
 

 

 

 

Více jak deset let čekala v šuplíku. Teď přišla její pravá 

chvíle! 

28.9.2019, Praha, Česká republika 

Česká kapela Czech It vypouští do éteru svou poslední vlaštovku z nově 

chystaného alba „TOTHESTARS“, kterou je skladba „Mills“. Jako první ji zařadí do 

svého playlistu rádio Evropa 2. 

Hlavním motivem skladby „Mills“ jsou takzvané boží mlýny. Kapela zvolila 

tento motiv, aby poukázala na současné dění nejen v naší republice, ale i v 

celém světě. „Naším úmyslem není moralizovat společnost, ale bereme Mills 

jako určité poslání, věc k zamyšlení a věříme, že si z ní každý odnese něco i do 

svého života,“ vysvětluje pianistka Lucie Marczellová. 

Píseň vznikala již před mnoha lety, kdy frontman tehdy ještě neexistující 

kapely Czech It navštěvoval základní školu. „Melodii jsem už tenkrát důkladně 

piloval, ale přišlo mi, že tomu ještě něco chybí, tak jsem ji nechal takzvaně 

uzrát,“ říká Daniel Marczell, který je autorem hudby a zároveň textu písně, na 

kterém spolupracoval s Lucií Marczellovou. 

Skupina mladých muzikantů založila kapelu Czech It v roce 2011 a od té doby 

ušla velký kus cesty a zaznamenala nejeden úspěch. Již během prvního 

půlroku po založení kapely vyhráli hudební soutěž Startér XT3 live, která je 

katapultovala na festival Rock for People. V průběhu roku 2018 a 2019 

nasadila Evropa 2 jejich skladby Unexpected a Letters do svého vysílání. Oba 

tyto singly se držely velmi dlouho na předních příčkách hitparády Music Chart 

Evropy 2. Skladba Letters obsadila první místo této hitparády dokonce šest 

týdnů za sebou. 

  



Zatím největším úspěchem kapely je umístění na 3. místě prestižních 

Hudebních cen ŽEBŘÍK v kategorii Objev roku. Získali Divokou kartou Evropy 2 

a byli také mezi šesti nominovanými kapelami v kategorii Objev roku 

zmiňovaného rádia. 

Ani v letní sezóně Czech It nezaháleli a koncertovali na festivalech, jako jsou 

Okoř se šťávou, Sázavafest, Brod 1995, Kulturní léto Kolín, festival Přeštěnice 

a mnoho dalších. Vzhledem k těmto úspěchům se dá očekávat, že se počet 

těchto festivalů, kde v příštím roce vystoupí, ještě zvýší. 

Vyvrcholením letošního roku bude pro kapelu křest jejich zbrusu nové desky 

s názvem „TOTHESTARS“, který se uskuteční v sobotu 23. listopadu v Týnci 

nad Sázavou, odkud členové kapely pochází. 

Ochutnávku z alba v podobě nové skladby si budete moci poslechnout 

mnohem dříve. Jako první v České republice skladbu „Mills“ zařadí do svého 

vysílání rádio Evropa 2 a to v pátek 27. září s úderem půlnoci. 

Současně s písní Mills vydávají Czech It také videoklip. 

Klip se odehrává v noci a v neurčitém, lehce tajemném prostředí. Hlavními 

protagonisty klipu jsou samotní členové kapely. 

„Cílem bylo přenést na diváka emoce písně v podobě nám nejbližší – hraním.“ 

Natáčení klipu probíhalo ve stížených podmínkách, což průběh natáčení 

komplikovalo, ale i přesto celá kapela, včetně štábu - pod taktovkou režiséra a 

kameramana Ondřeje Kymly, ze sebe vydala maximum. „Jsme moc zvědaví, 

jak bude veřejnost reagovat nejen na klip, ale celkově na píseň Mills,“ těší se 

Daniel Marczell. 



Czech It nyní ́hrají ve složení Daniel Marczell (zpěv, baskytara), Miloš̌ Filip 

(bicí), Lucie Marczellová (zpěv, piano), Rút Bělohlávková (housle, zpěv), 

Dominik Krykorka (kytara) a Tomáš Mudra (akustická kytara, zpěv). 

PODÍVEJTE SE NA KLIP MILLS 

 

 

Sledujte Czech It: 

       

Kontakt pro novináře: 
Daniel Marczell 
+420 605 224 630 
czechitband@gmail.com 
www.czechitband.com  
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