
DOBRE CESTE

Seznámili se na konzervatoři Jaroslava Jež-
ka, kde oba studovali. Jarka klaví4 Antonín
trubku. ,,Na začátku roku mi dali rozdat
sešity. Když jsem se na jeden podívala a
uviděla jméno ŠilhavY, hned jsem si řek-
la, jak asi rypadá kluk, co má tak příšer-
nýjméno. Nejdřív mě vůbec nezaujal, ale
pak nás spojila hudba. Obatotiž miluje-
rne jazz," začiná s úsměvem qprávět paní
Jarka. Po studiích spolu chtěli hrát ve stej-
né kapele, ale ač jsou oba vynikajíci muzi-
kanti - hráli napřftlad i s Karlem Gottem
(77), Evou Olmerovou (f59) či Ladbu
Kerndlem Q1), nemohli společné angaž,
má najít. ,,Všude chtěli bud'trubku, nebo
piano. Anebo měli strach, že když něco
nebude klapat, odejdeme z kapely oba,
tedy dva stěžejní nástroje. A tak jsme si
museli založit kapelu samir" pokračuje
ve vyprávění Antonín. Tén hrál v letech
7964 až 1966 ve známé dixielandové kape-
le Revival Club. Po jejím rozpadu Antonín
za|ožil kapelu novou - název prýkoupil od
bývalého kapelníka Jana Smrta za krabici
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doutníků. A tak v roce 1979 vznikl Revival

,l Swing Band Praha. S ním začali hrát nejen
1, v Česku, ale po Ewopě...

. znamný stavitel železničních staveb Jan l ;.:*, .r 
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V_ il| SPoLU 48 LET. Jsou
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Jí v JEDNÉ KArELE. pŘro lŘip.-
DVACETI LETY sE ALE JA,Rú_
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$ hořelo Národní divadlo, málem _přejel lj ních obcí, kopřivy
,vlak. Už tehdy byl totiž stižený hlucho, " a roští - manželé Šimavi se přesto rozhod-
"tou, a tak neslyšel varování že|ezničářů 'li,žeobjektkoupíaznovuuvedoudoživota..,
icestujícíchnaperoněavstoupildoko-..,,KdyžjsmetotižjednouhrálivNěmecku,,

' lejiště. Naštěstí se v poslední chvíli otočil v městečku Starnberg nedaleko Mnicho-.-
a zac}rráni| se. Dílry tomu mohl dokon- . va, objevili jsme tam takřka identické,,
čit rozepsanou operu Hubička a napsat . nádraži.Jenže bylo nádherně udržované,

. i další skvělá díla," vypravuje Antonín, § a v jeho těsné blízkosti byla tzv. Biergar-.'
I když byla budova nádraží uc než 25 let l ten, kde lidé popíjejí, poslouchají muziku _

. opuštěná a totálně zdevastovaná - po po- 3 a relaxují. Rozhodli jsme se, že něco po-';
, žárutotiž z budovy zbyli j::"*:lŤť:ll,. l* lo}lfho:"}-.bu!uj,elli 
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ili"]:" 9;.'byl odpad, ktery sem byl léta svážen z okol- .i světluje svůj nápad Antonín. Nastal kolotoč§
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§řinan Sřima, dř§na
a I{romě mě tu naštěstí nikdo nebyl, proto-
, že vichřice vywátila obrovský strom, ktery

Manže\é se pustili do pníce. Když nekon- .e spadl na areál. Část zahrady byla zničena,
certovali, pracovali na Staré štaci. ,,Do bu- ť tatZe jsme se museli pustit do budoviání
dování jsme se pustili sami, za pomoci h znovu, ale zvládli jsme to a krátce po zni-
sl,rra Jana. Já jsem původně rystudovaný'' čující katastrofě se tu mohl uskutečnit na-
stavař, takžejsem si celkem věděl rady. I § plánovaný celostátní turnaj v pétanque,"
tak trvalo celých šest lď, než jsme moh- ",. rypravujeAntonínstím,ževareálupořádají
Li otevňt,' říká Antonín. Budova nádraží § pravidelněkoncer§rvsezoněodkoncedub-
byla úplně zpustošená, musela se opravit,, nadokoncezáři,obvyklevpátekčivsobo-
od krovů a střechy přes okna a příčky uZ $ tu, konájí se tu také festivaly ]azzve křoví,

_' }., po podlahy a schody. ,,Museli jsme ryčistit ; Salon tradičního jazzu a Country festival.
l_ , sklep a studnu, která byla zcela zaveze- ]azzovou zabradu je ale také možné si
ij- na. Musel jsem si půjčit ohromné čerpa- pronajmout pro soukromé akce, jako jsou

,: dlo a čistili jsme to dva dny. Tá studna je . svatby, oslal5r narozenin nebo firemní
i 1 ,-., ale unikát, rrzhledem k tomu, že sloužila akce, ,,Zájemcům jsme schopni nejen
,+_ k napájení lokomotiv, je obrovská, takže ' připravit a vyzdobit areá7, a7e zařidíme
l4 _ 

' -ti-co někde bojují s nedostatkem vody, , od našich dodavatelů občerstvení ve for-

*t_ myjímámepřeb5rtek," líčíAntonín. Dále se T mě rautů, zajistíme obsluhu, ozvučení
Ět' ryrusela zavést elektřina, rybudovat prijez- .. i hudbu," říkáJarka.
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lĚ Cové komunikace a udělat náročné terénní ks§,.-: _,1
.;.$1 _ jpravlr, vybudovat oplocení, parkoviště, \^,- ''"- * 
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oěhání po úřadech. Jen od Českých drah, končící dřina. ,,To víte, že jsme s tím chtěli
které budoly náďraži vlastnily, musel zís- . kolikrát praštit. Ale vždy nám pomohla ta
kat 35 razítek, odkup pozemku dokonce ,i vize, jak to tu bude jednou v5padat a že se

schvalovala tehdejší vláda! ,,Nakonec , tu budou scházď dobří muzikanti a lidé,
bylo na všech formulářích víc než 90 kteň mají muziku rádi," dodává Jarka.
razitek," směje se Antonín. V roce 1994 ., Provoz]azzové zahrady Na Staré štaci byl za-
byla budova nádražíkonečně Šilhaqlch, ] hájen v září 7999 pnmím kolaudačním kon-
o dva roky později i přilehlé pozemky. A § certem, oficiiflně ale funguje od roku 2000.
nastala druhá, náročnějšifáze... P ,Y toce 2fi)3 Starou štaci zasáhl orkán.
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táK sPJ (As...

Dnes už chybíjen fasáda.

okolí se muselo
kompletně
revitalizovat.

Dům se budoval znovu o
podlahy až po střechu.
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Frá*xn cg *tikdy nekomří chystá na fasádu budovy nádraží, která
, '^-.,^ ._^l,._^:._:^ se stala ieiich domovem. ,,Do renovaceťroces 0uoovanl ale stale pokracuIe.

Manželé šitnavyctr ," 
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jsme dali vŠechno, co jsme měli, proda-

mi tety přestěhovali; 
":;:.i_""" ,,j|: xj'ff '"á,)'i;.1jiÍill"tiJ;:fi :xlŤ;s nimi i svn s rodinou. ..v létě ie to tu_ roznoonutl VyDuoovat z ruln neJen no\y

dobré, je tu klid a, také _bezPečno, áo..,o., p.o Ňo.. rodinu, ale i areál pró
KdYbY nás chtěl někd.o PřePadnout, milovníi<y muziky ale nelitují. ,,ZísŘaliani sem nedojde," směje. se Antonín. jsme díký tomu všemu spoustu přátel,
V zimě je situace samozřejmě mnohem iiai, rc"ii sem rádi chodí a s nimiž si
složitější. Když napadne sníh, musí se rozumíme,atourčitě stojizato,,,říkají
uklidit velká plocha, také vl.topit dům oba svorně. Jen by si přáli, aby se o Ja-je náročné, protože se topí dřevem. § zzové zahradě dozvědělo co nejvíc lidí,
Nedávno syn dokončil opravu strážního " kteří by ji vy,tlživali. Její program tak
domku, ktený se nachází u silnice a od- ' bude ještě bohatší, což bude pro man-
bočky k areálu, v nejbližši době se roclina § ZetstY pár tou největší odměnou.
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