
Karel Zich zahynul na dovolené 
Diskuse k článku 

(smazány nevhodné příspěvky) 

 
Datum: 22.07. 04, 14:45 
Od: kamil polách [polachka@seznam.cz ] 
Předmět: Bytost Karel Zich  
Myslím, že vzpomínka na Karla Zicha zůstane vždycky pěkná, ať to některé mysli skousnou nebo ne.  
Stojí za zmínku, že teprve když přijde smrt, jsme schopni se na chvilku zastavit. Teprve tehdy si 
uvědomujeme, že naše absolutní životy s hypotékami a pračkami nejsou tak absolutními. Tedy, i když smrt 
může často bolet, tak má tu dobrou vlastnost, že nás nutí přemýšlet.  
Karle, jsi pořád s námi, akorát jsi odplul do jiné Řeky. Ale všechny Řeky se stejně potkají v Moři..  
 
Datum: 21.07. 04, 21:35 
Od: Jana Koukalová [Sportgirl01@seznam.cz ] 
Předmět: Blesk z čistého nebe  
Karla Zicha jsem měla moc ráda a byl to pro mě šok.Je ho velká škoda a bude mi moc chybět.Pořád 
vzpomínám na jeho koncert na Vyšehradě v květnu 2004,tam jsem ho poznala a byl to skvělý člověk a já na 
něj nikdy nezapomenu....Jeho písničky mi ho budou připomínat pořád...  
 
Datum: 17.07. 04, 20:30 
Od: Martin Fousek [MartinFousek@seznam.cz ] 
Předmět: Karel zich  
Je nam strašně líto,slyšel jsem ve zpravach na dovolené s babičkou a dostali jsme šok!.Tak její pisně jsme 
meli radi a poslouchali!.A na vas budu vzpomínat. 
Čest jejích památce a umřímnou soustrast pozustlým.Nasle pane karle!  
 
Datum: 16.07. 04, 12:40 
Od: iva baculka [baculka.ivlik@seznam.cz ] 
Předmět: český elvis odešel:o((  
I já se připojuji ke všem a vyjadřuju upřímnou soustrast pozůstalím... Líbili se mi jeho písničky.Iva  
 
Datum: 15.07. 04, 17:14 
Od: Vojtech Mamrd [Mamrd@seznam.cz ] 
Předmět: Přejme...  
Setkávám se smrtí poměrně často, a vím že člověk v 55ti letech může ještě vykonat mnoho. Ale Karel Zich na 
to vlastně svým spůsobem vyzrál - odešel patrně z tohoto světa v období své plné síly, pohody, a na pěkném 
místě. Vůbec tím nechci zpochybňovat velikost té tragédie, ale je to prostě lepší než se pomalu a dlouho 
rozkládat na nemocniční posteli jako jiní. Přeji mu, aby to tam někde nahoře cítil stejně i on. Něco tu za sebou 
prostě stačil nechat, a nikdy vlastně nezestárne  
 
Datum: 15.07. 04, 16:16 
Od: tom chol [tomchol@seznam.cz ] 
Předmět: KLIDNÉ NEBE....  
JE MI TO MOC LÍTO, KARLOVY PÍSNIČKY MÁM MOC RÁD.TOM  
 
Datum: 15.07. 04, 15:59 
Od: Aleš Veselý [rorty@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
"Ať píšťaly kvílí a bubny v tu chvíli ať zadrnčí v pohřebním průvodě mým, tam v údolí u nás mě přikrejte 
hlínou, jsem mladičkej kovboj a chybil jsem, vím." 
Karle - pro mě zůstanete na věky PAN ZPĚVÁK.. ať už tady někteří pisatelé prohlašují co chtějí. U Vašich 
písní jsem vyrůstal a tato zpráva je opravdu velmi smutná. 
Čest Vaší památce a upřímnou soustrast pozůstalým....  
 
Datum: 15.07. 04, 15:08 
Od: Venca Šídlo [Venca.Sidlo@seznam.cz ] 
Předmět: karel  
..................není všechno paráda................... .  
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Datum: 15.07. 04, 14:46 
Od: Eives Lesk [eives@seznam.cz ] 
Předmět: šok  
Čtu tu tragickou zprávu až teď a jsem v šoku.Budu na něj vzpomínat jen v tom nejlepším jeho písněmi jsem 
byl odkojen.  
 
Datum: 15.07. 04, 14:13 
Od: Michal Darský [M.Darsky@seznam.cz ] 
Předmět: Soustrast  
Připojuji se ke všem, co zde vyjadřují soustrast pozůstalým.Měl jsem možnost s panem Zichem mnohokrát 
hovořit (byli jsme ze stejné části Prahy). Mohu potvrdit, že byl přirozený a na nikiho se nepovyšoval, jak už 
tady zaznělo - pohodový typ. O to ale více mně na něm zamrzelo, že se rozvedl a odešel od rodiny. Bohužel 
nyní odešel od nás všech.  
 
Datum: 15.07. 04, 13:57 
Od: Václava Šimonová [SimonovaVaclava@seznam.cz ] 
Předmět: karel zich  
Milý Karle moc mě mrzí, že už toto nebudeš číst, ale já Ti musím napsat i když mám oči plné slz. Prosím 
neříkej, že nebe není - ty tam určitě jsi a koukáš na nás jak jsme Všichni z Tvého odchodu zhroucení. Měj se 
tam moc krásně a skládej dál i zpívej svoje písničky, ať potěšíš sebe i své kamarády, které jsi tam nahoře 
potkal.  
Děkuji Ti za Tvůj krásný a plnohodnotný život.Budeme na Tebe s láskou vzpomínat.  
 
Datum: 15.07. 04, 13:47 
Od: Iza Stancikova [INTU.SK@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich zahynul na dovolené  
Bude nám všetkým chýbať . Bol to vynikajúci hudobník a človek. Úprimnú sústrasť všetkým blízkym.  
 
Datum: 15.07. 04, 13:11 
Od: K Fenix [FenixK@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Upřímnou soustrast všem jeho blízkým a přátelům. Karel byl člověk a muzikant s velkým srdcem.  
 
Datum: 15.07. 04, 12:35 
Od: Martin P [vsejeobsazeno@seznam.cz ] 
Předmět: Re: Hamáček a ostatní  
Je mi líto, že odešel člověk - zřejmě dobrý člověk (i když jsem ho neznal osobně). 
Je mi líto, že odešel předčasně od nedokončené práce. 
Je mi líto jeho rodiny a nejbližších - úpřimnou soustrast. 
Je mi líto, že odešel velmi dobrý zpěvák Spirituál kvintetu s nádherným hlasem. 
 Martin Papcun  
 
Datum: 15.07. 04, 11:44 
Od: Ondřej Peths [OndrejPeths@seznam.cz ] 
Předmět: ...  
Jo Ireno,jen se bojím co bude ještě,protože muzikanti odcházejí ve trojcích...ale to už by stačilo,dva za 
červenec je dost  
 
Datum: 15.07. 04, 11:35 
Od: Pavel Žurovec [PavelZurovec@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Česky ELVIS byl dobry zpěvak. 
  
Datum: 15.07. 04, 11:31 
Od: lenka habartova [lenka.habartova@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Přeji Všem jeho blízkým upřimnou soustrast a je mi to moc a moc líto.Jeho písničky a on sám byl moc a moc 
fajn,je to tragedie.Jeho písničky s námi naštěstí stále zůstanou a on v našich srdcích!!!  
 
Datum: 15.07. 04, 11:31 
Od: karel zich [karel.zich.@seznam.cz ] 
Předmět: Český Elvis  
"Karel už není" - tímto lakonickým, ale upřímným a pravdivým sdělením se s českým Elvisem rozloučila jeho 
revivalová skupina Hraczki. http://www.hraczki.cz/nov inky.php  
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Datum: 15.07. 04, 11:06 
Od: GLADIATOR. MAXIMUS [G.MAXIMUS@seznam.cz ] 
Předmět: ...  
Stalo se mi to,odešel mi příbuzný.Velmi blízký a druhý během dvou let.A vidíš,jsem tady pořád a obtěžiju se 
odpovídat na Tvoje hovadské otázky.Ve svém příspěvku jsem jen projevil úctu člověku,který něco uměl a 
pozastavil se nad "lidmi",jako jsi Ty.Nic víc,nic mín..Projevit lítost a ústu patří k základním lidským 
projevům.Pokud si Ty a pár nicků,které jsem měl na mysli říkáte lidé,tak bys to měl pochopit.. :o) Hezký den 
přeju.  
 
Datum: 15.07. 04, 11:06 
Od: jméno příjmení [KIM44@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
dobrý den,musím říct ,že je mi upřimně líto těch,co nedokážou v sobě překonat závist a nestydí se házet špínu 
na ty,kteří něco dokázali.Lidi,že vám to není trapné,takhle veřejně prezentovat svoji zášť , nenávist a hlavně 
svoji hloupost.Každý z nás má kolem sebe lidi,které třeba zrovna moc nemusí, ale takhle se o někom 
vyjadřovat,to už jste klesli hodně hluboko.Až jednou z tohoto světa odejdete,asi po vás ani pes neštěkne,ale 
možná se spoustě lidí uleví. 
Upřimnou soustrast rodině. 
 
Datum: 15.07. 04, 11:05 
Od: Petr - Sent Ruza [grasscocktail@seznam.cz ] 
Předmět: K. Zich  
Tak tohle mě fakt vzalo, není toho na jedno léto už moc? Ondro, to je hrozný 8((( Irena  
 
Datum: 15.07. 04, 11:01 
Od: New technologies [Newtechnologies@seznam.cz ] 
Předmět: buď v pokoji  
Docela mě to překvapilo a zarmoutilo už druhý den... 
Jednou když jsem chodil na učňák, to bylo ještě za totáče u nás Karel byl protože to byl něčí soused a 
vyprávěl příhody ze svýho všedního života, a můžu jen říct že to byl fajn člověk, kterej si přišel mezi 
instalatéry jen tak na pokec.Myslím že udělal i pár pěkných písniček ale hlavně si myslím, že se snažil dělat 
něco co ho baví a zároveň i pro ostatní což je skvělá věc a výzva pro nás všechny...  
 
Datum: 15.07. 04, 11:01 
Od: r k [rk01@seznam.cz ] 
Předmět: Karle  
asi nikdo neni uplne dokonalej, ale tvuj hlas je NEZAPOMENUTELNEJ. Diky a stastnou cestu...  
 
Datum: 15.07. 04, 10:50 
Od: GLADIATOR. MAXIMUS [G.MAXIMUS@seznam.cz ] 
Předmět: Zich  
Tu zprávu jsem zaslechl už včera v radiu.Celkem hodně mě to ranilo.Měl jsem a mám rád písničky,které 
nazpíval pan Zich.To,že byly některé převzaté,to je drobnost.Naší "Škoda lásky" převzal snad každý národ a 
co víc,považují ji za svou vlastní!Ta zpráva mě šokovala.A další šok jsem zažil po přečtení několika 
příspěvků.Koukám,že se mezi lidmi objevují zrůdy,které nemají úctu k člověku,který byl ve své profesi velký 
umělec.Sbohem Karle Zichu!Už ted nám chybíš!  
 
Datum: 15.07. 04, 10:48 
Od: No55 No55 [zlutasek2@seznam.cz ] 
Předmět: ?  
Toto je dalším příklad starnutí nás všech. Lidé kteří neodmyslitelně tvořili vše kolem nás a byli součastí 
našeho světa postupně odcházejí a my jen těžko věříme tomu co jsme považovali za samozřejmé, že tu 
najednou nejsou.  
 
Datum: 15.07. 04, 10:48 
Od: Vojín Xy [Xy.V@seznam.cz ] 
Předmět: No  
jsou zprávy, na které je těžké reagovat. Upřimnou soustrast rodině. 
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Datum: 15.07. 04, 10:46 
Od: Tomáš - Veseláč Veselý [veselac.tom@seznam.cz ] 
Předmět: kus mládí  
Když před pár lety ukradli na nějaké výstavě v Praze originál Foglarova ježka v kleci, řekl můj táta, že ukradli 
symbol všech kluků jeho generace a byl z toho fakt dost špatný..... teď mám zase já pocit, že mi někdo ukradl 
kus krásných vzpomínek na mládí, nebo spíš na dětství..... je mi z toho smutno.... zpíval nádherně a jeho hlas, 
písně i zvuk kytary... to vše muselo snad každého chytnout a strhnout s sebou, když to slyšel... Karle, budeš 
nám chybět!!!!  
 
Datum: 15.07. 04, 10:39 
Od: ohar Vrbno [V.ohar@seznam.cz ] 
Předmět: Já letím dál ke hvězdám  
Upřmnou soustrast rodině i všem jeho známým.  
 
Datum: 15.07. 04, 10:13 
Od: Monika Málková [MMonja@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
... šel bych cestou prašnou,  
co nikdo nezměří, 
sám jedenkrát bych s tou brašnou 
cinknul u dveří, 
budeš v očích mít úžas 
jak Alenka v říši divů... 
úžasné písničky, krásný hlas, úroveň, žádné skandály, 
prostě Pan člověk a Pan Muzikant. 
Bude chybět. 
  
Datum: 15.07. 04, 10:11 
Od: Martin Augustin [Martin.Augustin@seznam.cz ] 
Předmět: Upřímnou soustrast  
rodině a všem jeho blízkým. 
Augustin  
 
Datum: 15.07. 04, 10:10 
Od: Ivana Nováková [fidoretta@seznam.cz ] 
Předmět: uprimnou soustrast  
byla jsem v soku, kdyz jsem to slysela vcera vecer ve zpravach.  
Pro me byl a vzdycky bude Karel Zich clovek, ktereho si vazim a jeho pisnicky si rada poslechnu.  
vsem pozustalym uprimnou soustrast 
 
Datum: 15.07. 04, 10:04 
Od: tomas iron [tiron@seznam.cz ] 
Předmět: Škoda  
Jo, je to škoda. Ale každej tam jednou musíme... Karel má aspoň tu "výhodu", že v tom, co tady za sebou 
zanechal, tu bude podstatně déle, než 99% z nás.  
 
Datum: 15.07. 04, 09:58 
Od: Milada Čechová [M.Cechova@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
byl jeden z mála slušných pop zpěváků. Za bolševika se nikam necpal, zpíval si svoje a moc dobře. Upřímnou 
soustrast celé jeho rodině, zejména paní Dohalské, skvělé dámě a profesorce fonetiky, která mě kdysi učila.  
 
Datum: 15.07. 04, 09:47 
Od: neuvedeno neuvedeno [Jan.Holik@seznam.cz ] 
Předmět: oduševnělý člověk....  
Karla Zicha jsem měl rád, jeho písničky provázely naše mládí. V roce 1984 vydal LP "Paráda" - na tehdejší 
umrněnou dobu a v českých poměrech dobrý počin. Ještě více však vyniknul jeho procítěný hlas ve 
spirituálech, ke kterým se po letech vrátil. " Už můj vlak v dáli mizí, už můj vlak v dáli mizí a já přivítat chci 
Pána, tam, kde svou zastávku mám"..... 
Přeji Karlovi, aby se s Pánem setkal a spočinul v jeho náruči!  
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Datum: 15.07. 04, 09:39 
Od: Kozáková Lucie [koluci@seznam.cz ] 
Předmět: Upřímnou soustrast  
Jaká další slova? Upřímnou soustrast.Budeš nám chybět.Lucie  
 
Datum: 15.07. 04, 09:36 
Od: Daniela Marková [Daniela1@seznam.cz ] 
Předmět: sbohem..  
A pak tu nejsme...a stejně svítá.. když jsem viděla včera vzpomínkový pořad,ikdyž asi v tom roce 1998 nikdo 
netušil,že za 6 let vzpomínkový už bude,zpíval p.Zich tuto písničku nakonec..jako by zpíval sobě.. 
Nepíšu často příspěvky,ale teď bych chtěla vyjádřit..lítost nad smrtí dobrého zpěváka a sympatického 
člověka,aspoň mě se tak jevil..a taky lítost nad krutostí a blbostí některých příspěvků tady... upřímnou 
soustrast všem kteří ho znali,a měli rádi.  
 
Datum: 15.07. 04, 09:27 
Od: Karel Bělák [KarelBelak@seznam.cz ] 
Předmět: lítost  
Je mi to moc líto, je mi smutno. Upřímnou soustrast jeho rodině a všem jeho blízkým.  
 
Datum: 15.07. 04, 09:18 
Od: Monika Richterova [monikar@seznam.cz ] 
Předmět: Phoenix  
Karel Zich byl, je a zustane proste klasa. Jeho smrt me prinejmensim prekvapila. Loni mi odesel tatka a ted by 
mu bylo taky 55. Vim, jak tezka ztrata to je pro rodinu a blizke pratele. A pokud odejde clovek s takovym 
hlasem, i pro spoustu obycejnych clovicku 
  
Datum: 15.07. 04, 09:17 
Od: Jarka Jarošová [JJarka@seznam.cz ] 
Předmět: Karel  
Je mi moc líto, ano, největší škoda je, že odcházejí ti nejlepší z nás a ti z druhé strany ne a ne.. Taky nechci 
mluvit o politice...  
Měl ale krásnou smrt, Pán Bůh ho měl rád. 
Dík za krásné písničky. 
Rodině hlubokou soustrast. 
Jarka J.  
 
Datum: 15.07. 04, 09:11 
Od: My Name [Mtgne@seznam.cz ] 
Předmět: Sbohem , Kájo  
měl jsi příjemný projev a nikdy jsi nešel "pod úroveň". Určitě mi budeš chybět!  
 
Datum: 15.07. 04, 09:08 
Od: jana marešová [bab.@seznam.cz ] 
Předmět: .  
Je mi ho líto,byl ještě mladý.  
 
Datum: 15.07. 04, 08:56 
Od: cristal B [cristalB@seznam.cz ] 
Předmět: sbohem, pane Zichu  
Měla jsem možnost setkat se s ním osobně, v roce 1999 po jednom koncertu Spiritualkvintetu jsme seděli do 
dvou do rána s pořadateli. Byl naprosto přirozený, bezprostřední, milý, vtipný, možná maličko ukecaný, ale 
choval se jako normální kluk odvedle, ne jako hvězda! Děkuji mu za všechny písničky, kterými nám 
spříjemňoval život. Přišli mu míru brát moc a moc předčasně... Ať se mu v muzikantském nebi dobře zpívá... 
Děkujeme, Karle!  
 
Datum: 15.07. 04, 08:31 
Od: Miloš Richter [milosrichter@seznam.cz ] 
Předmět: K.Zich....  
Není diskuse o tom, že K. Zich bude chybět, jako člověk, muzikant.... 
Jen se mi nezdá jak je vedena debata nad jeho skonem. Zahynul, tragicky zahynul...nebo zemřel??? Dnes 
umírájí mladší lidé z ničeho nic, najednou.... 
Zřejmě přecenil své síly.... 
Škoda...bude chybět...  
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Datum: 15.07. 04, 08:22 
Od: Radka Skálová [e-d-d-i-e@seznam.cz ] 
Předmět: Sbohem Kájo  
Od te doby, co jsem /cirou nahodou/ byla na jeho koncerte, moc ho obdivuji a casto posloucham a planovala 
jsem opet zajit na nejaky z jeho koncertu. Skoda, ze uz mi to asi nevyjde :-( Sbohem Kájo at Ti je tam nahore 
dobre..Marcela  
 
Datum: 15.07. 04, 08:18 
Od: pek nal [peknal@seznam.cz ] 
Předmět: UPŘÍMNOU SOUSTRAST  
Sbohem Elvisi,zůstaneš ve vzpomínkách Všem normálním lidem, protože jsi měl netuctový hlas a byl jsi fajn. 
Nyní už Víš, jak máš přejít ten širý proud....  
 
Datum: 15.07. 04, 08:13 
Od: Jana Kočí [KociJana@seznam.cz ] 
Předmět: ten kluk, co krev měl dravou  
Bolí srdce, že odešel a tak nepatřičně brzy. Jeho deska Dům č. 5 byla naší oblíbenou a některé písničky z ní 
dodnes zpíváme, a mají co říct i dnes, kdy je zná jen málo lidí. Jana  
 
Datum: 15.07. 04, 08:11 
Od: Eliška von Karlštejn [Eliskavon-Karlstejn@seznam.cz ] 
Předmět: Můj profesor z gymplu o něm  
kdysi dávno řekl,že je to troska zpěvu,já jsem doma jeho desky neměla a nemám,ale přesto jsem si ráda jeho 
písničky v rádiu poslechla,jsou pohodové a uklidňující.On sám vystupoval jako příjemný a pohodový 
člověk.Z vašich příspěvků i přes některé rádoby drsňácké kecy vyplývá,že ho měli lidé opravdu rádi a že jeho 
"slunce v duši"svítilo i na nás.I mně jeho smrt zaskočila a je mi to líto.  
 
Datum: 15.07. 04, 07:58 
Od: Albert Husák [huski1@seznam.cz ] 
Předmět: Sbohem  
Pan Zich umřel při sportu a neprohnal si zfetovaný kuli hlavou. Ó - jak nedůstojný skon hvězdy! 
Sbohem Pane. Uměl jste. Naživo. Bez aparatury. 
Mám slzy v očích.  
 
Datum: 15.07. 04, 07:43 
Od: a b [qayaq@seznam.cz ] 
Předmět: hmm  
Elvis just left the building. 
The king is death, hail the king. 
 
Datum: 15.07. 04, 07:41 
Od: alex brasco [alex.brasco@seznam.cz ] 
Předmět: SBOHEM!  
Sbohem Karle, budeš všem normálním lidem chybět. I když už s námi nejsi Tvůj hlas tu zůstává. Vážení 
pozůstalí příjměte hlubokou a úpřimnou soustrast. Je to osud, asi to měl chudák sečteno a podtrženo. Tomu se 
pak nikdo neubrání. Kdyby ho to nepotkalo teď, tak za chvíli někde jinde. Možná Michal Tučný potřeboval 
doplnit kapelu tam nahoře. Nevadí, stejně se tam sejdem všichni...  
 
Datum: 15.07. 04, 07:31 
Od: Zdenina Pr. [ZdeninaP@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Odešel člověk, kterého jsem moc ráda poslouchala už hraje někde jinde v daleko lepší společnosti 
než je ta naše - soudě podle příspěvků některých neandrtálců. 
S námi bude Karel stále v jeho překrásných písničkách, a hlavně v srdcích. Byl to opravdu P A N zpěvák. 
Rodině a blízkým přeji upřimnou soustrast.  
 
Datum: 15.07. 04, 07:15 
Od: Roman Krečmer [Roman.ev@seznam.cz ] 
Předmět: výzva  
Některé lidské hlasy a zvuk kytary by neměli nikdy utichat. 
Odpočívej v pokoji.  
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Datum: 15.07. 04, 07:10 
Od: a - a a [malik.petr@seznam.cz ] 
Předmět: Je mi to moc líto  
protože odešel velkej člověk, kterého jsem měl moc rád už od dob Spirituálu. Pokud je nebe tak jsi tam a 
jamuješ s Elvisem a dalšíma velkejma MUZIKANTAMA, protože sám jsi byl velkej muzikant. Upřímnou 
soustras všem co Tě měli rádi.  
 
Datum: 15.07. 04, 06:59 
Od: Vít Ad [Vit.Ad@seznam.cz ] 
Předmět: Ve své kategorii  
hudebního žánru byl vcelku dobrý. Osobně jsem ho nemuseů, ale příznivců měl asi dost, takže pro naši 
hudební scénu bude ztrátou. Nehrál si na rádoby umělce, uměl hezky na kytaru a působil vcelku skromným 
dojmem. Navíc byl ještě poměrně mladý. Doufejme, že se dobře zařadí do nebeské kapely.  
 
Datum: 15.07. 04, 06:54 
Od: Jeník ATakJdále [ATakJdale@seznam.cz ] 
Předmět: ...  
Jo je to rok blbec...či co ..  
 
Datum: 15.07. 04, 06:18 
Od: neo in [neoin@seznam.cz ] 
Předmět: škoda...  
... byl jsi "PAN" zpěvák. 
Děkuji za všechny Tvé písničky.  
 
Datum: 15.07. 04, 05:38 
Od: Zeke Yeah [Zeke.Yeah@seznam.cz ] 
Předmět: Ach jo  
Všimli jste si kolik známých osobností již tento rok zemřelo??? Tenhle rok je nepovedenej a kdo bude 
další???  
 
Datum: 15.07. 04, 05:34 
Od: makrosh thc [makrosh.t@seznam.cz ] 
Předmět: stane se  
karle,v pohode,byl si fajn chlapik.  
 
Datum: 15.07. 04, 04:40 
Od: Alena Getvertova [A.Getvertova@seznam.cz ] 
Předmět: Kaja  
jsem v soku, dekuji za Alenku v risi divu, ted uz jsi v sve risi i ty. Soustrast rodine i pratelum, kterych mel 
nepocitane.  
 
Datum: 15.07. 04, 03:41 
Od: Pavel Rychlík [tryss@seznam.cz ] 
Předmět: Sbohem  
Nemo nimis cito moritur, quia victurus diutius, quam vixit non fuit. Upřímnou soustrast nejbližším.......  
 
Datum: 15.07. 04, 03:13 
Od: Daniela M. [Daniela.Moravcova@seznam.cz ] 
Předmět: Sbohem Kamarade!!  
Byla jsem mala 4ti leta holcicka, kdyz jsem se svymi prarodici jezdila na cundry. Pamatuji si te kdesi na podiu 
s kytarou. Milovala jsem ten koncert, miluji tve pisne doted a vzdycky budu! 
Mej se krasne at jsi kde jsi! 
Tvoji rodine moji uprimnou soustrast! 
Daniela Moravcova  
 
Datum: 15.07. 04, 01:47 
Od: Sik 1952 [sik_1952@seznam.cz ] 
Předmět: Ahoj kamaráde!  
Moc jsem Tě, Karle, obdivoval, jaký jsi byl kamarád, když jsi jel 120 km, zazpíval jsi naživo s kytarou že za 
vše může rock'n'roll - jen jednu písničku a jel jsi posléze stejnou vzdálenost zpět. 
Asi jsi žil proto, aby bylo více kamarádů. 
Škoda, že už to nezopakuješ. 
Pepa  
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Datum: 15.07. 04, 01:43 
Od: jozef stupavsky [jozef.stupavsky@seznam.cz ] 
Předmět: K.Zich  
tiež som bol nedavno na koncerte Spiritualu v Piešťanoch, super hudba.Uprimnu sustrasť celej rodine.  
 
Datum: 15.07. 04, 01:32 
Od: Joe Joe [21223@seznam.cz ] 
Předmět: SBOHEM  
Karle.Ještě,že když už jsi musel odejít ty,zůstal nám tu díky technice tvůj hlas.Díky.  
 
Datum: 15.07. 04, 01:20 
Od: Lucie Kaňovská [lucka.kanecek@seznam.cz ] 
Předmět: KAREL ZICH  
UPRIMNOU SOUSTRAST !  
 
Datum: 15.07. 04, 01:14 
Od: Romca Bledule [bledulka7@seznam.cz ] 
Předmět: Je mi to moc líto.  
Byl to opravdu Pan Zpěvák a fajn chlap. Jeho písničky, ale určitě budou žít dál ... Karle měj se tam nahoře 
hezky, budeš nám chybět. Život jě někdy vážně nefér, ale je to život.  
 
Datum: 15.07. 04, 00:48 
Od: a b [wikinger@seznam.cz ] 
Předmět: Rest In Peace  
Taky mě to dost mrzí. Odpočívej v pokoji...  
 
Datum: 15.07. 04, 00:06 
Od: Alenka Mandatova [alenka.kvitek@seznam.cz ] 
Předmět: smutek  
....je mi to strasne lito,byl to krasnej a fajn chlap a taky zpival pisnicku Alenka v risi divu,mou 
nejoblibenejsi.Jsem moc smutna ze takhle odesel.  
 
Datum: 14.07. 04, 23:58 
Od: Zdenka Fiserova [novy16@seznam.cz ] 
Předmět: Karlíčku  
Karlíčku, tam v nebíčku, ať Tě cestou provází jenom krásné vzpomínky na tento svět, ať zapomeneš na 
křivdy, zlobu a závist. Je Tě velká škoda a Tvé rodině CO NEJHLUBŚÍ SOUSTRAST a Vy ostatní, nechte 
Karla v klidu spát, vždyť už Vám nic nezazpívá a ani neublíží. Čest Tvé památce.  
 
Datum: 14.07. 04, 23:58 
Od: Dominika Pavlíková [D.Pavlikova@seznam.cz ] 
Předmět: :o(  
Nemůžu tomu uvěřit. Ten hlas jako zvon jsem vždycky obdivovala. Upřímnou soustrast...  
 
Datum: 14.07. 04, 23:43 
Od: Zdeněk Janča [zj-all@seznam.cz ] 
Předmět: setkání  
Kdysi jsem se setkal s Karlem v Neubrandenburgu v NDR na Studiu šlágrů. Chtěl jsem fotku, přišel jsem k 
němu a říkám: "Dobrý den" - on: "Guten Tag". To mě trochu rozhodilo a ptal jsem se: "Sind Sie aus DDR?" - 
on: "Aus der ČSSR" 
Já na to: "Já taky!" - a on: "Tak co blbneš, proč nemluvíš česky!" 
Takže pěkná vzpomínka. Škoda ho. Dobrý lidi odcházej a spousta sviní ne a ne ..... ale o politice teď mluvit 
nebudu.  
 
Datum: 14.07. 04, 23:33 
Od: ICE TEA [ITEA@seznam.cz ] 
Předmět: Díky  
Díky, byl jsi PAN zpevák  
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Datum: 14.07. 04, 23:32 
Od: Sympatický Sympaták [Sympatak.S@seznam.cz ] 
Předmět: žIVOT  
Život je nádherný. 
Život je nádherný v tom,jak je pomíjivý. 
Kdo ho umí prožít a užít,tak je nádherný. 
Kdo jen hromadí hmotné statky a chrlí okolo sebe zlo,je život jen boj a tragedie. 
Karel byl ta čistá duše,která bude chybět té životní pohodě. 
Plno lidí by mi nechybělo. 
Karel ano. 
Život je nádherný. 
Přestože dovede býti toliko krutý. 
Mám Vás lidi rád.  
 
Datum: 14.07. 04, 23:24 
Od: ivan komunista [ivan.komunista@seznam.cz ] 
Předmět: Naši velikáni,  
tedy skutečné osobnosti také umřeli, umírají a to nikoho nezajímá!  
 
Datum: 14.07. 04, 23:19 
Od: maskin maskin [maskin.maskin@seznam.cz ] 
Předmět: Ztrata  
Jakoby mne neco ukradli. Zivot:hudba nahody. Stale jen ztraty. Je mi sotva tricet, ale bez Karla zase 
pripraveny o neco, co melo zustat.  
 
Datum: 14.07. 04, 23:07 
Od: Verona Opova [Verona.O@seznam.cz ] 
Předmět: Smutek  
Když jsem uviděla tuto zprávu, hned jsem si uvědomila, jak je člověk bezmocný proti osudu. Můj manžel se v 
poslední době také rád potápí a já si jen říkám, kdy se může něco stát také jemu. Tahle zpráva mě opravdu 
zaskočila, protože Karel Zich byl moc sympatický a pohodový člověk a já ho měla moc ráda. I když jsem jako 
mladší generace, protože je mi 28 let. Jen si přeju, aby takových zpráv bylo co nejméně, už teď je toho 
negativního až dost. Opatrnosti není nikdy na škodu.  
 
Datum: 14.07. 04, 23:06 
Od: Karel Drnec [kdrnec@seznam.cz ] 
Předmět: ghetto  
...svý černý mámy slyším hlas,jak pohádku mi šeptá zas tam v ghettu... 
Nikdo jiný to tak procítěně,jako Karel Zich už nezazpívá. :-( 
Karel  
 
Datum: 14.07. 04, 22:50 
Od: Jana Popelková [s7t@seznam.cz ] 
Předmět: Děkuji Ti  
za nic a za všechno 
za tmu a za světlo 
za noc a den 
za realitu a sen 
za smrt a za život 
za lhostejnost a snaživost 
za lež a za pravdu  
za čestnost a za zradu  
za nenávist a lásku 
za ošklivost a krásu  
za kritiku a pochvalu 
za rychle a pomalu 
za tam a zpět  
za spousty jiných vět 
Karle, už od dětství jsem tě měla v srdíčku pevně zakotveného a vyrůstala jsem při tvých písničkách, budeš mi 
chybět ty a tvůj hlas , který dokázal člověka rozechvět až u konečků prstů.  
Sbohem  
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Datum: 14.07. 04, 22:50 
Od: kolda kolda [kolda.kolda@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Pan Zich byl fakt frajer a slusnej clovek. Skoda. Uprimnou soustrast  
 
Datum: 14.07. 04, 22:49 
Od: Majka Sobotková [deakon@seznam.cz ] 
Předmět: Klobouk dolů  
Nechce se tomu věřit atak jen klobouk dolů před jeho uměním.Upřímnou soustrast celé rodině.Sbohem,Karle.  
 
Datum: 14.07. 04, 22:47 
Od: martina Slaufinka [slaufinka@seznam.cz ] 
Předmět: JE MI SMUTNO  
je mi hodne smutno s nekterych příspěvků,lidi dokážou být fakt hnusný.Karlova smrt mě šokovala na jeho 
písničkách jsem vyrostla a Spiritual mam taky moc ráda.Ale nikdo z nás nikdy nevi předem svůj osud.Ae jeho 
písničky tady budou dál. 
Upřímnou soustrast cele rodině.  
 
Datum: 14.07. 04, 22:42 
Od: tapka lapka [tapka.lapka@seznam.cz ] 
Předmět: Kocábka  
Karle nezaponeň nasendnout si na svoji nebezkou kocábku a pluj po věčné hledině a notuj si u toho třeba je to 
paráda...... 
ČETS TVÉ PAMÁTCE  
 
Datum: 14.07. 04, 22:39 
Od: M. Kate [M.Kate1@seznam.cz ] 
Předmět: budeš nám chybět...  
Je mi "teprve" 22, neznala jsem tě osobně, ale tvoje písničky jsem měla ráda už jako malá holka. Budeš nám 
tu chybět...  
 
Datum: 14.07. 04, 22:31 
Od: Přemek Dlaha [pblib@seznam.cz ] 
Předmět: Karle,  
doufám,že si tam někde nahoře nebudeš připadat jak ALENKA V ŘÍŠI DIVů, určitě si dáš šluka 
MAJORÁNKY s Elvisem, budete MÍT NA OČÍCH BRÝLE a prožijte LÉTO JAK MÁ BÝT, prostě 
PARÁDA !!!  
 
Datum: 14.07. 04, 22:29 
Od: Lenka Krainová [Lenka.Krainova@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Ani se mi nechce věřit,jak lidé dokážou být zlí a nechutní. Karel Zich byl skvělý člověk a výborný 
muzikant.Stále tomu nemohu věřit. Upřímnou soustrast celé rodině.  
 
Datum: 14.07. 04, 22:26 
Od: Jiří Smrž [kocopes@seznam.cz ] 
Předmět: soustrast  
Jsem velice smutný nad odchodem tohoto báječného člověka. Karel Zich byl člověk, který každému dodával 
kousek té nepřeberné energie, které měl obrovské množství. Žel, byl to asi osud, který ho předurčil k tomuto 
tragickému odchodu uprostřed tvůrčí práce. Vyjadřuji rodině Karla co nejúpřímnější účast. Jiří Smrž Třebíč.  
 
Datum: 14.07. 04, 22:24 
Od: Vladimír Jetelina [Jetelina.V@seznam.cz ] 
Předmět: Karel  
Byl jsi Karle pan "Muzikant" a pan  
"Zpěvák" zpíval jsi pro nás a my tě měli rádi.  
Věřím, že nám ještě léta budeš zpívat dál. Pozdravuj tam Michala Tučnýho. Ten nám taky odešel a zpívá dál.  
Hlubokou soustrat tvé rodině od mé rodiny.  
 
Datum: 14.07. 04, 22:20 
Od: verunka m [nevim.nick@seznam.cz ] 
Předmět: smutno ...  
No jo, je vidět, že jsme češi. Z vaší diskuze je mi smutno, stejně tak, jak mi je líto pana Zicha. Ale jeho 
písničky s námi budou dál.  
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Datum: 14.07. 04, 22:14 
Od: James - Sluníčko Bond [hollywood@seznam.cz ] 
Předmět: rozloučení  
Upřímnou soustrast celé rodině.  
 
Datum: 14.07. 04, 22:11 
Od: Sympatický Sympaták [Sympatak.S@seznam.cz ] 
Předmět: šok  
Je to šok! 
Je to zpráva,které se nechce věřit. 
Ale je to tak. 
Je to smutné. 
Život je tvrdý. 
A Korsica je nejhezčí místo v Evropě. 
Krásnější místo na rozloučenou si nemohl vybrat. 
Jen mohl nějaké desetiletí počkat. 
Ale každému z nás ta svíce hoří různě,ač je to super chlap,jako Karel nebo lump a darebák. 
Děkuji Ti Karle za tvou přítomnost.  
 
Datum: 14.07. 04, 22:05 
Od: Nina Smutná [SmutnaNina@seznam.cz ] 
Předmět: poslední sbohem.....  
ČT 1 odvysíla dnes večer vzpomínkový pořad o Karlu Zichovi. 
Z dob minulých i nedávných. Děkujeme Vám, pane Zichu za všechno.  
 
Datum: 14.07. 04, 22:05 
Od: nevzdelany . [nevzdelany.@seznam.cz ] 
Předmět: Pan zpevak  
tve pisne Karle potesili srdce i cechum zijicim v zahranici  
diky za vsechny kteri jsme ho znali 
a meli radi 
bud s Bohem 
H  
 
Datum: 14.07. 04, 21:57 
Od: Jaroslav Beran [beranin@seznam.cz ] 
Předmět: příspěvek  
Miloval jsem písně v jeho podání a vždy při poslechu jsem se vracel do doby mého mládí do doby 60-tých 
let.Jeho tragický odchod mne velice zarmoutil.  
 
Datum: 14.07. 04, 21:36 
Od: Snoop 23 [Snoop.23@seznam.cz ] 
Předmět: :(((  
veľká škoda...niet čo dodať...:(((  
 
Datum: 14.07. 04, 21:35 
Od: jarmila růžičková [waltari3@seznam.cz ] 
Předmět: soustrast  
Karel Zich patril k mym nejoblibenejsim zpevakum. Byl to skvely, kultivovany, nesmirne muzikalni a 
prijemny clovek. A jeho pisnicky se Spiritual Kvintetem me provazely dlouha leta kdyz mi bylo smutno i 
veselo... Je mi jako by teprv ted skoncilo moje mladi. 
Karle, sbohem, at Ti to zpiva i v tom muzikantskem nebi, meli jsme Te moc radi. 
Jarmila  
 
Datum: 14.07. 04, 21:34 
Od: Jiří - Lachtan Přibyl [jura.pribyl@seznam.cz ] 
Předmět: Karel  
Jsem zděšen, tak fajn chlap a sympaták. Nemohu tomu uvěřit, odešel kus historie. Upřímnou soustrast rodině 
:-(((  
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Datum: 14.07. 04, 21:30 
Od: nataly mechasndžijska [menataly@seznam.cz ] 
Předmět: Smutek  
Je mi líto že tento zpěvák umřel,zpíval velice překrásně písničky-je ho škoda!  
 
Datum: 14.07. 04, 21:29 
Od: Jaroslav Kaderka [JaroslavKaderka@seznam.cz ] 
Předmět: Karel  
I v nebi mu bude dobre. 
Cest jeho pamatce.  
 
Datum: 14.07. 04, 21:25 
Od: Jiří Procházka [jir.pro@seznam.cz ] 
Předmět: To je smutný :(  
No, je to šok, číst takovou věc... ani nevím, co bych k tomu napsal.  
 
Datum: 14.07. 04, 21:25 
Od: Monika Bláhová [Moonnickaa@seznam.cz ] 
Předmět: Bozsky Kaja  
Vzhledem k tomu ze mi je teprv -nact a jeho pisne mi nejsou moc blizke, stejne je ho skoda. Nedavno byl u 
nas v Moste a na namesti predvedl tu svoji Alenku v risi divu.... Znelo to fakt skvele! Fakt je mi ho lito:-
((((((((  
 
Datum: 14.07. 04, 21:23 
Od: Jaroslava Duží [missisJarka@seznam.cz ] 
Předmět: Mrzí mě  
když odejde každý mladý člověk a navíc tak schopný a dobrý chlap. Upřímnou soustrast celé rodině.  
 
Datum: 14.07. 04, 21:20 
Od: Pavel Dvořák [numero5@seznam.cz ] 
Předmět: škoda  
nesmírná škoda,skvělý člověk s hlasem světových parametrů,který je nenahraditelný.Karle,sbohem :-(((  
 
Datum: 14.07. 04, 21:18 
Od: alex . [kytyx@seznam.cz ] 
Předmět: ááách jo!  
Karle, byl si fajn chlap. Tak šťastnou cestu...  
 
Datum: 14.07. 04, 21:11 
Od: Jiří Kratochvíl [Krata11@seznam.cz ] 
Předmět: Zich  
Tak to je mi opravdu moc líto byl to skvělej zpěvák. No co se dá dělat. Bydlel na Spořilově jako já a navíc to 
byl strejda mýho kamaráda ze školy a se synem K. Zicha sem jednou hrál fotbal. Upřímnou soustrast.  
 
Datum: 14.07. 04, 21:07 
Od: Faaja - Alena Faaja [FFaaja@seznam.cz ] 
Předmět: je mi líto  
Zděšena sem četla zprávu o tragédii,nemohu najít slova, prostě je to hrozné, moc sem měla Karla Zicha ráda, 
božsky zpíval. Upřímnou soustrast všem! 
Ali. Fik.  
 
Datum: 14.07. 04, 21:03 
Od: David Hynek [DavidHynek@seznam.cz ] 
Předmět: To bolí...  
Vždycky jsem si myslel, už jako malý kluk, že někteří lidé neumírají: Máma, Táta... a lidi které mám rád ať už 
zprostředkovaně... a Karel ZICH patří mezi ně......  
 
Datum: 14.07. 04, 21:01 
Od: Shelley K. [Shelleybaby@seznam.cz ] 
Předmět: vzpomínám...  
Když jsem byla malá, měla jsem jeho kazetu a tu jsem si pouštěla pořád dokola... 
Zpráva o jeho odchodu se mě dotkla moc, s jeho odchodem jako by odešel i kousek mého dětsví...  
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Datum: 14.07. 04, 20:59 
Od: Martin Koníček [d-kgips@seznam.cz ] 
Předmět: Karel  
Upřímnou soustrast celé rodině odešel velký zpěvák  
 
Datum: 14.07. 04, 20:52 
Od: Kall iva [Kallivana@seznam.cz ] 
Předmět: Hezky v duši  
Karel Zich měl hlas, co uměl hladit po duši, sametovej, plnej života. A jsem ráda, že tu zůstávájí jeho 
písničky, budou nám pomáhat zbavit se smutku po jeho schopném člověku, který to něměl v životě také 
jednoduché. A tak jen... posílám na cestu vzhůru poděkováníza všechny ty krásné tóny.. Moc držím palce vám 
nejbližším, které to bolí nejvíc, aby čas byl milosrdný. Ale žádná slova nepomohou......  
 
Datum: 14.07. 04, 20:51 
Od: Milada - skalar milada [Miladamilada@seznam.cz ] 
Předmět: Karle  
Karle. 
Loučím se s tebou.Tvoje písničky mě pomáhaly v těžkých dobách,teď bych chtěla já pomoci tobě.Ať tě hraje 
kytara stejně dobře , tam nahoře a tvůj zpěv se šíří světem dál. 
Čest Tvojí památce. 
Upřímnou soustrast rodině  
 
Datum: 14.07. 04, 20:41 
Od: Josef Expert [JosefExpert@seznam.cz ] 
Předmět: Smutek  
S panem Zichem jsem mohl několikrát spolupracovat. Byl to vynikající člověk a hudebník. 
 
Datum: 14.07. 04, 20:38 
Od: Iva Budickova [Budickova.Iva@seznam.cz ] 
Předmět: Karel  
Je mi to moc líto,byl to skvělý člověk ,na jeho písničky nikdo nezapomene.Přeji mu v nebíčku jen to nej......  
 
Datum: 14.07. 04, 20:38 
Od: Marie Šupková [M.lasicka@seznam.cz ] 
Předmět: Je to smutne  
Jako člověka, který se rovněž rád potápí, mne úpně zamrazilo,neboť člověk si nepřipouští, že by se mu pod 
vodou mohlo něco stát, když se snaží neriskovat. Ale není to asi pravidlem. Je mi to fakt líto, neboť to je, 
vlastně už BYL, zpěvák sympatický a jeho Alenku jsem se učila mezi prvníma na kytaru... Uprimnou 
soustrast všem,kteří mu byli blízcí.  
 
Datum: 14.07. 04, 20:37 
Od: Miluse Schmalzova [Miluse.Schmalzova@seznam.cz ] 
Předmět: uprimnou soustrast  
Nikdy nezapomenu na nadhernou atmosferu koncertu Spiritualu v Dobre Vode u Hartmanic Diky Karle Zichu 
byl jste bajecny chlap.  
 
Datum: 14.07. 04, 20:27 
Od: Allen Strange [xelanboy@seznam.cz ] 
Předmět: Smutná zpráva  
Opět odešel jeden člověk, kterého jsem měl rád. Jeho hlas bude však i nadále znít, i když bohužel jen ze 
záznamových médií... 
Česká populární hudba v něm ztrácí jednoho z nejlepších umělců s nezaměnitelným projevem.  
 
Datum: 14.07. 04, 20:24 
Od: Jan Ouhah [Ouhah@seznam.cz ] 
Předmět: Taky  
tak jako Pacoš. Vyznívám úplně jiný žánr, ale souhlas že odešel velký frajer. Sbohem Karle, možná se ještě 
nekdy potkáme:-((  
 
Datum: 14.07. 04, 20:24 
Od: Budvar zdenek [Budvar@seznam.cz ] 
Předmět: Karel  
Karel mě vlastně "naučil první akordy",nechce se mi tomu věřit.Upřímnou soustrast celé rodině.  
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Datum: 14.07. 04, 20:23 
Od: Svatopluk Křen [SvatoplukKren@seznam.cz ] 
Předmět: Lítost  
Je mi opravdu líto takového člověka jako byl Karel Zich.Jeho písně jsem zbožňoval ale nejraději jsem mněl 
Alenka v říši divů.Já doufám že si tvé písně v nebi oblíbí a udělají jim takovou radost jako nám.Bude nám 
všem chybět tvůj smích,zpěv,ale v našich vzpomínkách zůstaneš.Upřímnou soustrast všem co mněli Karla 
Zicha rádi a hlavně jeho rodině!!!  
 
Datum: 14.07. 04, 20:21 
Od: Jirkati Jirkati [Jirkati.Jirkati@seznam.cz ] 
Předmět: To Pter  
Proč jsi vlastně psal, že ti byl hudebně lhostejný? To aby sis na Zicha plivnul? Stačilo přece napsat, že když 
umře takhle mladý člověk, je to vždy škoda. Zvlášť když umí něco, za co ho mají lidé rádi.  
 
Datum: 14.07. 04, 20:21 
Od: K. - A. L. [gerbera1@seznam.cz ] 
Předmět: Škoda...  
... každého dobrého člověka, obzvláště toho, kdo obohacuje svým hlasem a bytím ostatní. Úcta a vzpomínka 
je samozřejmostí pro všechny slušné lidi.  
 
Datum: 14.07. 04, 20:20 
Od: Mr. Pacoš [miltak@seznam.cz ] 
Předmět: Jsem metalista.  
I když preferuju naprosto jiný žánr, musím říct, že odešel fakt Velkej zpěvák. Sbohem Karle!  
 
Datum: 14.07. 04, 20:20 
Od: Zuzana Vondráčková [ak.akela@seznam.cz ] 
Předmět: Škoda dobrého a šikovného člověka.  
Ani věřit se mi nechce, že je to pravda, ale bohužel ..... Celé rodině upřímnou soustrast.  
 
Datum: 14.07. 04, 20:18 
Od: Petra Hlinecká [PetraHlinecka@seznam.cz ] 
Předmět: ŠOK!  
je to hruza, vsimli jste si, kolik lidí už v roce 2004 zemřelo? 
to číslo je hrozné...:o(  
 
Datum: 14.07. 04, 20:16 
Od: Kamila Bednářová [kami.bednar@seznam.cz ] 
Předmět: Karle....  
....kdo nám teď zazpívá Majoránku a Alenku???Je mo ti velice líto, že nás opusil tak sympatický a pohledný 
umělec.  
 
Datum: 14.07. 04, 20:11 
Od: Honza Formánek [Formanek_Jan@seznam.cz ] 
Předmět: :o(  
Karla Zicha jsem měl moc rád a tohle mě dost zarazilo. Zůstanou už jen jeho písničky...ale ty zůstanou ještě 
dlouho. Upřímnou soustrast!  
 
Datum: 14.07. 04, 20:11 
Od: foto jim [fotojim@seznam.cz ] 
Předmět: smutno  
Najednou je smutno na světě. Karle budeš mi chybět, Vlastik.  
 
Datum: 14.07. 04, 20:10 
Od: Petr Vacek [vacek.net@seznam.cz ] 
Předmět: velká škoda,  
i když jsem měl k jeho tremolu velké výhrady, takových kytaristů tu moc není. Teď jenom doufám, že Tichota 
nenatáhne zpátky toho Medvěda.  
 
Datum: 14.07. 04, 20:07 
Od: Tereza Nedělková [Teritei@seznam.cz ] 
Předmět: :-(  
Je mi lito, co se stalo! Rodine a blizkym pana Zicha uprimnou soustrast!  
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Datum: 14.07. 04, 20:05 
Od: Pavla Zemanová [zemanovci@seznam.cz ] 
Předmět: Smutná zpráva  
Je to moc a moc smutná zpráva,když odcházejí umělci s velkým U. 
Karel Zich byl jedním z nich. 
Karle ,byl jsi skvělý ,děkujeme,že nám Tvoje hudba zpříjemnila chvilky. 
Vzpomínáme.....  
 
Datum: 14.07. 04, 20:04 
Od: JANA PĚNČÍK [J.PENCIK@seznam.cz ] 
Předmět: KAREL ZICH  
JAK UŽ JSEM TADY ČETLA,PŘES SLZI NEVIDÍM.A ALENKA JE TAKY V ŘÍŠI DIVŮ.UPŘIMNOU 
SOUSTRAST CELÉ RODINĚ A ZNÁMÍM.MOC TO BOLÍ:(  
 
Datum: 14.07. 04, 19:59 
Od: Robert Rendás [Robert.R@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Karla Zicha je mi líto.Všem známým a Jeho příbuznym přeju UPříMNOU SOUSTRAST.Robert.  
 
Datum: 14.07. 04, 19:59 
Od: Lucie Oberreiterová [Oberreiterova.Lucie@seznam.cz ] 
Předmět: Karel  
Upřímnou soustrast rodině i všem kteří meli Karla rádi. Je neuvěřitelné jak tato diskuze se dokáže zvrátit v 
nenávist.  
 
Datum: 14.07. 04, 19:59 
Od: Pter Zw [PterZw@seznam.cz ] 
Předmět: hudebne mi byl lhostejnej  
,ale citim ze nemel skoncit takhle...  
 
Datum: 14.07. 04, 19:53 
Od: mr Juffy [Juffy@seznam.cz ] 
Předmět: lítost  
To je šok !!!! 
Opravdová velká lítost. 
Karle díky za všechny Tvé písničky. Teď pro mě mají ještě větší a hlubší cenu. Díky !!! 
upřímnou soustrast rodině  
 
Datum: 14.07. 04, 19:44 
Od: rubisch rubisch [rubisch@seznam.cz ] 
Předmět: Ach je mi to tak líto,  
přes slzy nevidím skoro na klávesnici, jsem moc smutná...odešel pravý muž !!! V mých vzpomínkách však 
zůstane Jeho nesmělý, milý úsměv, písničky. Stále uslyším jeho hlas, hru kytary...Měla jsem tě ráda 
Karle....zůstáváš stále s námi !!! Vyjadřuji upřímnou soustrast jeho rodině, kamarádům,... Radmila  
 
Datum: 14.07. 04, 19:41 
Od: Bob a Bobek [Bob-aBobek@seznam.cz ] 
Předmět: Bude nám  
chybět. Snad na něj nezapomenou v rádiích.  
 
Datum: 14.07. 04, 19:41 
Od: Jana Sedlackova [Pajda.Tujda@seznam.cz ] 
Předmět: to to bolí  
Je to pro nás velká ztráta, jsem opravdu v šoku. Nikdo nám Karla nenahradí. Byl super. Ale tam nahoře jim 
určitě krásně zazpívá.  
 
Datum: 14.07. 04, 19:39 
Od: Lenka Šimková [Aknelka007@seznam.cz ] 
Předmět: smutek  
Je mi 35 let a Karlovi hity byly první,při zkoušení mých prvních akordů na kytaru v roce 1984.Jeho písně 
jsem hrála jako první.Také byl jedním z účastníků mého přijetí na železniční učiliště.Je mi to líto a upřímnou 
soustrast rodině.Můj táta Karel ho měl taky rád,bohužel také již před pár měsíci zemřel,ve stejném věku.Je to 
tragédie,ale v srdcích zůstávají.Sbohem Kájo a pozdravuj tátu.Lenka  
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Datum: 14.07. 04, 19:33 
Od: Janina R [JaninaR@seznam.cz ] 
Předmět: nevěřím....  
já tomu prostě nemůžu věřit...tohle se přece nemohlo stát! 
Nééé že bych Karla Zicha poslouchala, ale byl to milý člověk......je ho škoda!!  
 
Datum: 14.07. 04, 19:32 
Od: Majka Deréová [Anturka@seznam.cz ] 
Předmět: Karle,  
...zpival jsi moc krásně a Tvoje písničky dovedli vždycky pohladit duši.Upřímnou soustrast rodině:-(((((  
 
Datum: 14.07. 04, 19:32 
Od: Zdeněk Schwarz [Z.Schwarz@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Nikdy nezapomeneme s manželkou na jeho písničky a na jeho koncert s Lenkou Filipovou v Makově u 
Klatov. 
Vzpomínáme...  
 
Datum: 14.07. 04, 19:32 
Od: Jan [Sisko1@seznam.cz ] 
Předmět: Odešel dobrý člověk.  
Nezapomeneme Karle !  
 
Datum: 14.07. 04, 19:25 
Od: Ondra Procházka [cerw@seznam.cz ] 
Předmět: každý do moře dopluje  
Tak se tam měj hezky Karle!  
 
Datum: 14.07. 04, 19:18 
Od: Jana Adamcová [Janka.slunicko.75@seznam.cz ] 
Předmět: :( smutná zpráva  
měla jsem jeho písničky ráda - lidé, jako on si to nezaslouží.Upřímnou soustrast rodině - bude chybět mnoha 
lidem -:(((  
 
Datum: 14.07. 04, 19:12 
Od: Hedvika Potmesilova [HedvikaPotmesilova@seznam.cz ] 
Předmět: je mi to lito  
uprimnou soustrast rodine  
 
Datum: 14.07. 04, 19:11 
Od: Simona Vlkova [mailpost@seznam.cz ] 
Předmět: smutne je kdyz mraky nebem jdou...  
je mi to lito, na poslednim koncertu Spiritualu byl uzasnej... 
uprimnou soustrast  
 
Datum: 14.07. 04, 19:10 
Od: Jája J [veceja@seznam.cz ] 
Předmět: Krásný hlas,  
krásné písničky a mé mládí. Na to se nezapomíná. Jarča  
 
Datum: 14.07. 04, 19:10 
Od: Tomas Novotny [ula@seznam.cz ] 
Předmět: Je  
... ho skoda. Byl jednim z mala zpevaku, ktery mi nevadil a ktery se vypracoval uplne sam. byl opravdu fajn. 
Videl jsem ho na Veceru Franty Kocourka v Brne asi pred 4 lety, kde bezvadne hral na kytaru a zpival svoje 
hity. Znelo to, jako by hral celej orcestr... Byl fakt fajn a je mi mooooc lito, ze odesel.  
 
Datum: 14.07. 04, 19:09 
Od: Jirka Plaček [Placek.Jirka@seznam.cz ] 
Předmět: Dobrý člověk,  
vynikající zpěvák. Mockrát jsem navštívil koncert Spirituálů. Karel Zich byl opravdová hvězda, právě proto, 
že se choval jako kamarád. Pane Karle Zichu, díky za všechno.  
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Datum: 14.07. 04, 19:09 
Od: Petr - Doldy Dolének [doldy.william@seznam.cz ] 
Předmět: Karel...  
Kájo je Tě škoda, drž nám tam nahoře místo v první řadě Ahoj Doldy z Tábora...  
 
Datum: 14.07. 04, 19:07 
Od: Katerina Velika [Kaca01@seznam.cz ] 
Předmět: Karle,  
pridavam se ke vsem,kteri te meli radi a louci se z tebou..zpival jsi moc krasne a tvoje pisnicky dovedli 
vzdycky pohladit dusi.Dekuju.......  
 
Datum: 14.07. 04, 19:01 
Od: mart marta [martmarta@seznam.cz ] 
Předmět: Je to smutné ...  
Upřímnou soustrast.  
 
Datum: 14.07. 04, 19:00 
Od: Ladislav Zelenka [zelee.zelee@seznam.cz ] 
Předmět: Sbohem, Karle  
Věčná škoda, že už nepostavíš žádný most, alespoň ne ten, o kterém jsi zpíval s Lenkou Filipovou... My, Tvoji 
příznivci už z dob Spirituál Kvintetu nezapomeneme.  
 
Datum: 14.07. 04, 18:59 
Od: J F [jafesi@seznam.cz ] 
Předmět: Je to smutné !  
I já jsem v Karlu Zichovi viděl českého Elvise.Někdy tu bývám za zlého,ale tohle se mě vážně 
dotklo.Upřímnou soustrast celé jeho rodině.Malou útěchou nám zůstanou jeho nezapomenutelné hity s 
nezaměnitelným hlasem.Je mi to vážně líto.Sbohem,Karle !  
 
Datum: 14.07. 04, 18:57 
Od: Ondřej Peths [OndrejPeths@seznam.cz ] 
Předmět: moc  
smutný,teď jsem psal jednomu člověku který je se Spirituálem v blízkém spojení a bohužel je to pravda...moc 
smutné,život je krátký  
 
Datum: 14.07. 04, 18:52 
Od: belu staff [belu.staff@seznam.cz ] 
Předmět: Sbohem, Karle  
Přesto, že nežiji již několik let v republice, jeho písničky poslouchám pořád. Je mi smutno, velcí lidé 
odcházejí. Tvé písně Karle nám budou dál zpříjemňovat život.Pozdravuj tam nahoře.....všechny co nám mněli 
co říct, sbohem.  
 
Datum: 14.07. 04, 18:50 
Od: xy xy [AAAxyAAA@seznam.cz ] 
Předmět: Kája Zich  
je mi to moc líto...  
 
Datum: 14.07. 04, 18:45 
Od: Diana Ústecká [UDiana@seznam.cz ] 
Předmět: byl to dobrý člověk  
Dobrý člověk a muzikant, nechápu te hyenismus, ale beru to tak, ze je to zavist. Jeste, ze nejsem slavna, 
abyste me tady takto nekteri propirali. Karel je v nebi a vy, kteri jste skodolici, jdete do pekla. Je mi smutno, 
moc se mi libil i s Lenkou Filipovou. Uprimnou soustrast. Diana  
 
Datum: 14.07. 04, 18:42 
Od: František Červený [CervenyFrantisek@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Besta!!!  
Karel Zich patřil mezi špičky pěvecké společnosti v naší zemi, nepotřeboval reklamu,falešné senzace v 
médiích a každodenní popularitu...všem pozůstalým a přátelům UPŘÍMNOU SOUSTRAST!Odešel člověk, 
na jehož hlas tu celá generace nezapomene! 
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Datum: 14.07. 04, 18:41 
Od: J B [naumpo@seznam.cz ] 
Předmět: Je mi smutno  
To, co napsal před chvílí kilian -xx, může být klidně pravda, Karel se tak dřív třeba choval. Ale přes to 
všechno jsem ho měl velmi rád, i když jsem měl možnost znát jej jen posledních 8 let. Bohužel - posledních... 
Je mi moc smutno, Karle Zichu. Bude mi scházet možnost si s Tebou povídat o všem možném, hlavně o 
písničkách. 
Jirka Březík  
 
Datum: 14.07. 04, 18:35 
Od: Nina Smutná [SmutnaNina@seznam.cz ] 
Předmět: Upřímnou soustrat  
Český Elvis odešel..proč odcházejí Ti dobří? Upřímnou soustrast rodině. Pane Zichu, děkuji Vám za všechno. 
Budete žít ve Vašich písních v nás dál. Život je nespravedlivý. Byl jste pan Muzikant. Děkujeme!!!!!!  
 
Datum: 14.07. 04, 18:34 
Od: zdenka zdenka [denda04@seznam.cz ] 
Předmět: Karel  
je škoda ,každého dobrého člověka ,,ale bohužel život je už takový tak mu přejme hezký odpočínek. Soustrast 
celé rodině  
 
Datum: 14.07. 04, 18:32 
Od: kilian - x x [info.service@seznam.cz ] 
Předmět: karel zich  
no nevim, zda-li to byl clovek s dobrym srdcem... nic by se nemelo prehanet... kdyz mi bylo ctrnact a ve svych 
najivnich letech jsem navstivil jeho koncert v domazlicich, spolecne se svymi kamarady, tak nam karel zich 
doslova rekl: "parchanti, vypadnete odsud, jeste mi tu neco ukradnete..." 
jeho hudbu jsem pote primo nesnasel. v kazdem pripade je ho skoda... kazdeho mrtveho cloveka je skoda... 
cest jeho pamatce  
 
Datum: 14.07. 04, 18:23 
Od: Cale Nhadagh [Nhadagh@seznam.cz ] 
Předmět: ...  
jeho Ghetto nebo Donney Gal ...ty mě naučily zpívat a hrát na kytaru...vyjímečné zabarvení hlasu. 
Smutek pro lidi i pro muzikantskou scénu..na rozdíl od spousty dalších si nepotřeboval pěstovat image...měl 
ho v hlase.  
 
Datum: 14.07. 04, 18:15 
Od: SKORICKA [.SKORICKA@seznam.cz ] 
Předmět: Kája  
...je mi to velmi líto, odešel člověk s dobrým srdcem. Nemohu tomu stále uvěřit. Osud je 
nezpravedlivý.Bohužel!!!  
 
Datum: 14.07. 04, 18:15 
Od: elisa - ali as [eliskaast@seznam.cz ] 
Předmět: upřímnou soustrast...  
Také mě provázel svými písněmi celé dětství a je to moc škoda,že tak krásný sametový hlas už tu není.Rodině 
hodně sil v bolestné ztrátě a jemu klid a pokoj v hudebním nebi.Ještě,že se můžem potěšit z nahrávek 
Spirituálu atd.Eli  
 
Datum: 14.07. 04, 18:15 
Od: Pisá lek [Pisa.lek@seznam.cz ] 
Předmět: Všechno už bylo řečeno,  
se vším nelze, než zcela souhlasit. Šťastnou cestu, Karle!  
 
Datum: 14.07. 04, 18:14 
Od: Emil Němec [ElNc@seznam.cz ] 
Předmět: Není všechno paráda  
Jeho dvanáctistrunka už zahraje jenom u nebeských bran... Velká škoda - většinou odchází jenom ti potřební a 
hovada alá Špidlo-Grosso lůza zůstává :-(((  
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Datum: 14.07. 04, 18:12 
Od: Tom Bombadil [Bombadil.T@seznam.cz ] 
Předmět: :-(((  
Korsika je krásná země, potápění krásný (i když dost nebezpečný) sport ...  
A život je křehký, jsme tu jen na chvíli, na kratičké návštěvě ... 
Karle, tvé písničky tu však zůstanou napořád ...  
 
Datum: 14.07. 04, 18:10 
Od: Josef Hostvic [Josef.Hostvic@seznam.cz ] 
Předmět: ŠKODA  
Je to fakt škoda,umřek dobrej zpěvák,pohodář a průvodce mýho mládí. 
No,alespoň umřel při zábavě a se svými  
blízkými a ne jak Jirka Cízler ,zapomenutej a v nemocnici.Tak se v tom muzikantským nebi měj Karle!!! 
Pobyt máš předplacenej všema krásnejma chvílema ,který jsi nám dal.Upřímnou soustrast rodině. PEPE  
 
Datum: 14.07. 04, 18:07 
Od: Josef Švejk [SvejkaVodicka@seznam.cz ] 
Předmět: SUPERSTAR  
Ta pravá Česká Superstár, která si šla vždy za svým. Pohodovejch písniček není nikdy dost a Karel je měl. 
Díky!  
 
Datum: 14.07. 04, 18:04 
Od: Majda Griffithova [Majda.G@seznam.cz ] 
Předmět: Lito je mi lito  
Nemohu uverit,byl to muj oblibeny zpevak mnoho let.Milovala jsem jeho pisnicky a vzdy je budu milovat.Ale 
osud je krutej a nespravedlivej.Vsem pozustalim uprimnou soustrast.  
 
Datum: 14.07. 04, 18:03 
Od: Petr ??? [tom171@seznam.cz ] 
Předmět: Upřímnou soustrast  
je to velká škoda pro naši hudební scénu...Karle,díky!! Byl jsi český Presley.  
 
Datum: 14.07. 04, 18:02 
Od: 1234 Nepovim [1234.Nepovim@seznam.cz ] 
Předmět: z jeho písně...  
"Co prej bude s mojí duší"  
Počkej, jednou zazní amen, povídaj 
počkej, jednou zazní amen, povídaj 
počkej, jednou zazní amen 
bouchnou hroudy, bouchne kámen 
bouchnou hroudy, bude amen, povídaj. 
Ať mi na hrob dají fůru kamenů 
ať mi na hrob dají fůru kamenů, kamenů 
ať mi přes ně dají hlínu 
moje duše vzlítne vzhůru 
přijde den a vzlítne vzhůru, halelu 
přijde den a vzlítne vzhůru, halelu 
přijde den a vzlítne vzhůru, halelu 
Upřímnou soustrast. 
Odešel do písničkářskýho nebe.  
 
Datum: 14.07. 04, 17:57 
Od: Jana Hruba [JanaHrubba@seznam.cz ] 
Předmět: ............  
taky nemám co dodat, miluju Spirituál, Karla jsem tak malilinko znala, jednou jsme spolu dali sklínku na 
nějakým zpívání......, to mi bylo náct a Karel byl strašně spráňáckej  
 
Datum: 14.07. 04, 17:57 
Od: jojo jojo [nuzero@seznam.cz ] 
Předmět: ..  
budiž mu voda lehká ....... 
upřímnou soustrast  
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Datum: 14.07. 04, 17:57 
Od: carli b [carli.b@seznam.cz ] 
Předmět: škoda  
Měl jsem ho rád a je mi to moc líto. 
Byl to machr. Čest jeho památce. 
Pánbůh by si měl brát jen ty zlé.  
 
Datum: 14.07. 04, 17:55 
Od: Eva Konečná [evanada@seznam.cz ] 
Předmět: je mi líto  
Je mi to taky líto. Tak asi 14 dnů zpátky, možná 3 týdny měl v Bílovci na náměstí koncert, říkal, že je to jeho 
poslední před dovolenou, zpíval svoje staré i novější písničky, sám - jen s kytarou, ušlechtilý člověk s velkým 
srdcem. Asi měl splněno.... 
Ahoj Karle, jsi stále v písničkách :-)  
 
Datum: 14.07. 04, 17:52 
Od: conniee francis [conniee.francis@seznam.cz ] 
Předmět: Hrozná zpráva...  
nemám co dodat... 
snad jak jen je to tady na světě nespravedlivé.  
 
Datum: 14.07. 04, 17:50 
Od: Milenka Šoupalová [Blankytka1@seznam.cz ] 
Předmět: Re:Karel Zich  
Tak ta zpráva pro mne je docela dost velkým šokem. Opravdu mne mrzí, že už ho nikdy nikdo z nás neslyší 
živě...  
 
Datum: 14.07. 04, 17:50 
Od: menn menn [menn@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
...co dodat, Karle, pozdravuj tam nahoře Elvise, svého brášku a pořádně si zazpívejte, musí to být úžasné... 
Díky za vše a pozůstalým upřímnou soustrast  
 
Datum: 14.07. 04, 17:49 
Od: D.J. Thaka [D.J.Thaka@seznam.cz ] 
Předmět: Český Elvis žije dál...  
Já si Karla taky spojoval s legendárním Elvisem, jeho hlas jako zvon už sice nikdy nikdo neuslyší, ale on žije 
dál, žije v srdcích těch co jej milovali, žije v srdcích těch, co obdivovali jeho písničky, žije v srdcích všech co 
jej znali  
 
Datum: 14.07. 04, 17:45 
Od: Bob Bobeš [folikl@seznam.cz ] 
Předmět: To je mi fakt líto.  
Byl to sympaťák. Ve Spirituál kvintetu skvělý....  
 
Datum: 14.07. 04, 17:44 
Od: Robin . [riskacel@seznam.cz ] 
Předmět: Osud  
Existuje-li Osud, je to škodolibý parchant. 
Takového pohodáře na dovolené... 
P.S. Dobrý muzikant i člověk, bude chybět, lidi s názorem mám rád. 
Upřímnou soustrast rodině.  
 
Datum: 14.07. 04, 17:44 
Od: Jan Janík [Deamoniac@seznam.cz ] 
Předmět: :((  
Je mně to strašně líto.. Pamatuji si ho jako malej kluk a říkal jsem mu "Českej Elvis".. Tak sbohem Elvisi a 
upřímnou soustrast všem příbuzným.. :(((((((((((((((  
 
Datum: 14.07. 04, 17:44 
Od: Jana Rittichová [Jana.Rittichova@seznam.cz ] 
Předmět: Tady vidíme,  
jak křehký je život a zdraví vůbec...Važme si těchto hodnot a nenechme se otravovat blbostmi.Karla Zicha 
jsem ráda poslouchala,je mi líto, že odešel.  
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Datum: 14.07. 04, 17:43 
Od: Maja Torini [MajaTorini@seznam.cz ] 
Předmět: Některé zprávy  
prostě nemůžu strávit. To je mi hodně líto.  
 
Datum: 14.07. 04, 17:43 
Od: naivka ..... [naivni.nana@seznam.cz ] 
Předmět: (((  
..mas chut majoranky lasko ma....  
 
Datum: 14.07. 04, 17:38 
Od: SONYNA S [SONY99@seznam.cz ] 
Předmět: .  
Uplne mi zatrnulo. Je mi to lito. Uprimnou soustrast.  
 
Datum: 14.07. 04, 17:37 
Od: Jirka Oulický [uz31@seznam.cz ] 
Předmět: Škoda :-(((  
I jeho písničky mě provázely dětstvím.  
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