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Letošní Kamínka kemp 2019 se nesl v duchu několika novinek. Od úpravy názvu akce, komplet nového 

grafického vizuálu, rozšíření se na další sociální síť - instagram, až po další změny i překvapení na akci 

samotné. Tradiční hudebně zábavný festival Kamínka kemp 2019 se uskutečnil od 8. do 10. srpna., 

návštěvníci si mohli poslechnout 17 kapel, ochutnali více jak 40 druhů piv a speciálů z 25 pivovarů a 

také nejrůznější gastro dobroty. 

Vzhledem k tomu, že mnozí návštěvníci těchto tradičních slavností jsou zvyklí přijíždět už ve středu, 

pořadatelé se rozhodli od středy 7. srpna nachystat kemp s ostrahou a festivalovou prodejnou. 

Samotný Rekreační areál na Kamínce se otevřel ve čtvrtek 8. srpna úderem 17. hodiny. Po celý večer 

se všichni mohli bavit při live jukeboxu, plnými doušky nasávat atmosféru okolní krásné přírody a 

samozřejmě pěnivého moku. Live jukebox byl připravený u „Hospůdky na hřišti“, kterou návštěvníci 

znají již z loňského ročníku. Majitelé permanentek získali čtvrteční vstup jako bonus, pro ostatní 

zájemce byl vstup zpoplatněný symbolickou padesátikorunou. 

A jak dvacátý ročník hodnotí jeden z hlavních pořadatelů? „Letošní ročník byl pro nás v mnohém jiný, 

protože jsme se současně zaměřili na všechno. Vzali jsme to takříkajíc od podlahy. Když nový vizuál, tak 

nový nádech akce, což se nám dle reakcí návštěvníků podařilo. Kladli jsme důraz jak na program, který 

tvořily kvalitní české a slovenské rockové kapely, v areálu jsme využili každé místo tak, aby se 

návštěvníci cítili co nejlépe, proto jsme akci obohatili i o doprovodný program. Zároveň jsme se zaměřili 

na kemp, který jsme zvětšili a postarali se o festivalovou prodejnu, která sklidila velmi mnoho kladných 

reakcí. Naprosto chápeme, že tato akce má dlouholetou tradici a mnozí lidé ji navštěvují i přes 10, 15 

let, ale vzhledem k současnému vývoji jak samotných festivalů, tak jakýchkoliv slavností piva, 

nemůžeme a nechceme zůstat stát na místě tak, jako by si to pár odpusťte mi ten výraz „veteránů“ – 

myšleno jen v tom dobrém slova smyslu, přálo. Bylo pro nás důležité zvýšit bezpečnost jak v areálu, tak 

v kempu, což se nám s ostrahou velmi dobře podařilo a nebyl řešen žádný konflikt či krádež. 

Spolupracovali jsme s novými záchranáři, kteří situace zvládali na jedničku, byli připraveni na vše,“ 

sdělila Pavlína Králová. 

Návštěvníci letos nepřišli ani o tradiční pivní soutěže, pivní olympiádu, díky čemuž si někteří zajistili 

permice na příští rok. Skvělé ochlazení po dvou dnech opravdového horka se konalo prostřednictvím 

hasičského auta, které vjelo do areálu a díky kropení lidí vznikla další zábava, která zachycena jak 

fotografem, tak v aftermovie, které je k vidění na youtube kanálu Kamínka kemp, se proměnila doslova 

v show a lidé si to s radostí užili. 

A na co se můžeme těšit v budoucnu? „V podstatě to funguje tak, že skončí akce, vše se sbalí, vyčistí se 

areál s kempem a hned v pondělí můžete začít připravovat další ročník, protože chystání takové akce je 

jak další člen rodiny. Je to něco „živého“, co se vám každým dnem vyvíjí. Po letošním ročníku nás velmi 

potěšily děkovné reakce za vydařenou akci, což pro nás znamená, že půjdeme stejným směrem, ale 

určitě přibude zase nějaká novinka a fanoušci Kamínka kempu se mají určitě na co těšit,“ uzavřela 

s úsměvem Pavlína Králová. 
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