
OHLASY na CHICAGO 
  

1. Před odjezdem :

Nám. primátora Klsák :

Dobrý den pane Volfe,

držím Vám i všem ostatním jazzovým reprezentantům ve velkém americkém světě palce a 
budu se moc těšit na vaše zážitky, se kterými přijedete zpět do Karlových Varů. Datum vašeho 
vystoupení v Chicagu je i pro mě svým způsobem zajímavé, rozhodně si ten den na vás 
vzpomenu.
Mějte se moc hezky a šťastnou cestu přeji

Jiří Klsák

Centrum Bavaria Bohemia :
Těším se na další spolupráci a přeji Vám příjemný výlet do kolébky jazzu.
S přáním hezkého dne
Helena Vendová
Centrum Bavaria Bohemia
Mgr. Helena Vendová
bbkult.net Online-Redaktion / Online redakce
Freyung 1
92539 Schönsee

Alexandr Rebjonok Ing.Phd, ředitel Imperiál Group a předseda komise lázeňství a 
cestovního ruchu při MMKV: 
Gratuluji a přeji všem muzikantům příjemný zážitek. S pozdravem, Alexandr Rebjonok

Ing. Vladimír Herejk  (tbn)
Jindro, to je nádherná zpráva. Ať se klukům vše vydaří a posaděj Amíky řádně na zadek !!
Těším se na zprávy.
Ciao, Vláďa Herejk.

Jitka Hradílková, MPCAD
Pane Volfe, přeji šťastnou cestu a určitě budete mít spoustu krásných zážitků!
Máte moc hezký plakát - všichni jste výborní muzikanti, určitě budete mít úspěch!
Držím Vám palce!
Zdraví Jitka Hradílková

Jarda Zink, (bg)
Ahoj Jindro, doufám, že pojedeš taky. A moc Ti gratultji k Tvému potomkovi. V mém případě 
mi zbyly jenom, jenom oči pro pláč. Inu taková už je život, některé lidé jsou různé až 
fšelijaké. Jak říkával jeden soudruh ředitel školy.
Jarda 
P.S. a ty narozky neodflákni!



Kristina Jurosz, SRN
To mám ale RADOST!!!!!!!!!!!!!
Gratuluji a preji jen samý úspech!!
S pozdravy

Kristina Jurosz

Martin Plachý (altsax)
Ahoj Jindro,
díky za zprávu, Jsem rád, že se BRK líbí - nikdy jsem ho ještě neslyšel, protože to je skladba 
psaná specielně pro KRB a nikdo nikdy ji ještě nehrál....
Bohužel nic jiného v šuplíku nemám, ale můžu zkusit něco dalšího napsat ...
Martin

BMW
Vážený pane Volfe,
Celému týmu přejeme šťastnou cestu a mnoho úspěchů!
S pozdravem,
Jindra Kameníková
DyCom Group, s.r.o.
Jednatel: Petr Hencl

Mgr. Milada Machková ZŠ a ZUŠ
Jindro, blahopřeji. Výstřižek z MF jsem už minulý týden zařadila do archivu. Milada M

Ing. Petr Noha
Díky, milý Jindro, za zprávu o úspěchu KRBu. Mít tak čas, dost peněz a znalost angličtiny, 
hned bych se s nimi na turné vydal. Moc přeji Tvému synovi úspěšnou dráhu muzikanta. 
Skoro jsem se do Chicaga dostal, jednou večer přišla v Torontu ……Srdečně zdraví Petr

Ing. Antonín Chládek – Bern
Ahoj Jindro,
 To je pro Vasi "Karlovarskou Repre Band" opravdu
velka pocta!! Preji vam hodne uspechu a pytel krasnych zazitku!
Tonda z Bernu.

Kájina Kučerová – učitelka zpěvu ZŠ a ZUŠ
Ahoj já jsem o vás zrovna dneska mluvila na obědě, Jana P. vůbec netušila, že letíte do 
Chicaga, tak jsem jí říkala, jak je to úžasný. Moc vás zdravím a přeju vám všem ať si to tam 
maximálně užijete a hlavně pak šťastný návrat domů Kájina

Libor Balák – Hudební divadlo KV
Jste pašáci!!! Držte se a zlomte vaz!!! Libor.



                  2. Postřehy z cesty :

Jindra Chicago 1.
Ahoj, teď jsme se vrátili z generálky a hraje to dobře. Je tu o 7 hodin méně. Ted se chystáme 
na večeři a zítra je vystoupení. Humus je, ze všude mají klimatizaci. V letadle byla zapnuta  
celou cestu z Curychu do Chicaga, tj. 9,5 hodiny, takže jsem ještě ani nedoletěl a už jsem byl 
na modafenu. Podobny problémy mají i někteří dalši. Na hotelech taky všude klimatizace 
radši se budu potit, čuchat nohy a podpaží 50 lidi a budu zdravej než na sebe nechat foukat 
vítr 9 hodin.  Takže to je taková pro mě podstatná stinná stránka. Teď už mě honí s večeří. 
Zdraví Jindra

Jindra Chicago 2.
Ahoj, prave jsme posnidali. Vcera jsme meli to vystoupeni. Myslim, ze to dopadlo slusne. Na 
konci naseho setu tam bylo vic lidi nez na zacatku, a soude podle potlesku, tak i ten byl vetsi 
nez na ty kapely, ktery jsme videli, tak snad dobry, i kdyz zase nejakej obrovskej aplaus to 
taky nebyl. Je to opravdu takovej "Litvinov". Vecer jsme nebyli na tom Hamiltonovi, ale v 
divadle na Miguelu Zenonovi, coz je oblibenec Ivana. Dnes pujdeme na tu poctu Fergusonovi. 
Ja jsem tu technicky vyrizenej, protoze muj starej mobil tady nevyhleda sit, baterky do fotaku 
jsem si chtel dobit, mam redukci, ale to nestaci, protoze jeste samotnej pristroj musi byt 
uzpusobitelnej na ten nizsi proud, takze jsem fotil 1 den a smitec. Ale dohromady se nejaky 
fotky daji. Za chvili zase odjizdime do mesta. Zdravi Jindra

Jindra Chicago 3.
> Datum: 26.2.2012 15:37:20
> ----------------------------------------
> Ahoj, Zenon je saxofonista. Vcera jsme byli na ty pocte Fergussonovi. Bylo
> to ukrutny maso. Elmhurst college bb je o level vys nez byl posledne. Ma i
> novou vybornou zpevacku. Po nich byl BB Severniho Texasu s Fergusonovcema,
> vsechno to hralo fantasticky, standing ovations,
> super aranze, stridani nalad, super sola, neuveritelna presnost steku,
> unison, souhry sekci, moderni harmonie, proste vse jak ma byt. Dostali jsme
> i nejaky pisemny hodnoceni poroty, co se tyce naseho vykonu. Zatim Jindra

Jindra Chicago 4.
Ahoj, fotku s vlajkou a s Beachem mame. Prilet do Prahy je zitra ve 2 SEC, takze asi cca v 5 
ve Varech? Za chvili se jdu balit cca za 2 hodiny mame odvoz na letiste. Ostatni osobne. Pres 
Pavla Razima Te pozdravuje pan prof. Adamec. Zdravi Jindra



              3.Po příjezdu domů

Ivan Habernal – těsně po dojezdu domů.
Čau Jindro,
tak jsme se v pořádku vrátili, všechno proběhlo naprosto hladce. Poslal 
jsem po Jindrovi účty za městskou a faktury za hotel. S Doughem jsem si 
chvíli povídal, tak samozřejmě zdraví... Mám nějaké fotky s vlajkou, až 
budu mít chvilku, tak je proberu a pošlu. Z festivalu nám slíbili fotky 
oni. Na nějaké vyprávění ala můj blog z NYC nějak nemám inspiraci, asi 
částečně proto, že po NYC už clověka jen tak něco neuchvátí (i když 
Chicago je super), uvidíme časem, resp. jestli budeš něco potřebovat pro 
tisk nebo tak. Tak to je zatím vše,měj se, Ivan.

        4. Reakce po článku MFD 12.3.2012

Ing. Petr Hejský 

Ahoj, Jindro,
moderní jazz mne jaksi minul a jsem jím v podstatě nepoznamenán.
Ale když ho slyším a vidím, tak hluboce smekám před instrumentální
virtuozitou hráčů. Acelkový dojem mne směruje k hudbě vážné a
symfonické.
Pro hráče je to každopádně meta, k níž mnozí jistě směřují a snaží
se ji dosáhnout a posunout výš.
A díky tomu roste celková úroveň muzikantských dovedností a možnosti
komponistů.
Vaše škola jde v tomto směru příkladem.
A poslední dobou ji začínají následovat i další (Chodov, možná i
Nová Role aj.) - i když je to spíše z důvodů ekonomických než
umělecko-estetických.

Srdečně Tě zdravím.
Petr Hejský
----------------------------------------------------------------

Josef Kábrt st.- taneční mistr Sokolov 

   Milý příteli Jindro,
                 Již v pondělní MF Dnes jsem si přečetl informaci o 
Vašem úspěchu v Chicagu. Dovol mi, abych Tobě i celému souboru 
blahopřál k významnému mezinárodnímu úspěchu. 
Nechť se Vám další práce daří. 
Srdečně zdraví Pepík Kábrt



Ing. Vladimír Herejk – tbn.

Jindro jsem moc rád, že to vyšlo. Já Ti to říkal !! Český kluci se ve světě neztratí. Blahopřeji.
Ciao, Vladimír Herejk 

Honza Harvánek – trp. + kapelník MEMORY JAZZ BAND Mar. Lázně

Ahoj, 

blahopřeji klukům i tobě, jste všichni ďáblové a to je víc než dobré – to je prostě fantastické. 
Jelikož mám s panem D.Beachem též osobní a stále neutuchající vzpomínky a zážitky – musel 
to být doopravdy nářez. Být tam – asi bych to nepřežil. Na YouTube jsem poslouchal asi 
hodinu – ufff.  Moje srdíčko tepe jako o závod. Díky! 

Honza                                                                                                  M.L. 16.3.2012

Mgr. Pavlína Harcubová – učitelka Čj a Hv v ZŠ a ZUŠ KV

Dobrý den, děkuji za mail, je to fakt hezké. Gratuluji k úspěchu KRBu, určitě měli všichni 
perfektní zážitky. 
                      P.Harcubová                                                                KV 19.3.2012

Alois Kůrka – šéf  o.s. na záchranu kostela v Sedlci

Sleduji Vaší práci a gratuluji k úspěchu v USA. Milan Krajíc se zájezdu
neúčastnil, nebo jen chyběl na společné fotce?
Krásné jaro přeje
Alois Kůrka

Občanské sdružení na záchranu
kostela sv. Anny v Sedleci
Otovická 59
36010 Karlovy Vary                                                                              19.3.2012
 


