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Moje rada zní: Užívejte života
na plné pecky, dřív než vám
zubatá podrazí kecky...

HANA POREBSKÁ

S e spisovatelkou, scenárist-
kou Halinou Pawlowskou
jsem měla možnost potkat

se v redakciostravskéhoRadiaČas,
kde vzniká její nový pořad Špeky
Haliny Pawlowské. Svým osobi-
tým a nezaměnitelným způso-
bem v něm bude glosovat všední
zážitky – ať už jako scenáristky, ku-
chařky či spisovatelky. Setkání s
pozitivně naladěnou a usměva-
vou dámou proběhlo krátce před
jejími narozeninami a bylo plné
veselých historek a „špeků“, ale
probraly jsme i vážnější témata.

Pořádáte kurzy tvůrčího psaní
pro novináře, scenáristy, spi-
sovatele. Kolik lidí už jimi pro-
šlo? Vznikla z nich nějaká spo-
lupráce, dílo?

Učím na Vyšší odborné škole re-
klamní a umělecké tvorby Mi-
chael scenáristiku a dramaturgii
a obrátily se na mě zájemkyně,
které měly chuť napsat knížku.
Ale nevěděly, jestli mají šanci.
Všichni píšou. Tak jako si všichni
muži myslí, že rozumí fotbalu,
když sedí v hospodě, tak všichni
lidé si myslí, že to, co zažili, stojí za
to, aby o tom vznikla kniha. A že
kdyby měli více času, tak by ji na-
psali. Ale není to pravda. Psát umí
velice málo lidí, málo lidí umí dát
svým prožitkům nádstavbu, aby
to bylo zajímavé pro ty ostatní.
Z toho jsem vyšla a uspořádala
jsem kurzy. Nyní v nich mám ma-
ximálně dva lidi najednou. Čtyři
dámy napsaly už svoji první kníž-
ku, se třemi z nich spolupracuji a
myslím, že všem třem knihy, když
přejdou přese mě, vyjdou. Jedna
z nich se třeba humorně vyznala
z toho, jak se z absolventky gym-

názia stala jedna z mála českých
pěstitelek česneku.

Na čem v současné době pra-
cujete vy sama?

Píšu kuchařku, zhruba sto receptů
chci ozvláštnit příběhy, jak jsem
k nim přišla, rodinnými historka-
mi, které se k jídlům vážou. Při-
pravuji pokračování talkshow Ba-
nánové rybičky a pracuji na scé-
náři k seriálu, který má být ko-
mickou parafrází známého seriálu
Sex ve městě. Bude se jmenovat
Sex na vsi.

Diváci teď mají možnost sledo-
vat vaše kuchařské umění
v pořadu U Haliny v kuchyni.
Jak se vám natáčení líbí, co je
na něm pro vás nejtěžší?

Namáhavé je, když krájíte nebo
mícháte, zároveň se usmívat do

kamery a u toho vyprávět příběh,
který úplně s tím krájením a mí-
cháním nesouvisí. Takže svůj
scénář tomu přizpůsobuji – když
krájím maso, tak mluvím o krájení
masa. Nevaříme v reálném čase,
takže když dávám něco do trou-
by, je to správný čas na historku.
Nemám ráda, když nechá kuchař
jídlo péct v troubě a vzápětí ho
z ní vytáhne...

Ráda bych se zmínila o tatínko-

vi, o vašich předcích na Ukraji-
ně, které jste se sama rozhodla
hledat... Stýkáte se s nimi? Jak
vnímáte současnou ukrajin-
skou situaci?

Z padesáti procent jsem Ukrajin-
ka, v domácnosti mi pomáhá čty-
řicetiletá ukrajinská vysokoško-
lačka, se kterou mluvím každý
den ukrajinsky, ten jazyk ovládám
stejně jako češtinu. Mám aktuální
informace od Ukrajinců, ale jen
z té západní oblasti. Můj tatínek
celý život – i když žil od svých
dvaceti let v Praze, kde studoval
práva – se svým bratrem, který byl
na Sibiři dvanáct let, zasvětili boji
za svobodnou ukrajinskou re-
publiku. A já myslím, že Rusové se
s tím nechtěli smířit. Ta situace
není teď nová. Teď o ni jen víme...
Zrovna tak jako vzali Rusové
Krym, tak vzali Podkarpatskou...
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Setkání
s osobností

HALINA PAWLOWSKÁ. Snímky: Radio Čas/Vladimír Jaške a archiv Deníku

Čtenářům Senior
Deníku přeji chuť
do života a tvrdím, že
vždy platí: „Když tě
depka trýzní,
něčeho si hryzni!“


