
Diskuse na téma: Zahynul zpěvák Karel Zich 
(smazány nevhodné příspěvky) 

 
 

 
reagovat 

Byl to výborný zpěvák a výborný člověk! (Dittule, 17.07.2004 9:59)  
Bude chybět! 

 
reagovat 

Řekl bych, že to dramatizujete. (Kleki Petra, 15.07.2004 12:33)  
Je mi Karla Zicha líto, víc lít je mi jeho rodiny, ale tak to v životě prostě chodí. Vyvozovat z toho dalekosáhlé závěry o 
zběsilé škodlivosti rekreačního potápění a podobných aktivit je mimózní. Pokud bychom dovedli tu myšlenku do konce, 
nemohli bychom sednout do letadla, autobusu, neboť ty havarují, jít do banky, protože ta bývá přepadena, a dokonce ani jít 
na záchod, protože babička zmřela na následky zlomeniny krčku , kterou si způsobila cestou na tuto místnost. 
Ovšem i tak upřímnou soustrast pozůstalým. 

 
reagovat 

Díky... (raf1, 15.07.2004 11:34)  
Skromný, perfektní člověk - je mi to líto a bude mi moc chybět, Karle díky za všechno a jak se říká - budiž ti země lehká. 

 
reagovat 

Za Karlem... (cruton, 15.07.2004 11:26)  
Nicméně jsem Karla měl rád kromě jeho spirituálů i za film Dívka na koštěti. Nebyl to žádný velký herec, ale dokázal, že 
když Pánbu dopustí... 

 
reagovat 

katastrofa (cochran, 15.07.2004 10:59)  
jeho hlas byl snad jeste elvisovejsti nez snad samotneho elvise. 
Vecna skoda, cest jeho pamatce. Rock and roll is here to stay 

 
reagovat 

ach jo (perelyna, 15.07.2004 10:13)  

je mi to líto  

 
reagovat 

... (zirafoslon, 15.07.2004 10:09)  
Znala jsem se s jeho sourozenci. S oběma jsem přišla do styku ve stejném zaměstnání, s prof. Dohalskou na Filosofické 
fakultě, a s jeho bratrem v Kohinooru. Oba to byli bezva skromní a rozumní lidé. Škoda, že s Karlem už jasem se seznámit 
nestačila, protože mě osud odvál daleko jinam. Věřím, že i on by byl dobrým obohacením mého života. Je mi to líto. 

 
reagovat 

Karel Zich (xvladah, 15.07.2004 9:27)  
Zrovna jsem si poustel jeho pisnicky Mosty s Lenkou Filipovou a Mas chut majoranky... jeho pisnicky mam moc rad a je 
skoda, ze odesel. Jednou jsem ho videl v Ceskych Budejovicich, kdyz zpival na tamejsim veletrhu. Myslim, ze to byl jeden z 
mala zpevaku, ktery si nehral na hvezdu... 

 
reagovat 

Škoda (Děd Vševěd, 15.07.2004 8:58)  
Pokud si vzpomínám, tak Karel Zich byl m.j. jedním z mála zpěváků, o kterém jsem neslyšel žádné drby a ani neměl žádné 
známé aféry. Párkrát jsem ho potkal, když v osmdesátých létech chodil vedle do domu na návštěvy ke svému bubeníkovi na 
Jižní Město do Nechvílovy ulice v Praze 4. 
Vypadá to podle posledních zpráv asi na srdeční záchvat. Kritický věk, námaha při potápění, horko - to jsou vražedné 
kombinace. Je ho moc škoda...       

 
reagovat 

Vzpomínka (ajuga, 15.07.2004 8:52)  
Kdyz jsem studovala na SŠ v jednom menším městě, vystupoval K.Z. S kamarádkou jsme chtěly jít na koncert, ale neměly 
jsme na vstup. Motaly jsme se před divadlem a najednou vidíme, jak do divadla míří Karel Zich. Jako správné puberťačky 
jsme se vyhecovaly a požádaly ho, jestli by nás na ten koncert neprotáhl. Jenom se zasmál, vytáhl peněženku a dal nám 50 
Kčs ( akorát na dva lístky). Trochu jsme se zdráhaly - ale ne zase moc.  Koncert jsme si užily a tak ještě jednou - díky 
Karle............. 

 
reagovat 

Proč někdy ti nejlepší umírají ? (Velkoknize Slovanski, 15.07.2004 8:46)  
Když mají na to ještě čas . . . 
Je to těžká ztráta pro naši kulturu . . . 
Tak jako když umřel Karel Kryl nebo Slávek Šimek . . . 
Jiří Grossman nebo Jiří Šlitr . . . 
Teď zase Karel Zich . . . 
Proč    

 
reagovat 

Pro mě to byl (Ex-treme, 15.07.2004 8:17)  
nejlepší český zpěvák, ani Gotta jsem si tolik nevážil. Před pár měsíci zpíval na plese na Žofíně. Zpíval jen s kytarou, 
většinu času měl zavřený oči a jeho hlas se zařezával všem pod kůži. Ještě teď tam stěny sálu rezonují v rytmu jeho zpěvu. 
Taková vzpomínka mi na něj zůstane. Karle díky. 

 
reagovat 

Karla Zicha je nesmirna skoda:-(((( (tykew, 15.07.2004 8:04)  
 byl skvely muzikant a clovek ktery neskodil,jen radost rozdaval.....nikdy nezapomenu na uzasny koncert Spiritualu na 
nadvori zamku Klenova v lete 87 kde Karel hral jako host........jeste ted mne mrazi....... 
odpocivej v pokoji  
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reagovat 
velké ticho (kara_mel, 15.07.2004 8:04)  
Podání Soudného dne Spirituálu se Zichem v klášteře ve Zlaté Koruně bylo zážitkem, který se zaryje hluboko do srdíčka. A 
tak to bylo skoro se všemi jejich písněmi... 
Je mi to moc líto a vyjadřuji všem jeho blízkým upřímnou soustrast...zůstane v nás a zůstane legendou.. 

 
reagovat 

Karel Zich neodešel (starej__vul, 15.07.2004 7:26)  

Karel Zich neodešel , akorát se s ním už osobně nikdo nesetká.  

 
reagovat 

:-(((((((( (Haw, 15.07.2004 7:03)  

 ..tak si Karel konečně zazpívá se svým milovaným Elvisem........ 

 
reagovat 

Je to tragické pro pozůstalé... (Jintaj, 15.07.2004 6:34)  
...ale kdybych si mohl osobně vybrat, raději bych také zemřel v 55 letech při sportování v krásném moři na romantickém 
ostrově než umírat dlouhou smrtí na leukemii v LDN.... vzpomeňte si na p. Šimka  

 
reagovat 

Re: Jak se to vezme (taky občan, 15.07.2004 7:18)  

Pokud je to co si myslím, tak umírání na náhlou dekomresi není zrovna pohoda ani v romantickém kraji.  

 
reagovat 

Re: (Jintaj, 15.07.2004 7:31)  

Nebo barotrauma plic..... Ale myslím, že to se zkušenému potápníkovi stát nemůže....  

 
reagovat 

Re: (scaty, 15.07.2004 7:39)  
no mohl dostat dole i infarkt, věk na to měl a nebyl by první, to pak člověk může být vypotápěnej jak chce... 

 
reagovat 

Re: (Helfstyn, 15.07.2004 8:42)  
V 55 je ale brzo umirat _0_ 

 
reagovat 

Kájo...... (Ellinida, 14.07.2004 23:45)  
tohle je mi moc, moc líto......měla jsem tě moc ráda , byl jsi vždycky noblesní. ..ve všem. Jemný, inteligentní, 
kamarád...Upřimnou soustrast všem nejbližším. 

 
reagovat 

Re: (Tide, 14.07.2004 23:56)  

Elli, tentokrát s tebou souhlasím, je to hrozný v 55 letech.. . Pořád ale nevím, jak se to vlasně stalo? Při potápění? 

 
reagovat 

Re: (StatorRotorKomutator, 14.07.2004 22:33)  
to je smutny :( 

 
reagovat 

Re: (Zingy, 15.07.2004 7:50)  
Zpráva o smrti Karla Zicha je pro mne velmi smutná, měl jsem toho zpěváka fakt rád. Vojtu jsem až do této chvíle 
pochopitelně neznal. Přesto ve mne vzbuzuje jeho osud větší smutné soucítění. Vím, že s takovými tragédiemi nic 
neuděláme, je to součást našeho osudu, naší existence, neradostná stránka života jako takového. Jediné, co 
podobné případy mohou pozitivního přinést je, více si života vážit, ještě více se snažit vnášet do něj to hezké a 
hlavně to umět alespoň trochu sdílet s druhými. Vyslovuji tu upřímnou soustrast se všemi, kterým odešel někdo 
blízký.  

 
reagovat 

K. Z. (Výzkum, 14.07.2004 22:06)  
Z toho všeho, co tu bylo napsáno, bych vytáhnul asi toto: 
1) Odešel opravdu noblesní člověk, je to ztráta nás všech. 
2) Bůh, Nebůh, ale opravdu bychom našli spoustu lidí, kteří by měli před K. Z. "dostat přednost". Bohužel, smrt si nevybírá. 
3) Řeči o údajném členství ve straně, notabene dnes, jsou opravdu opovrženíhodné. Myslím, že si všichni můžeme snadno 
udělat vlastní představu o tom, jak "zasloužilý" asi byl K. Z. komunista... 
Jinak se připojuji k ostatním kondolencím. 
Ach jo, spolu s ním odešlo taky kus mého mládí...  

 
reagovat 

Uprimnu sustrast (Robino66, 14.07.2004 22:04)  
Uprimnu sustrast rodine a vsetkym priaznivcom, ktori ho mali radi. Ostavas s nami v tvojich piesniach Karle. Cest tvojej 
pamiatke.  

 

 
reagovat 

Bez nadpisu (chapmanka, 14.07.2004 21:47)  
Jeden je smutny. 
Uprimnou soustrast lidem, co ho znali blize. 

 
reagovat 

varhany (Kytickaa, 14.07.2004 21:31)  
posílám tam nahoru p.Zichovi poděkování a slib,že první skladba, která bude zahrána na varhanech v kostele v Tišicích mu 
bude věnována...pomohl svým koncert vybrat na opravu těchto varhan...ještě jednou díky za všechny tišičáky.... 
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reagovat 
A pak tu nejsme ... a stejně svítá (teta007, 14.07.2004 21:29)  

- teď jsem si poslechla slova jeho písničky  ...  pravda, ale smutná. Díky, Karle Zichu ...  

 
reagovat 

:-( (matmarie <mat.marie@seznam.cz> , 14.07.2004 21:18)  

jsem moc smutná, Karel Zich byl moje krevní skupina, velice lituji jeho odchodu, ať je mu zem lehká  

 
reagovat 

Re: (svobodny clovek, 15.07.2004 0:24)  

A jakou mas krevni skupinu ?   
Zich zpival popik, nemel jsem ho hudebne moc rad. Ale byl to sympatak  

 
reagovat 

**** (Rada8, 14.07.2004 21:11)  
škoda. byl fajn. 

 
reagovat 

... (Suska82, 14.07.2004 19:54)  

ja tomu nemuzu verit!!!!  Je mi z toho moc smutno  
Karle, at jsi ted kdekoliv, diky za vse!!  

 
reagovat 

SOUDNÝ DEN (weaktor, 14.07.2004 19:49)  

když se řekne KAREL ZICH, zní mi v uších píseň od spirituálů SOUDNÝ DEN. kterou fantasticky táhne právě karel...   
  
nevím, jestli se takhle mladému člověku sluší přát sladký odpočinek... je mi to moc líto, víc se asi nedá dodat...  

 
reagovat 

Re: (herulinka, 14.07.2004 20:06)  

 já si zas vybavím Černošské Ghetto, písnička nemá chybu a navíc na ni mám krásnou vzpomínku spojenou s 
mojí současnou prací, ale to je vedlejší.  

 
reagovat 

Došel cestou prašnou... (Bajkal, 14.07.2004 19:32)  
Tak ať mu tam voní majoránka... je ho škoda. 

 
reagovat 

PANEBOŽE to snad ne??? (Tide, 14.07.2004 19:21)  

to mně mrzí, pane, jo. Českej Elvis, noblesní a člověk se smyslem pro humor. Karle, díky za všechny 
písničky a fóry. Je mi smutno  

 
reagovat 

Odešel český Elvis (Pongo, 14.07.2004 19:14)  
a nám nezbývá nic jiného, než poslouchat jeho hlas už jen z minulosti. Sbohem a díky. 

 
reagovat 

nič len tak nekončí... (Mansueta, 14.07.2004 19:14)  
Práve som si na slovenskom zozname v bleskovkách prečítala tú smutnú správu. Reakcie sú podobné ako tu. Bolo to 
predčasne , ale asi to tak malo byť...zostane s nami v tých krásnych pesničkách. Rodine úprimnú sústrasť.  

 
reagovat 

Re: (herulinka, 14.07.2004 19:37)  
Dík za podporu zo Slovenska  

 
reagovat 

Re: (wichita, 14.07.2004 19:45)  
diky za pozdrav ze slovenska!!!:-))) 

 
reagovat 

Sbohem (kubexxx, 14.07.2004 19:11)  
Buďte sbohem pane Zich, ač jsem Vaši hudbu neposlouchal, jako hudebníka jsem Vás uznával. Nechť je Vám země 
lehká... 

 
reagovat 

Blesk z cisteho nebe (nygdo, 14.07.2004 19:03)  
Kazdy vi, ze lidi umiraji, ale pokazde to znova prekvapi. Budete nam chybet, pane Zich. 

 
reagovat 

bud sbohem (jyrinec, 14.07.2004 18:57)  

 a ostatni netruchlete, bude zit stale s nami ve svych pisnich  

 
reagovat 

Sbohem Králi (dobrota2000, 14.07.2004 18:55)  
Ukaž jim i tam pořádnej rock 'n' roll !!!  
Koneně můžeš dát duet s Elvisem... 

 
reagovat 

XXX (Paxx, 14.07.2004 18:52)  
, Je mi to moc líto. Jednou jsem se s ním setkal osobně když jsem ho zvučil při koncertě. Byl bezva. Pozůstalým vyjadřuji 
upřímnou soustrast.  

 
reagovat 

Návrat ztraceného syna (TakyPavel, 14.07.2004 18:35)  
byl pro Spirituál kvintet, když se vrátil Karel Zich. Připadal a zněl mi tam mnohem opravdověji než kdykoli předtím, když hrál 
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a zpíval sólově - a i tak to byl vždy civilní a normální projev bez hvězdných manýr. I proto si u něho neumím představit, 
že se ztratil všem a nadobro. Nějak se mi najednou nechce používat minulý čas ... No, Karle Zichu, tak tedy sbohem v 
životě a mnohokrát nashledanou na deskách, minimálně ty se Spirituál kvintetem o život přijít nemohou. 

 
reagovat 

Re: (wichita, 14.07.2004 18:36)  
Mas pravdu---slysim jeho hlas a verim ze se vratil tam, kde citil ze to souznelo..do spiritualu i nahoru 

 
reagovat 

smrt (afrika, 14.07.2004 18:34)  

Budiž mu země lehká,třeba se potká s Tučným,Krylem a dalšíma.Kde no přece v nebi.  

 
reagovat 

to není konec (wichita, 14.07.2004 18:30)  
Karel Zich . Jednou jsem ho potakl, byl to milej clovek a verim ze u Spirituálů poznal kdo je Buh a ze jeho smrti jeho zivot 
nekonci. Smrt je jen prestupni stanici, doufam ze pro nej prijede ta spravna tramvaj...  

 
reagovat 

Re: (herulinka, 14.07.2004 18:32)  

Hezky řečeno  

 
reagovat 

Je toho nějak moc ... (rosna, 14.07.2004 18:27)  
Jen si tak říkám, že těch muzikantskejch nehod a úmrtí je teď nějak ošklivě moc. Minulý týden Viktor Porkristl z Kamelotu a 
jeho ošklivá bouračka, kterou přežil, ale jeho dva kamarádi (taky muzikanti) ne. A teď Karel Zich. Je to hrůza. Snad už toho 
bylo aspoň na nějakou chvíli dost.  

 
reagovat 

Škoda (Modráček, 14.07.2004 18:22)  
Určitě patřil mezi opory české hudební scény. I přesto, že nebyl moje krevní skupina, uznávám jeho kvality a jeho smrti lituji. 
Upřímnou soustrast pozůstalým! 

 
 

reagovat 
Ach jo. (herulinka, 14.07.2004 18:08)  
Jako blesk z čistýho nebe, tahle zpráva. Zrovna v létě jeho písničky působily jako osvěžující koktejl, každý si musel 
vzpomenout na Elvise, když zpíval. Ve Spirituálu měl taky nezastupitelné místo...bude mi chybět.  

 
reagovat 

Re: (hovnival-, 14.07.2004 18:13)  
Je to smutna zprava, to je pravda. Ale rozhodne nesouhlasim s tim, ze by si kazdy musel vzpomenout na Elvise, 
kdyz Zich zpival. Toto srovnani je rozhodne nevhodne, i kdyz jsem mnohokrat slysel, ze lide Zichovi rikaji cesky 
Elvis... Asi se Elvise snazil napodobovat, ale nedosahoval mu ani po kotniky.  

 
reagovat 

ŠKODA (Podélně přejetý svatý Mikuláš, 14.07.2004 18:01)  

 Umělců, jakým byl Karel Zich nebude nikdy dost. Od dětství jsem jeho hudbu miloval a vydrželo mi to dodnes. Budeš 
nám chybět, Karle...  

 
reagovat 

********** (Stalinista, 14.07.2004 17:58)  
To je mě moc líto, měl jsem ho moc rád. Upřímnou soustrast. 

 
reagovat 

Zicha jsem mel opravdu rad (fleret, 14.07.2004 17:58)  
oproti jinym "taky umelcum",dnes hojne v mediich frekventovanym.Skoda ho......... 

 
reagovat 

Uprimnou soustrast (Maldik, 14.07.2004 17:55)  
Uprimnou soustrast vsem jeho pozustalym. 
Maldik 

 
reagovat 

To jsou tedy šoky ! (rosna, 14.07.2004 17:53)  
Je to hrůza. Musím říct, že i když jsem měla nejradši Spirituál kvintet v dobách s Frantou Nedvěděm, tak když přišel Karel 
Zich, tak jsem se obávala, že to nebude ono. Ale bylo to taky super. Co bude Spirituál kvintet teď dělat bez něho (když už 
nemají ani Ortinského), to fakt nevím.  

 
reagovat 

Re: (rosna, 14.07.2004 18:29)  
Ortinský měl (myslím) infarkt a jen odešel z kapely ze zdravotních důvodů. Vždyť mu bylo (v době odchodu) už 
přes 60 (přesně to nevím). Ale je pořád naživu (aspoň doufám). 

 
reagovat 

Re: (herulinka, 14.07.2004 18:31)  
No jestli je to takhle, tak jsem klidnější. Oldu trochu znám, ale po tom, co "zmizel", jsem měla strach, že taky 
zemřel. A ten věk by asi souhlasil, bylo mu dost. Dík za info. 

 
reagovat 

Re: (zdeno21, 14.07.2004 20:25)  
Oldricha Ortinskeho znam osobne,mel opravdu tezkou mozkovou prihodu, naucil se opet mluvit a dnes je 
zase v pohode...ale na navrat do kseftu uz to neni...o karlovi mluvil vzdy velice pekne...strasne mne to 
mrzi... 

 
reagovat 

Re: (herulinka, 14.07.2004 20:28)  
Fakt to bylo takhle zlý? To bych nikdy neřekla, takovej to byl fajn člověk...děláš do muziky nebo - můžu-li 
se zeptat - jak se znáte? 
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reagovat 
Re: (zdeno21, 14.07.2004 20:34)  
znam ho pres 15 let, a i kdyz je o 30 let starsi hodne si rozumime, seznamili jsme se u piva:)...uz jsem 
mu dnes volal..je hotovy...s karlem byval na snurach na pokoji... 

 
reagovat 

Re: (herulinka, 14.07.2004 21:08)  
Ach jo...je to smutný. On asi neví, kdo jsem, ale jsem fakt ráda, že je naživu, bylo to takový divný 
vědomí, nebo spíš pocit, když ani netušíš, co se děje. Držím mu palce.  s ním ten Spirituál byl 
takovej kompaktní, dneska nemají a ani už asi neseženou takovej bas, co měl Olda...  

 reagovat 
hmm (iuos, 14.07.2004 17:52)  

 

 
reagovat 

Byla to paráda.... (xaeris, 14.07.2004 17:50)  
Protože se uměl chovat a navíc byl i slušný, zcela zbytečně se po sametové kamufláži stáhnul do pozadí, na rozdíl od těch 
otrlejších.Škoda ho jako člověka i jako muzikanta.........  

 
reagovat 

Byl "mladej" (nadrchalp, 14.07.2004 17:50)  

je ho fakt škoda, patřil k té "zlaté" generaci  upřímnou soustrast pozůstalým 

 
reagovat 

Hm (Patrik_, 14.07.2004 17:46)  
Skoda ho, ta zubata je proste slepa ... 
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