
17

Tentokrát jsem si povídal na odlehčené vlně s paní Klárou 
Zezulovou, která v Újezdě nežije příliš dlouho, ale podílela 
se na některých zajímavých akcích.

Potkáváme se při jednání Komise MA 21, ale nikdy jsme 
se nedostali k povídání o „Dřevěné a Pražské píšťalce“. 
Zkusíme to nyní?
Můžeme. Už jako malá jsem chtěla hrát na flétnu. V roce 
1988 jsem s tátou začala chodit na cyklus „Dřevěná píšťalka“ 
pod vedením prof. Václava Žilky. Po jeho absolvování jsem 
se stala členkou malého souboru, později po spojení všech 
malých souborů v jeden velký s názvem „Komorní orchestr 
dětí a rodičů Aulos“, kde hraji dodnes.

Hrajete tedy na „píšťalku“?
Ano, na zobcové flétny a příčnou a na všechny hraji v soubo-
ru. Profesor Žilka nabízel možnost výuky pro netalentované 
děti společně s jejich rodiči a byla jsem ráda, že to mohu 
zkusit, když jsem se nedostala do ZUŠ. Máme většinu skla-
deb upravenou pouze pro flétny, a tak mám možnost si za-
hrát i velmi známé skladby. Společně jsme také koncertovali 
v zahraničí, například v Českých domech ve Vídni, v Drážďa-
nech, vystupovali jsme i v Bratislavě a v roce 1998 ve Francii 
v Lyonu s místním flétnovým souborem. Poslední zahraniční 
vystoupení bylo v roce 2019 ve Skotsku.

Tak jste mi právě v kostce popsala své 30leté hraní 
na flétnu. Kolik měl a má orchestr členů?
Na začátku po spojení všech souborů měl asi 90 hráčů, dnes 
je jich asi třetina. Po úmrtí profesora Žilky (2007) vede or-
chestr MUDr. Eva Čadková. Protože jsme amatéři, hrajeme 
pro radost a potěšení a stále nás baví se setkávat a společně 
muzicírovat.

Naši čtenáři vás mohou mít spojenou především s turis-
tikou a členstvím v muzejní radě.
Členem Klubu českých turistů (KČT) jsem od roku 1998 a od 
roku 2010 pořádám turistickou akci „Courání Prahou“. Nej-
dříve v různých okrajových částech Prahy a od roku 2016 
pravidelně v Újezdě nad Lesy. Na začátku roku 2016 jsem 
také oslovila Evu Danielovou a Zitu Kazdovou (členky mu-
zejní rady), zda by mi pomohly na poslední chvíli vymyslet 
k oslavám Karla IV. turistickou akci z našeho Újezda nad Lesy 
na Karlovo náměstí (start v muzeu, kudy odtud vést trasu 
do centra a další). Od té doby proběhlo mnoho společných 
akcí s turistickou tématikou a mohla jsem také zorganizovat 
i několik výstav týkajících se turistiky (k oslavám výročí KČT, 
časopisu Turista a značení, atd.). Zahájení výstav doprováze-
ly vernisáže, které doprovodily tóny „píšťalek“. Podařilo se 
mi tím spojit oba moje dlouholeté zájmy, turistiku a hudbu.

Já mám pocit, že pořád někam spěcháte.
Asi ano, protože i v roce 2016 jsme také poměrně narychlo 
s Evou Danielovou vymyslely turistickou akci nejen pro rodi-
če s dětmi - Za loupežníkem Drholcem, který se stal v Újezdě 
již tradiční akcí.

Proč vlastně vznikla tato akce?
Každý rok měly paní učitelky v rámci programu „Dny zdra-
ví“ ochutnávku salátů pro veřejnost, ale přišlo vždy jen pár 
místních. Když jsem s Evou zorganizovala turistickou akci 
pro veřejnost v rámci KČT, všichni se nestačili divit, jak rych-
le saláty zmizely a kolik měly hodnocení. Akce se zúčastnila 
řada místních, ale přijeli i turisté z různých částí republiky.

Vaše turistická stopa ale vede po celém světě…
V roce 2015 jsem se podílela na organizaci Světové turistic-
ké olympiády IVV. Tyto akce se konají jednou za dva roky, já 
jsem se účastnila několika z nich (2003 v Belgii, 2007 v Es-
tonsku, 2009 v Japonsku, 2017 v Německu a 2019 ve Francii). 
Na dvě turistické olympiády v Turecku (2011) a v Itálii (2013) 
jsem dokonce byla organizátorem autobusových zájezdů.
V roce 1998 jsem se také absolvovala první pochod IML u nás 
v ČR (Brno). Od té doby jsem se zúčastnila akcí v dalších ev-
ropských zemích, například Irsko, Anglie, Itálie, Rakousko, 
Německo, Dánsko, Belgie, Holandsko, Švýcarsko, Lucembur-
sko, Francie, Norsko a Izrael.

Máte z těchto mezinárodních akcí nějaká ocenění?
Z každé akce si přivezu medaili, odznak nebo nášivku. Všech-
ny jsou cenné, zasloužené za našlapané kilometry. Protože 
jsem v rámci IML akcí absolvovala již pochody v osmi evrop-
ských zemích, obdržela jsem v Anglii titul Evropský chodec. 
Mám všechny evropské zakladatelské země a těším se na to, 
až budu moci navštívit akci IML v Japonsku, na které bych 
získala titul Světový chodec.

Přeji vám brzké splnění vašeho přání a děkuji za rozho-
vor.
Já děkuji za pozvání.

Petr Duchek

Světová turistka

IVV (Internationaler Volkssportverband), Mezinárodní organizace 
pro lidový sport, sdružuje 42 států z celého světa. Zabývá se pořádáním 
turistických akcí zaměřených na všechny věkové kategorie.
IML (International Marching League), Mezinárodní pochodnická liga, 
sdružuje 29 akcí z 26 zemí celého světa. Každý stát může reprezento-
vat pouze jeden vícedenní pochod, s výjimkou rozlehlých zemí jako jsou 
USA, Čína a Japonsko. 

Klára Zezulová absolvovala ČZU v roce 2004, v Újezdě by-
dlí od srpna 2014 s rodinou v domku, kam se přestěhova-
la z Hostivaře, kde vyrůstala s rodiči v panelovém domě. 
Bydlení v rodinném domu pro ni ze začátku byla velká 
změna, nyní je ale za to ráda. V Újezdě bydlí ráda, protože 
je zde v okolí mnohem více přírody a je i snadnější vyrazit 
na výlet mimo Prahu.

LIDÉ


