
Komentáře 

Tiscali - Zpěvák Karel Zich zahynul při potápění 

 

to je hrozný! :( - 14.7.2004 petr 

to je hrozný! :( 
  

Re: to je hrozný! :( - 14.7.2004 Herulinka 

Jo, je. Moc smutný, dneska. 
 

Nechutnost !!! - 14.7.2004 Kuba 

Karla Zicha je mi skutečně líto ... Ale co ta obrovská nechutnost, necitelnost, sprostota, blbost s níž je hned za touto jistě smutnou zprávou 
vřazena reklama na nějaký obchod s potřebami pro potápěče ??? Páni redaktoři, nebojíte se, že na vás rodina podá žalobu? 
  

Re: Nechutnost !!! - 14.7.2004 zolostar 

To není nechutnost.Řekl bych to asi tak "cinyzmus pro bussines" tedy ostuda nad kterou by se každý měl zamyslet.Kam se vytratila etika? 
  

Re: Re: Nechutnost !!! - 15.7.2004 Leo 

Lidi klídek, tu reklamu tam narval cynicky nezaujatý robot Karel. 
  

Re: Re: Re: Nechutnost !!! - 15.7.2004 Fuj 

Mozna by mel nekdo robota Karla naucit slusnosti, nebo ho na nekterych strankach radeji vypnout. :-((( 
  

Re: ty si ale kus kokota:) - 15.7.2004 ze zaloba? 

ty si ale kus kokota:) 
 

Lítost - 14.7.2004 Jirka 

Je mi upřímně líto, že Tě Karle již neuslyším naživo. Měl jsem Tě rád. Jirka 
 

smutek - 14.7.2004 Mirís 

Upřímnou soustrast rodině.Patřila jsem mezi tu muzikantskou.Je mi to moc líto. 
 

Spěvák Karel Zich - 14.7.2004 Anna Chvátalová 

Je mi moc smutno, lituji chudaka byl dobrej až moc dobrý spěvák. Jen co jsem se dovědela ták jsem byla v šoku a pak jen bečím byl to můj idol. 
Aby se mal lepší v nebičku ze srdce mu přeje jeho faninka :´-( 

 

Je to - 14.7.2004 Václav 

život. Jeho Alenka v říši divů a jiné písničky. To byla skutečně paráda. Škoda. Co k tomu mohu říci. Nic. Jenom v koutku duše tesknit. 
 

Skoda:(( - 14.7.2004 pali 

Nevim co rict,je to strasne,je to jakoby umrel nekdo z me rodiny..Mela jsem ho strasne rada, byl jeden z mala lidi z branze, kteri muziku vazne 
milovali:(( Uprimnou soustrast rodine....... 

 

... - 14.7.2004 Martas 

Ta zpráva mě opravdu moc zasáhla, už jenom proto, že jsem ho znala osobně, učil nás na Ježkově konzervatoři.... A byl to skvělý, vyjímečný 
člověk.... Moc mu vděčím za vše, co mě ve zpěvu naučil a v čem mi moc pomohl.... Budu na něj vždycky vzpomínat.... Rodině upřímnou 
soustrast.... 

 

Death - 14.7.2004 Bad Boy 

To je hned... 
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proč? - 14.7.2004 leopard 

... a pak stejně svítá. Velice smutné. 
 

Je ho velká škoda - 14.7.2004 jarka 

Je mi to líto. Měla jsem ho ráda jako vynikajícího zpěváka a kytaristu a přesto ,že jsem jej neznala osobně, působil na mně jako dobrý člověk. 
Takového bych si přála souseda. Teď jsem se dokoukala na ČT1. Byl tam pořad s K. Zichem. Je mi z toho moc smutno.... 

 

Black, black, black.... - 14.7.2004 eve 

Je mi to strašně moc líto. Jako malá holka jsem měla všechny jeho desky. Pořád tomu nemůžu uvěřit, pořád si myslím, že se to ještě nějak 
vysvětlí jako nesmysl, záměna osob, já nevím co.... Odešel mi hezký kus mládí. Karle, pozdravuj u nebeský brány všechny poctivý muzikanty 
jako jsi byl ty a díky. 
  

Re: Black, black, black.... - 14.7.2004 kolots 

Záměna osob? Fakt super! Nebo by se mohlo vysvětlit, že místo Karla zahynulo patnáct jiných lidí a hned by byla radost převeliká. To je trochu 
divnej argument, nemyslíš? Ale jinak je ho velká škoda! :-( 
  

Re: Black, black, black.... - 15.7.2004 Leo 

To by šlo!!!! Nebo ho konečně Emzáci unesli jako Elvise!!!! 
 

.. - 14.7.2004 merlin 

Je mi to take lito. Myslim, ze on byl jednim z mala zpevaku pop music na nasi scene, jejich pisne nebyly jen cista komerce. Uprimnou soustrast 
rodine. 

 

Měl jsem rád - 14.7.2004 *FREDY* 

mel jsem rád Karla a jeho písničky................. ale věřím že se zase vrátí mezi človíčky.......... aby jako někdo úplně jiný............. zase rozdával 
radost a třeba................ zase písničky.........a v životě si nic už nekoupím na strankách ExtraSportu ...Hovg 

 

Český Elvis odešel. - 14.7.2004 Oskar(Kolinec) 

Byli jsme skoro stejně staří(i když jsme se neznali) a Tvoje věci byli moc dobré.Trochu jsi vybočoval z řady a to bylo právě.Je to smutný 
osud.Budiž Ti Karle země lehjá.......... 

 

Karel je pryč ,ale zůstává - 14.7.2004 Ladin 

Karel je pryč,ale zůstává 
 

Karel - 14.7.2004 radek 

Je to tragedie,zase o jednoho dobraka mene.To je ta spravedlnost dobri lide umiraji a krysy prezijou vse.Jako je Spidla a spol.Radek 
  

Re: Karel - 15.7.2004 Anežka 

Je nutné i při komentování lidské tragedie, ventilovat svou politickou zlobu a přát smrt člověku,který se provnil nejvíce tím, že je pro na 
"politickou" scénun příliš slušný? 

 

Jak svět přicházi o naději - 14.7.2004 Verča 

Když zhastne světlo tak to vždy bolí ps nezapomenem :Verča 
 

měl srdíčko na pravém místě - 14.7.2004 Miloš 

Asi před rokem jsem se s p. Karlem Zichem setkal osobně. Moc mne překvapil tím, že byl velká osobnost, ale ne s chováním "namyšlené 
hvězdy". Byl hodně upřímný, přátelský, otevřený. Působil na mne jako člověk s velkým srdíčkem na správném místě. Viděli jsme se poprvé, 
vůbec mne neznal, ale během půl hodiny jsme se bavili téměř o všem. Jeho odchod mne zasáhl a vím, že nejsem sám. Dívám se na jeho fotku s 
věnováním a je mi smutno! Miloš Poláček 

 

,,Odešel fajn chlap se zlatem v hrdle" - 14.7.2004 Vláďa 

Karlovi písničky ve mně evokovali,evokují a budou evokovat pohodové 70.a 80.léta mého dětství kdy se jeho skladby hráli ve starých 
,,tranzistorácích"a hlavně mi připomínají dobu kdy lidé znali i jiné hodnoty než se honit jen za penězy... 
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Re: ,,Odešel fajn chlap se zlatem v hrdle - 21.7.2004 Han.Če. 

Je škoda, že dobrý člověk odejde a ,, šmejdi " zůstanou! 
 

je ho škoda - 14.7.2004 petrw 

byl fajn ten kluk 
 

Karel byl můj dobrý kamarád - 14.7.2004 Ctibor Veleba 

Tuhle zprávu, když jsem dnes zaslechl, tak jsem nevěřil svým uším, Karel byl můj letitý přítel a kamarád, výborný muzikant a hlavně vynikající 
člověk s čistým a přátelským srdcem. Nemohu tomu věřit, že mě jíž u nás ve Velké Bíteši nikdy nenavštíví. Nebeský chór získal vynikajíco 
muzikanta... 

 

je ho skoda - 15.7.2004 Radim 

mel jsem jeho hudbu rad,je mi to hrozne lito 
 

. - 15.7.2004 Mouse 

Škoda ale už to nejde vrátit aspoň můžem vzpomínat... 
 

c est la vie - 15.7.2004 pavel 

Bohužel takový je život. Podařilose mu ho skočit dříve než by se musel z nedostatku práce a kšeftu oběsit. Byl za komančú dobrej ale stejně 
nyní byl bezvýznamný hudební interpret. škoda každého lidského života ale jako umělec byl jako helena vondráčk¨á nebo karl gott... škoda 
člověka. Byl obyčejný nezkurvený systémem. čest jeho pamatce...... 
 

Re: c est la vie - 15.7.2004 Anežka 

To je dost hloupá omáčka. Pokud byl pro Vás pan Zich "bezvýznamný interpret", tak co potom ten humus, kterým nás krmí za úplatu od 
distributorských firem cédéček naše radiové stanice - kdy jedna věta a jedna kompilátová melodie stačí na pětiminutovou písničku? 
  

Re: Re: c est la vie - 16.7.2004 Honza 

Na Zicha i moderni kompilaty mam stejny nazor ... 
 

Nemam slov - 15.7.2004 Miris 

Je mi to moc lito!!! 
 

Upřímnou soustrast rodině, upřímné znechucení provozovateli - 15.7.2004 Eva 

Odešel dobrý člověk. Je Tiscali opravdu tak velice chudobná společnost, že musí brát i takovou zakázku, jakou je placená reklama na 
potapěčské potřeby? Jsem pohoršena na nejvyšší stupeň. Co takhle etika, slušnost, takt? Říkají Vám něco, páni od Tiscali, tyto pojmy? Až se 
budete příště v podobné situaci rozhodovat, zda přijmete podobnou zakázku, myslete na to, že by se na Vás čtenáři raději složili, než aby viděli 
podobné nechutnosti znovu. Hlásím se, že Vám přispěju, když nic podobného příště nezveřejníte. Eva 

 

no bueno para republica czecha - 15.7.2004 pepe lopez 

no bueno para republica czecha 
 

Sbohem Karle - 15.7.2004 svíčkař 

Smutek v duši 
 

Uprimnou soustrast - 15.7.2004 Hana 

Je to strasne,tak mlady clovek.. 
 

Velká škoda - 15.7.2004 Martin Dvoracek 

Je Tě Karle velká škoda, že už Tě neuslyšíme se Spirituál Kvintetem. Byl jsi jedinečný kytarista i interpret a po včerejšku, kdy jsem na ČT1 viděl 
medailon o Tobě a Tvojí rodině, opravdu vyjímečný člověk. Přátelé, jestli to někdy někde budou ještě opakovat mrkněte se na to. Tvoji rodině a 
všem, kteří s Tvým odchodem cítí velkou bolest v srdci, upřímnou soustrast. 

 

Karel - 15.7.2004 Jita VodrPreiss 

Je to smutná událost a je strašné, že zrovna jeho musela potkat. Byl ještě mladý a plný života.Upřímnou soustrast jeho rodině. Jita 
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Karlovi - 15.7.2004 Michal 

Měl jsem tě moc rád škoda tě !!!:-///// 
 

karel zich - 15.7.2004 pisek 

je mi to líto. 
 

Byl to Elvis - 15.7.2004 dg 

Karel už není" - tímto lakonickým, ale upřímným a pravdivým sdělením se s českým Elvisem rozloučila jeho revivalová skupina Hraczki. 
http://www.hraczki.cz/novinky.php 

 

Reklama.... - 15.7.2004 stipey 

se prece generuje podle toho ktera slova jsou obsazena v clanku. Pokoud tam budu mit slova "kamen,lom" tak pokud mam v databazi reklam 
reklamu na kamenosocharstvi,tak se tam ta reklama ukaze. Takze zadna nemoralnost to neni,je to normalni zpusob prodeje reklam ne vzdy je to 
vsak dobre reseni jak reklamu prodat.V tom to pripade kazdopadne. Odchodu Karla Zicha je mi take lito. 
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