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Kamínka kemp 2019, to je nový název pivních slavností, které se každoročně konají v Rekreačním 

areálu Kamínka. Pořadatelé se rozloučili s dosavadním názvem Slavnosti piva Kamínka a rozhodli se 

dát akci zbrusu nový kabát, což znamená nejen nový název, ale i nové logo, web, instagram a 

organizační změny v kempu. 

Slavnosti se uskuteční ve dnech 8. – 10. srpna 2019, kdy si návštěvníci budou moci vychutnat 

dvoudenní hudební nášup 16ti kapel v pátek a sobotu. Kdo dorazí ve čtvrtek, bude se moci v klidu 

„připravit“ v hospůdce na hřišti, kde se bude točit pivo a hrát hudba. 

Předprodej vstupenek na akci, ale i do kempu odstartoval 7. listopadu 2018 a první vlna, kdy je 

jednodenní vstupenka za 290,- Kč a permice za 490,- Kč je v tuto chvíli téměř vyprodána. Kdo však 

nestihne zakoupit vstupenku v této vlně, nemusí zoufat, protože další vlna předprodeje je také za 

zajímavou, zvýhodněnou cenu. Veškeré informace o akci a vstupenkách jsou dostupné na webových 

stránkách www.kaminkakemp.cz. 

„Zakládáme si na tom, že akci pořádáme v krásném přírodním prostředí bez průmyslového ruchu, 

silnic, dálnic, železničních tratí, proto bychom chtěli lidem pobyt na festivalu co nejvíce zpříjemnit. 

Připravujeme pro ně tzv. pohodový čtvrtek na postupný rozjezd a větší komfort v kempu, který jsme 

oficiálně přesunuli na místo, kde již byli mnozí zvyklí stanovat,“ sdělila organizátorka festivalu Pavlína 

Králová. 

A na které kapely se můžeme v létě těšit? Poprvé na Kamínka zavítá kapela HARLEJ a budou se 

„vracet“ skupiny z předchozích let jako je DOGA, HORKÝŽE SLÍŽE, ALKEHOL, MŇÁGA A ŽĎORP, 

METALINDA a další. Z kapel blízkých regionu si přijdou na své fanoušci skupin FLERET, REFLEXY, 

PREMIÉR, POLYGON. Kromě tohoto hudebního programu hlavně z české rockové scény čeká 

návštěvníky opět pivní olympiáda o zajímavé ceny a nemalý výběr kvalitních piv.  

Dvacátý čtvrtý ročník slavností přivítá své fanoušky sice až za 9 měsíců, ale přípravy na takovou akci 

zaberou měsíce práce. „Na nadcházející ročník se těšíme už teď. Děláme naši práci rádi a těšíme se na 

každého, kdo se přijde pobavit, užít si to, odreagovat se od běžného života. Nový ročník, nová výzva a 

pod novým logem začneme s lidmi psát nový pivní příběh,“ uzavřela s úsměvem Pavlína Králová. 

 

Kontakt pro média: 

Mgr. Jana Gärtnerová 

jgartnerova@enapo.cz 

 

 

 

 

 
 


