
TISKOVÁ ZPRÁVA

Čeští Gingerhead posílají do světa své
debutové album jako vzkaz v lahvi

Praha 23. března 2020 – Česká kapela Gingerhead po pěti letech své existence vydává 
své debutové album. Výsledek celoroční práce skupina nazvala Jediný na čem záleží. 
Aby to bylo opravdu stylové, posílá ho za svými fanoušky jako vzkaz v lahvi. Album 
totiž bude možné v limitované edici pořídit jako součást speciálně namíchaného 
zázvorového energy drinku Samurai Shot v designu alba. V nabídce jsou ale i klasické
formáty – od tradičního CD až po digitální stažení a stream na hudebních platformách 
Spotify, iTunes a dalších. Album je v prodeji od 20. března 2020.

Hudebně se skupina stále opírá o rockový kytarový základ. Ten však nově doplnila o silnější 
popový akcent. V některých skladbách se tak ke slovu dostávají například syntetizátory nebo
orchestrální pasáže. Nové album je žánrově i náladami velice pestré, dalo by se říct veskrze 
pozitivně laděné a je cítit, že hudebníci si na produkci alba dali záležet.

„Díky úspěšné crowdfundingové kampani, v níž nás na podzim podpořilo kolem 140 lidí, 
jsme si mohli dovolit album dokončit v Sono Records – snad nejlepším nahrávacím studiu 
v republice. Mixu se ujali přední čeští producenti Pavel Karlík a Milan Cimfe, kteří jsou 
podepsaní pod alby českých ikon Lucie a Kabát a mají na kontě i spolupráci se světovými 
hvězdami jako David Bowie, Joss Stone a řada dalších. Pracovat s takovými profesionály 
byl doslova splněný sen,“ libuje si zakladatel Gingerhead Maťo Mišík. 
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Od anglických singlů ke 100% češtině

Na rozdíl od předchozích let, kdy většina singlů vycházela v angličtině, při tvorbě debutové 
desky tvůrci vsadili na ryze české texty, o které se z velké části postaral kytarista skupiny a 
skladatel Luboš Moravec a několik dalších autorů. Celek tvoří 13 skladeb, kterým již tradičně
dominuje charakteristický silný hlas zpěvačky Elišky Pekárek Flakové. Po podzimní taneční 
vlašťovce Tancuj tam a zase zpátky, skupina minulý pátek vypustila do éteru druhý singl, 
jímž je emotivní popově laděná skladba Víla. 

VLOŽENÉ VIDEO URL: https://youtu.be/VO57lB_QmN8

Koncerty zatím s otazníkem

„Na jaro jsme měli naplánovaný křest a turné k albu. Vzhledem k aktuální koronavirové 
situaci pravděpodobně budeme nuceni zrušit i letní festivaly a turné přesunout na podzim. O 
to víc nás těší, že jsme přípravu alba dotáhli do úspěšného konce a můžeme svou energii 
předávat aspoň jeho prostřednictvím. Těm, kdo mají energie nedostatek, pak velmi 
doporučuji sáhnout po našem lahvovém balení. Samuraj shot je totiž něco jako čajový panák
– dokonalý nealkoholický životabudič,“ vysvětluje Maťo Mišík.
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O skupině Gingerhead

Gingerhead je uskupení zkušených hudebníků, kteří v minulosti hráli například z kapelách 
Tata bojs, Walk Choc Ice nebo Ivan Král band. Svým debutovým singlem Holy Ground 
obsadili první příčky několika předních českých hitparád. Stylově připomínají např. P!nk, 
Paramore nebo Red Hot Chili Peppers. Na konci roku 2017 kapela zabodovala v soutěži 
Skutečná liga, kdy v celkovém hodnocení obsadila druhé místo. Frontmanka kapely Eliška 
Pekárek Flaková ve stejné soutěži získala nejvyšší ocenění v kategorii Zpěvačka roku. 
V předchozích sezónách kapela absolvovala už dvě společná turné s kapelou Wohnout.

Členové:

Eliška Pekárek Flaková (zpěv)

Frontmanka kapely, jejíž hudební kořeny sahají až ke skupině Reskata. Ta ve své době 
zabodovala v několika hudebních soutěžích a získala si pozornost nejen u nás, ale i 
v Evropě.

Maťo Mišík (kytara)   

Zakládající člen kapely, starší syn zpěváka Vladimíra Mišíka, bratr Adama Mišíka. Zkušený 
kytarista, který se poslední dobou stále více prosazuje i jako Youtuber. Už rok totiž natáčí 
úspěšný pořad Kytarová zbrojnice. Sám jako kytarista v minulosti působil například v Tata 
Bojs nebo v kapele Anety Langerové. „Málokdy jsem si něčím tak jistý, jako teď kapelou 
Gingerhead. Takové přesvědčení, že něco má smysl, jsem naposledy cítil, když jsem v roce 
2002 vstupoval do Tata Bojs.“

Luboš Moravec (kytara)

Někdejší zakládající člen kultovní kapely Walk Choc Ice, který v minulosti spolupracoval také
s Ivanem Králem nebo Davidem Kolerem. „Gingerhead je zatím nejlepší kapela, ve které 
jsem kdy hrál. Naše hudba kombinuje všechno, co je mi blízké – pop, rock, funk a silné 
melodie. K tomu všemu si naprosto skvěle rozumíme nejen hudebně, ale i lidsky.“

Tomáš Piala (bicí)

Asi jediný téměř profesionální muzikant v kapele. Můžete ho znát z kapely Jarret a mnoha 
dalších hudebních projektů.

Vlasta Klein (basová kytara)

V dávných dobách brázdil české vody s jednou z nejvýraznějších grunge skupin 
devadesátých let Gallery of the Dirt.


