
Čerství držitelé ceny Anděl za píseň roku a oscarová zpěvačka, to jsou hlavní protagonisté 

nového klipu I Sleep Alone. Cesta ke společné skladbě skupiny Charlie Straight a Markéty 

Irglové začala v pořadu Sama doma a skončila natáčením videa u Reykjavíku.  

Albert Černý, Jan Cienciala, Pavel Pilch a Michal Šupák natáčeli píseň i klip na Islandu, kde 
momentálně Markéta Irglová bydlí. „Island je nádherný a troufl bych si říct, že krajina, kde se 
zrodil celý klip k písničce, je jako z jiné planety,“ popsal místo natáčení Pilch a dodal, že ve 
studiu se pak všichni dohadovali zase o to, kdo bude sedět na židli Björk. „A když jsme pak po 
natáčení potkali v jedné hospodě v Reykjavíku zpěváka MGMT, tak mi bylo jasné, že jsme 
udělali dobře, když jsme přijeli my za Markétou a ne ona za námi do Třince,“ hodnotí cestu 
na Island Černý.  Irglová doufá, že bude k další spolupráci ještě příležitost. „Kluci jsou skvělí 
muzikanti, z naší písničky mám velkou radost,“ doplnila. Režisérem videoklipu je Jiří Marshal 
ze studia AD ROOM, který s kapelou spolupracuje dlouhodobě. Podílel se například už na 
School Beauty Queen nebo Someone With a Slow Heartbeat.  
 
Jak vznikl celý nápad na natočení společné písně, popisuje Albert Černý: 
 
Když jsem doma zpíval "I Sleep Alone" se sestrou Karolínou, napadlo mě, že by bylo dobré 
oslovit Markétu Irglovou, ale nevěděl jsem jak. Pak se nám ozvala Česká televize Ostrava 
ohledně natáčení pořadu Sama doma. Nikomu z kapely se nechtělo. Ale když mi produkce 
řekla, že přijede Markéta, řekl jsem si, že se s ní musím potkat.  
Od té doby uběhlo několik měsíců a já jsem se Markétě odhodlal poslat demo nahrávku. 
Odpověděla, že se jí to líbí, že do toho jde se slovy: "Jaký máš plán?" 
V srpnu 2012 měla Markéta turné po ČR a hrála i v Ostravě v klubu Parník, tak mi napsala, 
jestli se nepřijdu podívat. Seděl jsem v klidu ve druhé řadě a najednou Markéta řekla do 
mikrofonu, abych šel na pódium, že si spolu zazpíváme. Vyděsil jsem se, ale lidi tleskali, tak 
jsem šel. Na pódiu jsem ji do ucha pošeptal: "Ale co budeme hrát?" "Zahraj nějakou svoji, my 
se přidáme."  
Od poloviny prvního refrénu už Markéta zpívala druhý hlas a její kytarista mě doprovázel, 
jako by mi četl myšlenky. Nejvíc mě ale překvapila její íránská bubenice Aida. Když jsem začal 
v písničce gradovat, strefila se do toho, jako bychom spolu hráli několik let. Šel mi mráz po 
zádech. Markéta je hodně intuitivní člověk, a pokud se zdá, že málo mluví, bude to tím, že s 
lidmi v kapele komunikuje telepatií - přesně takový jsem nabyl pocit, když jsme si spolu 
zahráli poprvé. 
 
www.charliestraight.com  
www.facebook.com/charliestraight  
 
Kapela Charlie Straight vznikla v roce 2006 v Třinci. Jejími členy jsou Albert Černý (zpěv,  
kytara), Michal Šupák (klávesy, vokály), Johnny Cienciala (basa) a Pavel Pilch (bicí). Mají hodně blízko k hudební 
scéně v Británii a milujou zpěvačku Bat for Lashes, Natashu Khan.  
V roce 2007 je objevil na serveru Bandzone.cz producent Michal Novák a o tři roky později získali tři ocenění  
Anděl za debut She’s a Good Swimmer (2009); Objev roku, Videoklip roku (Platonic Johny) a Deska roku. V roce 
2010 a 2011 získala kapela cenu MTV European Music Award v kategorii Best Czech/Slovak Act. Charlie Straight 
uspěli v roce 2011 i v anketě popularity Český Slavík v kategorii MTV videoklip roku.  
Zlatou sošku si odnesli za klip School beauty queen. V březnu 2012 vyšlo jejich druhé album Someone With a 
Slow Heartbeat pod producentskou taktovkou Brita Guye Fixsena, který spolupracoval například s My Bloody 
Valentine nebo s The Pixies.  
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Rok 2012 byl pro třineckou kapelu nabitý výjimečnými událostmi. Charlie Straight koncertovali v polské 
Vratislavi v rámci Eura 2012, v Německu, Francii, v Bruselu a Vídni. Největším úspěchem pro ně byla dvě 
vystoupení v Českém olympijském domě v Londýně a jeden samostatný koncert na festivalu mladých kapel, 
také v britské metropoli v době olympiády. Charlie Straight už před londýnskými koncerty podpořil svým 
článkem v The Guardian i novinář Andrew Khan. Charlie Straight také předskakovali v Praze Red Hot Chilli 
Peppers. 
Posledním úspěchem je získání Anděla 2012 za nejlepší skladbu roku, kterou se stala píseň Coco z desky 
Someone With a Slow Heartbeat.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


