEŘÍ A 
SYNOVCŮ, SESTRA MNOHA SESTER, NEPOSLUŠNÁ 
DCERA, KAMARÁDKA a bůhvíco ještě  

ZNAMENÍ: RAK 

Narození: ve čtvrtek, v Kolíně, 18. 7. 1974 

 

„Paní doktorko, podívejte se na ni, zrzavá, pihovatá a ještě 

bude mít předkus? Když nedostane rovnátka, tak ji ani 

nevdám!“  

To jsou slova mojí maminky v ordinaci ortodoncie, když 

mi bylo 10 let.  Maminka pro mě vyškemrala rovnátka, a já 

jsem se vdala.  Manželství mi vydrželo 17 let a kromě 

přátelství s bývalým manželem z něj mám dva velmi 

inspirativní puberťáky: jedenáctiletou Elenu a patnácti-

letého Richarda. Oni a jejich kamarádi mi přinášejí téma-

ta, o kterých chtějí číst v našem časopisu Jump. Elenka se 

tu a tam obětuje a nechá vyfotit, ať už do photostory 

nebo do jiných rubrik, dle potřeby.   

Já jsem pro své děti již méně inspirativní. Jsem trapná 

matka YouTuberka, stydí se za mě a nikomu o mých pár 

videích na YouTube neřeknou. Když mě zlobí, vyhrožuju 

jim tím, že zveřejním, že jsem jejich matkou.  

Jsem rodilý Kolíňák s láskou k horám, protože potřebuju 

„o něco oko opřít“. Ta láska je spíš kochací, popřípadě 

lyžovací, protože vozit celou zimu v autě lopatu, bojovat 

o vyházené parkovací místo u domu nebo závidět Pra-

žákům, že už jim kvetou sněženky, když u nás teprve  
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z pod zbytků špinavého sněhu začínají vykukovat psí exkrementy, to fakt nemusím. A tak 

v Jablonci nad Nisou od svého pracovního stolu pozoruju zasněžování sjezdovky na Ještědu, západ 

slunce za ním, nebo jen jak nad Libercem prší. Někdy je pozorování kopečků od počítače tak trochu 

masochismus …  

 

 

Pro ty, koho děsí souvislé texty a sem dorolovali jen díky obrázkům, jsem si sama se 

sebou udělala krátké interview, aby se to lépe četlo … 

 

1. Co nemám ráda? 

Kouření, chemicky vyrobený glutamát (zvýrazňovač chuti) a když se práce odflákne. Takže je peklo 

se mnou jít do většiny restaurací. Tam mě navíc obvykle studí nebo tlačí (nebo obojí) židle do 

zadku.  

 

2.  Co mám ráda? 

Čistotu. Nemyslím tu hygienickou, ale takovou tu průzračnou a prostou. Čistou vodu a vzduch 

(venku i doma), čistotu v oblékání, v architektuře, v každém lidském jednání.  

 

3. Koho mám ráda? 

Někdo má rád děti, někdo zvířata … Já to takhle necítím. Mám ráda hodné děti a hodná zvířata      

a hodné lidi. A věřím, že většina jich je hodných, jen se někdy špatně chovají, protože jsou 

nešťastní, ranění nebo nemocní.  
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4. Co ráda dělám? 

Kromě spaní miluju tanec. A protože mužů-tanečníků je u nás nedostatek, vrhla jsem se na tance,   

u kterých mužů netřeba. Poslední dobou mě baví naše taneční skupina Ohnivé čarodějky, ve které 

s partou kamarádek tvoříme taneční příběhy s ohněm.  Je to adrenalin! 

 

5. Čeho se bojím? 

Mám strach, že přijdeme o naši svobodu a tradice. Jsem ráda, že ještě pořád můžou kluci šlehat 

holky o Velikonocích, že můžeme po většině lesů chodit a sbírat houby a poslouchat jeleny v říji.  

Užívám si, když sedím na břehu přehrady v plavkách a piju pivo. Užívám si to mimo jiné i proto, že 

v mnoha zemích světa tohle nejde, a když vidím, co se děje, mám strach, že to ani u nás nebude 

dlouho trvat. No a taky hysterčím, když vidím hada … 

 

6. Čeho se nebojím? 

Nebojím se nemocí.  Věřím svému tělu, které mi vždycky včas signalizuje, že něco není v pořádku. 

Věřím v uzdravovací schopnost svého těla. Když byly děti malé a nemocné, dávala jsem jim 

pusinky, abych je nakazila „zdravostí“. Fungovalo to! 

 

7. Co mi chybí? 

Spánek. Nestíhám spát. To je velký prohřešek, který na sobě páchám. Ale už mám nové editorky, 

které mi s Jumpem pomáhají, a tak se to bude lepšit. Když se někdo ptal mých dětí, co je maminky 

oblíbená věc, obě nezávisle na sobě odpověděly, že postel…  

 

8. Čeho mám hodně? 

Mám v zásobě mnoho nevyžádaných rad. Snažím se s nimi šetřit a měnit je na vyžádané, ale někdy 

se prostě neudržím. Také všechno znám a všechno vím, neboť „jsme o tom psali v Drivu nebo 

Jumpu“. 

 

P. S. 

Nechala jsem toto přečíst dceru Elenu: „Jó tak uklízečká, jó?  

Já: „No a nejsem snad?“  

Elenka: „Tak to tam teda napiš: děti – otroci!“  

 

                                           

 

 


