
KRUCIPÜSK  
 
Tisková zpráva 2020 
 
Vážení milovníci poctivého Rock’n’Roll a milé fanynky, fanoušci a fanouščata Krucipüsk. 
 
Kapela odjela na podzim 2019 veleúspěšné tour čítající 17 koncertů po té naší krásné zemi 
České, k novému, již 12-tému  CD a LP s názvem Country Hell a k titulní písni tohoto alba 
natočila velmi kontroverzní, ale oblíbený videoklip.  
 
Začátek roku 2020 kapela nekoncertuje, jelikož veškerý čas zasvěcuje přípravám  na zatím 
největší samostatný koncert v historii Krucipüsk, který se koná k výročí 30 letům kapely na 
hudební scéně a to 17.4. v pražském Fóru Karlín.  S pomocí organizace celé této monster 
akce pomáhá zkušený produkční a dlouholetý kamarád T.Hajíčka sr. Kamil Šír se svou partou 
Triangl s.r.o. a R.F.CH.  
 
Taktovka režie celého vystoupení je svěřena dalšímu kamarádu Adolfu Zikovi a jeho 
společnosti Zipofilm, se kterým také kapela natáčí další videoklip na píseň MAMÁNEK 
z nového CD. Koncert je opepřen nebeskými světli, briliantovým zvukem, neotřelou projekcí, 
hosty z řad tanečního i cirkusového umění a v neposlední řadě backvocálovými a žesťovými 
sextety .  
Celý tento velký koncert se zaznamenává audiovizuálně a připravuje se jeho digitální vydání, 
které je plánováno na Krucipüskem oblíbený termín 1.11.2020, kdy po koncertování na 
Létofestech a jiných summerakcích kapela vyráží, po krátké měsíční podzimní pauze, na 
TOUR 30 KRUCILET, které začíná 23.10. a končí 26.12.2020. V tomto roce má tedy kapela 
sestaven repertoár jako průřez hitů celou svou tvorbou za 30 let. Diváci se mohou těšit na 
písně, které již léta živě nezazněly a kapela je zpracovává a obléká do moderního hávu 
 
Obsazení Krucipüsk: 
Tomáš Hajíček sr. -Voc 
Tomáš Hajíček jr. -Drums 
Peter Boška  -Guitar 
Pepe Křeček  -Bassguitar 
Trumpet, Saxophone, Trombone 
 
Co dodat závěrem ? Krucipüsk, toť kapela, jenž svým vytříbeným vkusem pro rytmiku 
a harmonii,  nenechá jeden úd v klidu 
 
Více na www.krucipusk.cz nebo na FB a Instagram 
 
Budeme se na Vás tedy těšit v krásném sále pražského Fóra Karlín 17.4.2020 
na oslavě 30. výročí založení Krucipüsk 
 
Děkujeme za přízeň, buďte zdrávi a žijte dobře. 
 
Krucipüsk s.r.o. 
Eva Mendlová-executive director  

http://www.krucipusk.cz/

