
Diskuse k článku 
Jiří Tichota: Karel Zich byl báječný muzikant i člověk 

Novinky.cz 
Nevhodné příspěvky byly smazány 

 
Datum: 28.07. 04, 19:30 
Od: Petr petrovic [Petrus123@seznam.cz ] 
Předmět: Vzdanie ucty  
Vzdavam hold Karlovi Zichovi, vybornemu spevaku, sympatickemu a milemu cloveku za vsetko dobre co 
nam odovzdal cez svoj vynikajuci spev. Vdaka Karel za to, ze si nas stale vedel potesit. Vdaka za to, ze 
si sa nepretvaroval ked ani v jednom politickom rezime a stale si tu bol lne pre ludi, ktori ta radi pocuvali 
a mali ta radi. Skoda, ze som mohol byt len na jednom tvojom koncerte. Skoda, ze uz nie si medzi nami. 
Dufam ze si sa dostal do neba a je ti dobre. 
S uprimnou uctou Peter  
 
Datum: 22.07. 04, 14:54 
Od: Libor Smejkal [libin.l@seznam.cz ] 
Předmět: Zich  
Nejlepší Zichovo období bylo stejně se Spirituálem. Bez Karla Zicha bude Spirituál kvintet poloviční! 
ŠKODA!  
 
Datum: 22.07. 04, 14:41 
Od: Libor Smejkal [libin.l@seznam.cz ] 
Předmět: Zich  
Spirituál kvintet bude bez Zicha poloviční. Opravdu nedoceněný zpěvák!  
 
Datum: 22.07. 04, 14:26 
Od: Karolína .... [Karolinne@seznam.cz ] 
Předmět: nejen blbý,ale i hluchý...  
Opravdu mne zaráží, co si tady člověk přečte.Ovšem ANTI 77, to je machr, blbej a ještě hluchej. Už v 
prváku konzervatoře se učí o tom, že lze hudební projev změřit. Hudební sluch je základ a to tady a si 
pár lidem schází. Je to dar a nikdo se jim za to nesměje,leč proč kritizují, když nevědí co. Chápu, že žánr 
třeba sprituálů nesedí každému,ale kdo slyší hudbu, tak musí uznat, že někdo umí, ať zpívá třeba styl, 
který ti vadí. A Karel in-natura, bez mikrofonu, bez techniky, to byla muzika.  
 
Datum: 22.07. 04, 12:47 
Od: FOX FOX [triplfox@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Tady na těchto příspěvcích je vidět kolik hnusu a závisti tady mezi lidmi je!Není přednější to,že prostě 
odešel člověk a je úplně jedno jaký byl a co dělal!Nepatřím mezi skalní posluchače pana Zicha,ale 
zároveň nejsem proti jeho muzice,pohybuji se tak někde uprostřed této diskuse!Ovšem to co tady 
dokážou někteří jedinci napsat je hnus a můžu říct,že mě moc mrzí jaký jsme národ ubožáků a 
magorů,kteří nedokáží nic jiného než závidět a pomlouvat!Chtěl bych jen vidět kdyby se psalo o jejich 
blízcíc  
 
Datum: 20.07. 04, 07:27 
Od: Monika Hanzlíková [moni.hanzlikova@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Chci vyjádřit lítost nad úmrtím Karla Zicha. Jeho písničky byly vždycky pohlazením na duši. 
Chci vyjádřit i lítost nad některými autory příspěvků. Tito lidé si neumí vážit práce jiných a přát jim jejich 
úspěch, protože si neváží ani sami sebe. Ještě na sobě musíme hodně pracovat.  
 
Datum: 19.07. 04, 14:39 
Od: dobra pospisilova [dobra.p@seznam.cz ] 
Předmět: Jeho smích (krásný baryton) tu zní  
Karlův krásný baryton tu stále zní. Je to písnička "Jeho smích tu zní" a stále ji slyším. Je mi moc líto 
Karlova odchodu, ale měla jsem krásný sen, že odešel někam po schodech v naprosté pohodě. Musel jít 
jedině do nebíčka.  
Měla jsem to štěstí, že jsem za ním mohla kdykoli přijít. Vždy byl laskavý a slušný. Velmi si ho za to 
vážím. Vždy bude v mém sdrci. Kdo ho znal, cítí to samé, ostatním je smutno a zde prosím: 
nezveřejňujte příspěvky lidí, co mu nesahají ani po kotníky. Dobra  
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Datum: 18.07. 04, 19:49 
Od: Liza Liza [Trueaatrue@seznam.cz ] 
Předmět: Pro Evu  
Evo, naprosto s Vámi souhlasím.Člověk se opravdu nestačí ani divit. Ovšem ještě více by se asi divili - 
učitelé našeho mateřského jazyka.  
 
Datum: 18.07. 04, 15:01 
Od: sara tatounova [saratat@seznam.cz ] 
Předmět: Ach, ta cestina  
Nechci tady rozebirat smrt cloveka, kazdeho je skoda. Jen me zarazi to kvantum lidi, kteri PREJI nekomu 
uprimnou soustrast. Tu v cestine muzeme pouze VYSLOVIT, pripadne vyjadrit.  
 
Datum: 18.07. 04, 13:40 
Od: Eva Strouhalova [EvaStrouhalova@seznam.cz ] 
Předmět: ????????????????????  
Jak to tak čtu tak někteří lidé jsou 
opravdu primitivní a nelze to komentovat. 
Ja bolševika zažila skoro celý život 
a určitě to jednoduché nebylo ani pro obyčejné lidi ani pro celebrity. 
Takové blbosti co píši typu BULBA a spol.tak ani neví co to bolševik je. 
Vy nemáte lidskosti ani inteligenci. 
Ani se nedivím vyspělým státům,že námi jako by pohrdají co to tu vlastně žije za lidské smetí.  
 
Datum: 16.07. 04, 20:31 
Od: Eva Strouhalova [EvaStrouhalova@seznam.cz ] 
Předmět: VZKAZ BULBOVI ČI CO TO JE  
za darebáka. Je mi už dost let,ale tohle je vrchol. Co si to dovoluješ, 
že dokážeš hodnotit lidi?Asi sám nejsi nic ty bys možná nedokázal být ani 
tím soudruhem ty dokážeě byt tím blbem. 
Promiňte ale to jsem se hodně naštvala. 
Karle lidi už jsou takoví doufám, že slyšíš jen samá pozitiva na svou osobu a hlupáky nech stát v řadě. 
Děkuji za hezké písničky. 
Hřejí bolavé duše a to je důležité  
 
Datum: 16.07. 04, 16:10 
Od: Vit Pokorny [vitek.pokorny@seznam.cz ] 
Předmět: PS: Žádost pro Spiritual Quintet  
Všechny členy Spirituálu žádám, až přebolí ztráta Karla Zicha ( a bude to trvat asi velmi dlouho), aby 
pokračovali ve své činnosti, skládání a vystupování! Žádám Vás pro nás i kvůli Karlovi Zichovi!  
Děkuji.  
 
Datum: 16.07. 04, 16:08 
Od: Vit Pokorny [vitek.pokorny@seznam.cz ] 
Předmět: Úmrtí Karla Zicha...  
..citím jako velikou ztrátu nejen pro jeho blízké a Spiritual Quintet, ale i jako velikou ztrátu pro Český 
národ, republiku a především naší kulturní scénu! 
Zároveň bych však vyjádřil naději a přání, aby tato tragédie nezpůsobila konec skvělé hudební skupiny 
SQ!  
 
Datum: 16.07. 04, 14:08 
Od: Míša K. [M.Kollerova@seznam.cz ] 
Předmět: Sbohem  
Karla Zicha jsem měla a mám moc ráda.Je to pro mě typ chlapa,který se mi vždycky líbil.Jako chlap i 
jako člověk.Doufám, že se tam nahoře má krásně a není mu smutno. Sbohem, Pane zpěváku a hlavně 
Pane člověče!!!  
 
Datum: 16.07. 04, 13:42 
Od: petr koutensky [koutenskypetr@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Karla Zicha jsem měl moc rád a myslím, že většina lidí v této zemi. Byl to frajer chlap. Nestačím se však 
divit, jaké příspěvky je také možné přečíst. Ať už ten hnus píše nějaký smrad nebo dospělý člověk, je mi 
Tě líto, člověče.  
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Datum: 16.07. 04, 08:17 
Od: Josif Glodin [GlodinJ@seznam.cz ] 
Předmět: někteří neví...//:o((  
o čem mluví-ja jsem s p. Zichem "se vykytoval"spolem párkrát a byl to slušný a správný chlapík-je ho 
škoda- 
Karle a ty blbečci (někteří-není třeby jmenovat- je to jasné),kteří tady léčí svou méněcennost Ti doufám 
nevadí-vždyť neví co konaj- 
ale nemůžeš jím to vysvětlit-  
tak si teď pustím něco od Spirituálu-třeba "až nám příjdou míru brát"-to nebude ironie,ale vspomínka....  
 
Datum: 16.07. 04, 07:34 
Od: dan humax [danhumax@seznam.cz ] 
Předmět: Karel Zich  
Je to obrovská škoda.Karle díky a pozdravuj Fredyho Mercuryho a mějte se tam fajn.  
 
Datum: 16.07. 04, 04:28 
Od: Pafel Afel [PafelA@seznam.cz ] 
Předmět: sbohem  
sbohem Karle 
je to škoda, 
že zrovna tebe 
sejmula ta velká slaná voda 
a na vulvy  
na ty neměj zlost 
jsou jenom důkazem, 
že blbců je vždy dost  
 
Datum: 16.07. 04, 00:09 
Od: J. Z. [ubz@seznam.cz ] 
Předmět: Soudruzi a nestranici  
Pratele predevsim bych vyjadril svou litost nad nahlou smrti Karla Zicha, byl to dobry zpevak a na rozdil 
od mnoha jinych jedincu se zivil poctive. Zpival za totace, zpival za Havla neb po listopadu, ci jak chcete.  
Soudruh Vaclav Klaus, kdyz by se nebyl zmenil rezim, asi bude se soudruhy Zemanem a Ransdorfem 
sedet v prognostaku /prognosticky ustav CSAV/ a o trhu a demokracii by verejne nemluvil. Chci tim rict, 
ze kdo si mysli, ze pravda a laska zvitezi nad lzi a nenavisti, tak se stejne plete  
 
Datum: 15.07. 04, 23:58 
Od: Radim Kolář [extrem.iv@seznam.cz ] 
Předmět: karel zich  
Modleme se za dobré lidi...  
 
Datum: 15.07. 04, 23:40 
Od: Alan Novak [AlanNovak@seznam.cz ] 
Předmět: a1  
a 1, ty jsi srágora.. 
Žádám pro Karla vrátit čas! At se to dá vrátit a nic se mu nestane ... 
Jak ja ho hltal, já ho žral...jeho kazety jsem hobloval od rána do večera...  
 
Datum: 15.07. 04, 23:12 
Od: Kamil Trávníček [KamilTravnicek@seznam.cz ] 
Předmět: a život jde dál...  
Budeš tady s námi Karle na pořád...  
 
Datum: 15.07. 04, 22:15 
Od: Zdena Stránská [Zdena.Stranska@seznam.cz ] 
Předmět: pan Karel Zich  
Před mnoha lety jsem chodila na konzervatoř v Teplicích.V tu dobu byl Karel Zich velmi populární a já 
jsem ho strašně milovala.Měla jsem všude jeho fotky a plakáty. 
Měl krásný hlas a uměl zazpívat úplně všechno.Měla jsem ho ráda doteď,škoda jen,že ho nebylo moc 
vidět a slyšet v televizi.Ale pro opravdové umělce už asi není místo.Byl myslím si,nedoceněný a nikam se 
sám necpal na rozdíl od jiných.je mi velmi líto,co se mu stalo a jeho rodině přeji hlubokou soustrast. 
Zdena Stránská  
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Datum: 15.07. 04, 21:22 
Od: Le Diable [Diable@seznam.cz ] 
Předmět: :-(  
Karle, tím, že už se nikdy nepotkáme na Lidu a nepokecáme, jsi mě naštval...měj se, jak nejlíp to jde. T.  
 
Datum: 15.07. 04, 20:20 
Od: Ludmila Zapletalová [Trueatrue@seznam.cz ] 
Předmět: Je to smutné  
Jsou velice zarážející některé příspěvky, které ukazují na vyspě- lost některých jedinců. Především, 
zemřel člověk, člověk dobrý, který jistě nikomu vědomě neublížil, ale rozdával nám pohodu.Vždy je 
škoda dobrého člověka a je nespravedlivé, že právě oni nás opouštějí tak brzy.  
 
Datum: 15.07. 04, 19:53 
Od: Nadinka Nadinková [Nadinka1@seznam.cz ] 
Předmět: Soustrast  
Upřímnou soustrast rodině a všem blízkým, je to ztráta. Na světě to asi tak chodí, že se člověk nemůže z 
ničeho ani zaradovat, protože vzápětí se něco semele... a dobrý lidi vždycky dopadnou nejhůř. Smutné.  
 
Datum: 15.07. 04, 16:29 
Od: J F [jafesi@seznam.cz ] 
Předmět: Je to smutné!  
Byl to český Elvis a je mi velice líto,že už není mezi námi.Zůstanou už jen nezapomenutelné hity s 
nezaměnitelným hlasem. Upřímnou soustrast celé jeho rodině i nejbližším přátelům.Sbohem,Karle!  
 
Datum: 15.07. 04, 16:00 
Od: Martin X [Martin1305@seznam.cz ] 
Předmět: pro pan Karla Zicha...  
Chtěl bych poznat svět, než povoláš mě, Pane, k sobě zpět. Dej mi sílu, odvahu, zdolat vše, co nemohu. 
Dej mi opět znát, jak krásné je milovat a pochopit, kudy a kam jít... 
Doufám(e), že jste se, milý pane Zichu, dočkal za nebeskými branami vřelého přijetí. Určitě si ho 
zasloužíte. 
Budeme na Vás vzpomínat.  
 
Datum: 15.07. 04, 15:13 
Od: Ivana Gottwaldová [GIvana@seznam.cz ] 
Předmět: velká ztráta pro Česko  
je mi velmi líto,že odcházejí slušní,kultivovaní a skromní lidé,jakým byl právě Karel Zich. Jeho hudební 
projev byl krásný, nevtíravý a ještě po letech byl " hitem". zasáhlo mě to velmi bolestně,budu na něj 
vzpomínat a věřím,že se dostal do hudebního nebe na tu nejvyšší příčku. Sbohem Karle,měla jsem Tě 
ráda........  
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