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Redaktorka: 28. ročník Európskeho ľudového remesla prekvapil aj tento rok. V Kežmarku 

sa predstavili zaujímaví remeselníci.  
Medzinárodné kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Európske ľudové 
remeslo sa koná už od roku 1991. Kežmarok sa tak vždy počas druhého 
júlového týždňa premení na trojdňový trh remesiel.  

J. Ferenčák: Európske ľudové remeslo slávi tento rok 28. rokov, takže je to 28. ročník. No 
a každý ročník venujeme nejakému cechu. Cechu, ktorý v Kežmarku bol 
založený a má také okrúhle výročie. No a tento rok pripadlo toto výročie na 
cech krajčírov a cech farbiarov. 

Redaktorka: Kežmarok bol v minulosti slobodným kráľovským mestom a jeho historický 
sprievod a slávnostné otvorenie ako za dávnych čias zabezpečoval trhový 
richtár s mešťanmi. Úlohou šermiarov tak bolo dobyť hradby a bránu, ktorá 
v tieto dni zdobí námestie a je vstupnou bránou do areálu.  

J. Ferenčák: Kežmarok práve počas tohto festivalu chce sa vrátiť znova v tej histórii späť 
a ukázať možno aj mladej generácii alebo všetkým, že ako ľudia žili niekedy 
na tomto území, aj na Slovensku, čomu všetkému sa museli venovať, čo všetko 
museli vyrábať. 

Redaktorka: Na tomto remeselnom festivale nechýbalo až 180 remeselníkov, venujúcich sa 
rôznym výrobám či folklórne súbory z celej Európy, a dokonca aj jeden 
hosťujúci zo Šanghaja.  

V. Bandúr: Takejto výrobe takýchto drevených skladacích plastík rôznych motívov, od 
športových, sakrálnych, ľudových. Robím to z tvrdého ovocného dreva – 
orech, slivka, čerešňa. Olejujem to olivovým olejom a proste stvárňujem rôzne 
výjavy. A je to môj koníček, aj zamestnanie zároveň.  

Redaktorka:  Prečo ste sa vy rozhodol1 pre kováčstvo?  
A. Petrov: No ja som sa rozhodol na základe takom, že chcel som to robiť od malička.  

A nevedel by som obsedieť na riti, takže proste baví ma táto manuálna robota 
a hlavne ... furt2 maličký som bol špinavý a rád som trieskal s vecami a som si 
povedal, že chcem byť kováč. Už od 5. ročníka som vedel, kam chcem ísť na 
školu.  

M. Šmilňáková: Zhruba až 14 druhov máme tých mydiel. Väčšinou ľudia ich kupujú kvôli tomu, 
že majú problém, napríklad so psoriázou – to je to konopné mydlo, veľmi 
dobre pôsobí. Nejaké atopické ekzémy – nechtík alebo ja neviem... rakytník, 
materina dúška je dobrá. Na vlasy mydlá – proti lupinám lopúch je veľmi 
dobrý, keď chcete, aby vám spevneli korienky, nevypadávali vlasy, zase 
žihľava, ktorá je miešaná so šalviou.  

Redaktorka: Kultúrny program spestrila známa česká hviezda Helena Vondráčková, ktorá 
publikum rozospievala svojimi hitmi.  

H. Vondráčková: Ja obdivujem všetky remeslá a v dnešnej dobe vlastne to nejakým spôsobom 
predsa len už mizne a tie remeslá sú skutočne nádherné. Takže je to krásny 
počin. Malo by sa to zachovávať, aby to nevymizlo.3  

Redaktorka: Z Kežmarku pre Východoslovenskú televíziu Nikoleta Ferková. 
 
 
Východoslovenská televízia, 26. 7. 2018, minutáž: 00:03:14 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=ObWiq5Mg1jI)   

 
1 správne: Prečo ste sa vy rozhodli ... 
2 spisovne: vždy 
3 prepis z češtiny do slovenčiny 
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