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Motorest Goral je otvorený denne od 10:00 do 22:00, kuchyňa varí do 21:00
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SLOVO MAJITEĽA

Milí priatelia!

Práve sa k Vám dostalo ďalšie vydanie novín Motor-
estu Goral (jeseň-zima). Letné obdobie sa skončilo, 
mnohí z Vás sa vrátili do domovov z dovoleniek s 
krásnymi zážitkami a spomienkami. Školáci opäť 
zasadli do školských lavíc, aby sa pripravovali na 
svoju životnú cestu. Pestovatelia a vinári ohlasujú, 
že leto bolo daždivé, ale horúce a že úroda bude 
dobrá. Sú to dobré správy a čoskoro budeme úrodu 
a plody ochutnávať a degustovať.

U nás na salaši sme počas leta, aj keď bola silná sezóna, 
stihli pre Vaše pohodlie a spokojnosť urobiť nejaké 
zmeny. Spomeniem napríklad redukciu jedálneho líst-
ka na základe Vašich podnetov. Verím, že jedlá, ktoré 
ste si vybrali, Vám budú chutiť. Taktiež sme investovali 
do rekonštrukcie vzduchotechniky s cieľom zmodern-
izovať a zefektívniť jej účinnosť tak, aby ste sa u nás 
cítili dobre a okúsili tradičnú slovenskú kuchyňu na 
Vašich cestách za prácou alebo len tak vo voľnom čase. 
V uplynulej sezóne sme okrem slovenčiny počúvali v 
našom zariadení o čosi viac češtinu a poľštinu. Opäť sa 
potvrdzuje príslovie, že: “Košeľa je bližšie ako kabát”.

Leto prialo dovolenkárom, no čoraz viac si dnes 
rozmyslíme, kam sa vyberieme za oddychom. Situá-
cia vo svete, ale aj neďaleko od našich hraníc, je dosť 
napätá a každý deň sa niečo “udeje”. Preto Slováci, ale 

i naši blízki susedia, radšej cestu-
jú autom tam, kde je relatívne 
bezpečie a pokoj. Keď k tomu 
pridáme slovenskú pohostinnosť, 
krásne hory v lete či v zime, 
mnohé minerálne pramene s 
čistučkou a zdravou vodou ale-
bo termálne pramene a kúpele, 
je jasné, prečo sme stále viac 
vyhľadávanou destináciou. Áno, 
Slovensko je krásne. Treba si to 
uvedomovať a byť právom hrdý. 
Máme čo ponúknuť. Ba, mali by 
sme z času na čas i prispieť k die-
lu. Tu sa mi hodí spomenúť citát 
Jána Wericha: “Človek přišel na 
svět proto, aby tady byl, pracoval 
a žil. Jen moudry se snaží náš svět 
postrčit dál, posunout výš. A jen 
vůl mu v tom bráni.”

Turisti i našinci sa môžu zúčastňovať rôznych 
krásnych akcií. Len v našom meste som napočítal za 
rok cez stovku podujatí. Sú športové, kultúrne, vedo-
mostné - proste z každej oblasti. Stačí si len vybrať. 
Uvedomili ste si niekedy, koľko podujatí je v priebehu 
jedného roka len tu v meste Spišská Belá? Až sa mi 

to zdá nemožné... A opak je pravdou. Stači kliknúť na 
webovú stránku mesta alebo zalistovať v Belianských 
novinách a zrazu si uvedomíte, koľko energie, úsilia, 
času a peňazí museli ochotníci investovať na čele s ve-
dením mesta Spišská Belá, aby to všetko pripravili pre 
nás všetkých a aby sme my boli spokojní. Zúčastnili 
ste sa niektorých akcií aj Vy? Páčili sa Vám? Človek by 
sa niekedy ťažko vžíval do roly organizátorov, pretože 
zabezpečiť toľko náležitostí, koľko potrebuje kvalitné 
podujatie, je niekedy mimoriadne náročné. Myslím, že 
je na mieste poďakovať organizátorom za ich úsilie a 
ochotu. Pomaličky sa rok prehupne k jeseni a zime k 
sviatkom pokoja a radosti, a to je čas, aby sme sa všetci 
trošku poobzerali okolo seba a vyslovili pekné slovo 
jeden druhému. Aby sme nezabúdali na svojich blíz-
kych a ak to bude potrebné aj im nezištne pomohli a je 
jedno v akej forme. Aj my v našej firme sa z času na čas 
o to snažíme. Prispievame na rôzne aktivity, organizá-
cie, ale i jednotlivcov nielen v Poprade, v Spišskej Starej 
Vsi ale aj v Spišskej Belej. Podporujeme samozrejme 
v rámci možností športové, kultúrne a spoločenské 
akcie a zapájame sa predovšetkým do charitatívnych 
projektov pre deti i dospelých. Len okrajovo spome-
niem niektoré: Medzinárodné automobilové preteky 
o Pohár pána Rusiňáka v Spišskej Belej, benefičný 
koncert pre 3 500 detí z celého regiónu, ktorý sa koná 
v Aréne Poprad za účasti významných osobností 
Slovenska, či charitatívny koncert pre dôchodcov a 
seniorov našej vlasti v Poprade. Dary nemocniciam v 
Poprade a Kežmarku. Podpora handikepovaných detí 
z okolia, ale aj priamo zo Spišskej Belej. Samozrejme 
podporujeme aj každoročne opakujúce sa súťaže 
hasičov, škôl či plesy, ako aj futbal či hokejbal v našom 
meste. Spomínam to preto, lebo si vážim prácu a 
ochotu aktívnych ľudí, ktorí pomáhajú i tým, ktorí si 
to nemôžu z finančných, alebo zdravotných dôvodov 
dovoliť. Mám rád ľudí, ktorým záleží na kvalite života, 
na tom, aby sme spoločne prežili čo najviac pekných 
dní v roku. Teraz uvediem ďalší citát od pána Wericha: 
“Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou 
velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro 
změnu chtít a pak už nebudeš moci.” (Jan Werich)

V závere Vám chcem zaželať veľa šťastných dní. Nech 
sa Vám vydarí úspešne sa rozlúčiť so starým rokom a 
taktiež úspešne začať ten nový. Ďakujem Vám za to, že 
k nám chodievate a trávite čas v našom salaši. Prajem 
Vám veľa pohody, lásky a spokojnosti!

Dr. Ladislav Hrivko

Gorali predstavujú etnografickú skupinu, 
nad ktorou dodnes visí množstvo otáznikov. 
Podľa jednej z hypotéz predstavujú Go-
rali zvyšky pôvodných hornovislianskych 
kmeňov, ktoré na územie Karpát zatlačili 
Laši. Taktiež nie je objavená genéza Goralov, 
ani z historického ani z etnografického 
hľadiska. Historické doklady o tejto skupine 
neexistujú, jediným dôkazom je dialektoló-
gia. Na základe poľskej a slovenskej dialek-
tológie tak možno tvrdiť, že goralské nárečia 
na území Slovenska majú pôvod v poľskom 
jazyku, no na druhej strane, priebeh poľskej 
a slovenskej interferencie na Orave, Spiši, 
Kysuciach a enklávach je diferentný. Otáznik 
nachádzame aj v samotnom etnonyme Go-
ral, ktorý nie je taktiež objasnený a dokonca 
ho nemožno jednoznačne spájať s pojmom 
„horal“ (obyvateľ žijúci v horách).
Gorali v súčasnosti obývajú seversko-poľské 
pomedzie na obidvoch stranách Karpát. Vo 
všeobecnosti, na území Slovenska rozlišu-
jeme Spišských goralov, obývajúcich územie 
horného Spiša, Oravských goralov v oblasti 
hornej Oravy a Kysuckých goralov, ktorí 
osídľujú územie severných Kysúc.
Práve Spiš, na území ktorého leží aj mesto 
Spišská Belá, kde sa nachádza náš motorest, 
predstavuje na Slovensku najväčšiu goralskú 
oblasť tvorenú až 34 obcami v okresoch 
Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa, ktorá 
sa delí na severnú časť Zamagurie a južnú 
oblasť v údolí rieky Poprad.

selzy - slzy
bajus - fúzy
bavjorka – pestúnka
hlop – chlap
scur – potkan
frejyž – frajer, priateľ
komeratka – kamarátka
gornek – hrniec
ľas – les
smacny – chutný
jezuľan – vianočný stromček
pjyľuha – plienka
godžina – hodina
gvara – reč
ojčec – otec
mjasto – mesto
pjec – pec
šňyg – sneh
pjyntro – pôjd
čotka – teta

GORALI

GORALSKÝ
SLOVNÍK

“Slovensko je krásne. Treba si to uvedomovať
a byť právom hrdý. Máme čo ponúknuť.”
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KRSTNÝM OTCOM
BOL FENOMENÁLNY
SLOVENSKÝ HEREC
V lete roku 2004 sme uviedli tento 
motorest do života a začal tak písať 
svoju históriu. Bolo však pre nás 
veľmi dôležité, aby pri jeho otvorení 
stál človek, ktorý bude svojou osob-
nosťou umocňovať dojem z tohto mi-
esta. Pozvanie „pokrstiť“ tento salaš 
či motorest prijal samotný Michal 
Dočolomanský, ikona slovenského 
herectva. Žiaľ, dnes už nie je medzi 
nami. Michal Dočolomanský je 
totiž rodeným Goralom! Pochádza 
z neďalekej obce Niedzica, ktorá sa 
nachádza bezprostredne za severnou 
hranicou Slovenska, ktorá je od mo-
torestu vzdialená necelých 35 kilo-
metrov. Ide o vyhľadávanú turistickú 
oblasť. 

STRELEC ZLATÉHO GÓLU
Medzi vzácnych hostí patrí i vážená 
osobnosť svetového hokeja, pán Peter 
Bondra, ktorý je i osobným priateľom 
majiteľa motorestu. Ako iste viete, 
Peter Bondra je členom siene NHL a 
zaradil sa medzi najlepších hokejistov 
sveta. V najkvalitnejšej hokejovej lige 

pokoril magickú hranicu 500 gólov 
a odohral viac ako 1000 zápasov. Je 
nám cťou, že si pre trávenie svojho 
času vybral aj tento motorest. 

NEPOSTRÁDATEĽNÝ
SPEVÁK A HEREC
Ibi Maiga je azda najznámejším Af-
ričanom v týchto končinách. Niet sa 
čomu čudovať, Slovensko si dokonale 
obľúbil a predstavil sa nám svojimi 
skvelými piesňami v slovenčine i v 
svojom rodnom jazyku. Iste si ho 
pamätáte aj z filmu Fontána pre Zu-
zanu. Pred nedávnom navštívil aj náš 
motorest! 

MAJSTERKA SVETA
V KULTURISTIKE
Popradčanka Janka Purdjaková je 
desaťnásobnou majsterkou sveta v 
kulturistike. Jej životný štýl a nevyh-
nutné kvalitné stravovanie motivuje 
aj nás, aby sme pre Vás prinášali 
aj fit jedlá, ktoré sú, samozrejme, 
zdravé a chutné. Janka Purdjaková 
je najúspešnejšou Slovenkou na 
celosvetovom fóre a nepochybne sa 
tak radí medzi významné osobnosti, 
ktoré nás navštívili. 

MINISTER
ZAHRANIČNÝCH VECÍ
Diplomat v krajinách ako Rusko, 
Japonsko, Juhoslávia, Albánsko či 
Macedónsko a napokon aj šéf rezortu 
zahraničia Miroslav Lajčák sa tiež 
radí medzi našich hostí. 

HISTORICKÉ ZAUJÍMAVOSTI
Toto neveľké slovenské mestečko môže mať pokojne 
prívlastok „stredoveké“, keďže prvé písomné doklady siahajú 
až do 13. storočia.

Vôbec prvý zachovaný dokument o meste je z roku 1263. Táto 
písomnosť určuje hranicu chotára, ktorú odobril v tejto listine 
uhorský kráľ Bela IV. Už v roku 1271 bolo toto mestečko slo-
bodné, a to vďaka mestským privilégiám, ktoré určitým mestám 
udelil ďalší uhorský kráľ Štefan V. Prvým známym richtárom 
mesta bol Tylo, a to v roku 1279. V roku 1412 sme sa stali jed-
ným z miest, ktoré označil Žigmund Luxemburský ako záloh za 
pôžičku Vladislavovi II. Jagelovskému, aby tak získal peniaze na 
nákladnú vojnu s Benátkami. Súčasťou tohto zálohu sme boli 
až 360 rokov. Až potom vznikla takzvaná spišská provincia 16 
miest, ktorá trvala až do roku 1876. Spišská Belá bola od 13. 
storočia čisto nemeckým mestom a zmienka o slovanských oby-
vateľoch sa vyskytuje až v dokumentoch z 19. storočia.

REMESLO A POLIA
Tie azda najviac charakterizujú život tejto obce, nakoľko na-
chádzame mnohé zmienky o prosperujúcich remeselníkoch a 
poľnohospodároch. Napomohol tomu aj rozsiahly chotár, ktorý 
zahŕňal aj atraktívne Belianske Tatry. Veľké mestské trávnaté 
plochy položili základ pre úspešný chov oviec a hovädzieho 
dobytka a mestské lesy boli zdrojom kvalitného dreva, s ktorým 
sa dalo dlhodobo úspešne obchodovať. 

JARMOKY A TRHY 
Okrem riskantého vojnového zálohu, do ktorej patrila aj Spišská 
Belá, získalo mesto od Žigmunda Luxemburského aj pozitívne-
jšiu úlohu. Od roku 1535 sa v meste každú nedeľu konali trhy, 
ktoré výrazne prispievali k obchodnému významu mesta. Ne-
skôr sa tu konali aj výročné jarmoky, ktorých sa organizovalo na-
pokon až sedem za rok, čo bolo viac ako v susednom Kežmarku. 
Výhodná obchodná sila mesta dopomohla ku vzniku remesel-
ných cechov ako napríklad cech mäsiarov, obuvníkov, krajčírov, 
kováčov. Veľmi významné bolo pestovanie ľanu, ktorého kvalitu 
ocenili zákazníci  v Turecku, na Balkáne a v celom Uhorsku. 

VITAJTE V HISTORICKOM MESTE

Mimoriadne pozoruhodné dielo renesančnej architek-
túry je azda najčastejšie spájané s menom významného 
maliara, ktorého povesť je známa v celej Európe. Reč je o 
Ladislavovi Mednyánszkom.

Jeho otec, barón Eduard, sa do kaštieľa nasťahoval  v roku 
1862, vtedy mal malý Ladislav ešte len desať rokov a iste 
ani jeho otec netušil, že toto slávne sídlo ešte viac preslávi 
umenie pod značkou Mednyánszky. Jeho tvorivou domé-
nou bola krajina, ktorej zobrazovaniu sa nevenoval len v 
Strážkach, ale užíval si svoje ateliéry v parížskom Mantmar-
tri či vo Viedni. Svoje umelecké vzdelanie však nadobudol 
v Mníchove. Kaštieľ, ktorý mu ponúkal nádherné scenérie 
Tatier, sa tak však naveky stal jeho stálou expozíciou, a tak 
umeleckého ducha tohto významného maliara nie je cítiť 
nikde tak dobre ako práve na tomto mieste. Kaštieľ však má 
čo ponúknuť aj ako samostatné historické miesto, ktoré je 
ovenčené svojimi príbehmi i históriou.   

KAŠTIEĽ STRÁŽKY
DOMINANTA MESTA
SÍDLO VEĽKÉHO MALIARA

JOZEF M. PETZVAL
VYNÁLEZCA
ZO SPIŠSKEJ BELEJ
Toto mesto sa môže pochváliť aj mimoriadne dôležitým 
vynálezcom, akým bol maestro Petzval. Bol to zakladateľ 
modernej optiky. Vďaka svojej fantastickej znalosti 
matematiky a zručnosti v jemnom obrábaní skla získal 
výborne predpoklady na prácu s fotografickou optikou.

Jeho vynález objektívov so 16-násobným zlepšením 
prenikania svetla na materiál znamenal jeden z najzásad-
nejších krokov v orientácii na modernú technológiu 
fotografovania. Kým pred Petzvalom trvala expozícia 
fotografie aj desiatky minút, počas ktorej sa objekt nesmel 
pohnúť, vďaka jeho vynálezu sa tento čas skrátil na menej 
ako minútu. Svetlo tak preniklo na svetlocitlivý materiál 
oveľa skôr a vo väčšom množstve. Preto je tento významný 
rodák zo Spišskej Belej považovaný za zakladateľa mod-
ernej fotografie. Jeho múzeum môžete navštíviť práve v 
Spišskej Belej, a to na Petzvalovej ulici!

SPIŠSKÁ BELÁ

OSOBNOSTI
KTORÉ NÁS NAVŠTÍVILI

Na to, aby ste nás našli, 
nemusíte poznať ulicu ani 
číslo. Stačí, ak kdekoľvek na 
svete zadáte do vyhľadáva-
nia v Google maps náš 
názov – „Motorest Goral“ a 
ihneď máte k dispozícii 3D 
fotografie interiéru, exterié-
ru, presnú polohu a základ-
né informácie. Nájsť nás, 
nikdy nebolo jednoduchšie!

POZNÁ NÁS
AJ GOOGLE

goral.motorest@gmail.com  |  www.motorestgoral.sk  |  tel.: +421 915 650 320
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Spišská Belá - Moskva .   .   .   .   . 1590 km.
Spišská Belá - Kyjev .  .  .  .  .  .  930 km. 
Spišská Belá - Minsk   .  .  .  .  .  902 km. 
Spišská Belá - Varšava .  .  .  .  .  487 km. 
Spišská Belá - Berlín   .  .  .  .  .  727 km. 
Spišská Belá - Brusel   .  .  .  .  . 1433 km. 
Spišská Belá - Paríž .  .  .  .  .  . 1603 km.
Spišský Belá - Viedeň .  .  .  .  .  422 km.  

Spišská Belá - Barcelona .  .  .  . 2237 km.
Spišská Belá - Zürich  .  .  .  .  . 1174 km. 
Spišská Belá - Rím  .  .  .  .  .  . 1530 km. 
Spišská Belá  - Budapešť  .  .  .  .  275 km. 
Spišská Belá - Belehrad  .  .  .  .  639 km. 
Spišská Belá - Bukurešť  .  .  .  .  991 km. 
Spišská Belá - Bratislava .  .  .  .  361 km. 
Spišská Belá - Košice  .  .  .  .  .  129 km.

PIENINSKÝ NÁRODNÝ PARK
a svetoznámy splav na pltiach (35 km)
Nádherne miesto, ktoré vás očarí skvelou atmosférou panenskej prírody. 
V aute nestrávite ani 30 minút a zakrátko vystúpite v srdci Pienin, v Čer-
venom Kláštore, kde na vás čaká mnoho zaujímavých miest či atrakcií, z 
ktorých je azda najslávnejšou splav na pltiach. 

LESNICA,
slovenský prístav pltí (35 km)
Ak nasadnete na plť v Červenom Kláštore, zaručene vás vysadia v 
prístave Lesnica, ktorý je jediným slovenským prístavom na Dunajci, v 
ktorom končia splav naše pltnícke spoločnosti. Lesnica je goralská ded-
inka, v ktorej vás radi povozia na koči či počastujú dobrými domácimi 
špecialitami. 

SZCZAWNICA,
poľské kúpeľné mesto (50 km)
Po splave na pltiach sa môžete vybrať aj do Poľska, a to pešo priamo 
do krásneho mestečka, v ktorom môžete okamžite spoznávať poľskú 
kultúru či srdečných a podnikavých Poliakov. 

STARÁ ĽUBOVŇA,
kráľovské mesto
a skanzen goralskej dediny (27 km)
Stredoveký hrad, ovenčený významnou históriou, ponúka nádherné 
komnaty, vežičky či tajomné podzemné chodby, ktoré vierohodne 
reprezentujú sídlo významných panovníkov. Hneď pod hradom nájdete 
nádherný skanzen, v ktorom si vychutnáte skutočnú atmosféru dávnych 
dôb autentických slovenských dedín.  

VYŠNÉ RUŽBACHY,
kúpeľné mestečko (18 km)
Letné kúpalisko, liečivá voda, prírodný kráter a skvelo strávené letné i 
zimné dni, to všetko ponúka známa kúpeľná destinácia.  

AQUA CITY POPRAD,
relax a zábava pre celú rodinu (23 km)
Jeden z najkvalitnejších aquaparkov na Slovensku, ktorý ponúka kom-
plexné rekreačné trávenie času, kde množstvom atrakcií a možností 
vyplní váš čas zaujímavým spôsobom aj na niekoľko dní.

LEVOČA,
mesto majstra Pavla (35 km)
Krásne starobylé námestie s kostolom svätého Jakuba, v ktorom sa na-
chádza najvyšší gotický oltár na svete, ktorý zhotovil Majster Pavol z 
Levoče. Mesto je aj známym pútnickým miestom, ktoré navštívil aj svätý 
otec  Ján Pavol II. 

KEŽMAROK,
najbližšie kráľovské mesto (8 km)
Jeho hrad leží priamo v uliciach a je tak pre návštevníkov ako na dlani. 
Významné chrámy, námestie, ktoré má meštiansky charakter a zau-
jímavé príbehy z mesta i z hradu.  

SLOVENSKÝ RAJ,
národný park (47 km)
Ak patríte k milovníkom prírody a Pieniny už máte prejdené, neďaleko 
nájdete ďalší slovenský národný park.

SPIŠSKÝ HRAD,
európska dominanta (57 km)
Najväčší hradný komplex na Slovensku a jeden z najväčších v Európe. 
Kolmé steny vysoké až 40 metrov robili tento hrad nedobytným. 
Históriu hradu písali Matej Korvín, Čákovci, Turzovci, rod Zápoľských 
a mnohé iné slávne mená a rody.

VRBOV,
termálne kúpalisko (14 km)
Roky známe termálne kúpalisko s teplotou vody od 26 do 38 stupňov, 
ktoré je otvorené celoročne.

VYSOKÉ TATRY,
Najvýznamnejší národný park (25 km)
Tie hádam ani netreba špeciálne predstavovať. Možno stačí informácia, 
že od nás ich máte skutočne ako na dlani, tak neváhajte a pustite sa do 
objavovania krás tejto slovenskej hrdosti!

POĽSKO,
neďaleké významné miesta
Neďaleko za hranicou je kráľovské mesto Krakov, svetoznáma soľná 
baňa Vielička a pietne historické miesto Osvienčim známe zo smutných 
udalostí druhej svetovej vojny.

TATRANSKÝ DÓM
Kostol z ľadu na hrebienku
Príjemná rodinná prechádzka zo Starého Smokovca na Hrebienok Vás 
dovedie k najväčšiemu ľadovému chrámu v Strednej Európe. Ide o jedi-
nečný ľadový kostol s prvkami tatranskej prírody. 

SNEHOVÝ BETLEHEM NA RAINEROVEJ CHATE
Pri Rainerovej chate vyrastá každoročne unikátny snehový betlehem, 
ktorý mal napríklad v roku 2015 rozmery až 4,5 x 3 x 3m. Rainerova 
chata je známa aj ako tzv. útulňa a je zároveň najstaršou chatou vo 
Vysokých Tatrách. V roku 1863 ju postavil Ján Juraj Rainer.

SKI MÚZEUM TATRANSKÁ LOMNICA
Expozícia múzea sa venuje histórii vzniku a vývoja zimných športov 
vo Vysokých Tatrách od roku 1945. Okrem tradičného lyžovania sa v 
múzeu stretnete aj s tematickými okruhmi venovanými športom ako 
korčuľovanie, curling, horolezectvo, sánkovanie či bobovanie. Múzeum 
tak návštevníkom ponúka dokonalý obraz toho, ako kedysi vyzerala 
zima vo Vysokých Tatrách.

UROBTE SI VÝLET DO OKOLIA!

STE TU SPRÁVNE
UPROSTRED METROPOL

Najznámejšie dve strofy v goralskom nárečí: 
Goraľu, cy či ňe zaľ, odhodžič od stron ojcyzny.
Švjyrkovyk ľasof i haľ, i tyk potokof přecystyf. 
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]
I goraľ na gory spožyral, i lzy renkavem učyral. 
I gory opuščič třeba, dľa hľeba, Paňe, dľa hľeba. 
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

GÓRAĽU, CY ČI ŇE ZAĽ
HYMNA GORALOV
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Ste jedným z najznámejších slovenských 
horolezcov, himalájistov a dobrodruhov. 
Vaše expedície sú pre jedných dychvyráža-
júcim dobrodružstvom a pre niekoho 
možno znamenajú dobrovoľné bezpros-
tredné nebezpečenstvo. Čo znamenajú 
Vaše expedície pre Vás?
Tak trocha mix toho všetkého a k tomu ešte 
možnosť a priestor na hľadanie svojich lim-
itov. V každom prípade je každá himalájska 
expedícia časom, kedy môžem robiť to čo 
ma najviac baví, v nádhernom prostredí, 
s dobrými priateľmi. Je to útek z tohto 
umelohmotného sveta, kde je už aj dobro-
družstvo virtuálne, do sveta kde sa stále žije 
aj zomiera naozaj.

Navštívili ste mnoho krajín a spoznali 
ste tak aj mnoho kultúr. Kde Vás to láka 
najviac? Ktorú krajinu ste si obľúbili a 
prečo?
Je prirodzené, že najviac nás to ťahá tam, 
kde sme ešte neboli a najradšej sa vraciame 
tam, kde sme doma. Pre mňa sú okrem 
Slovenska a Vysokých Tatier domovom už 
tak trochu aj Himaláje a Nepál. Nádherná 
krajina, kde je takmer všetko čo horolezci a 
cestovatelia na svojich cestách hľadajú.  
 
Tento rozhovor sa nachádza na stránkach 
novín Motorestu Goral a teda, radi sa 
opýtame aj na horolezeckú gastronómiu. 
Tam hore, kde je už len hlboké mínus, 
zrejme človek neprahne po gurmánskych 
zážitkoch, ale snaží sa stravovať efektívne, 
je tomu tak? Ako vyzerá skutočný jedál-
niček horolezca na náročnej expedícii 
smerom k osemtisícovke? 
Až do základného tábora a vlastne aj v 

ňom, sa stravujeme tak, ako miestni ľudia. 
Nepálska strava je veľmi jednoduchá a jej 
základom je dal bhat – šošovica s ryžou. 
Na toto jedlo som si už tak zvykol, že ho 
jedávam aj doma. Počas výstupu mám so 
sebou hlavne slaninu, klobásu a údený syr 
s cibuľou a cesnakom. A keď to je nevyh-
nutné, tak jeden dva dni prežijem aj na 
instantnej, alebo lyofilizovanej strave, ktorá 
mi síce veľmi nechutí, ale ľahko sa pripravu-
je a obsahuje všetko, čo telo v takej výške 
potrebuje.
  
Vaša kondícia a zdravotný stav sú zrejme 
kľúčové pre to, čo robíte. Ako sa snažíte 
držať sa vo forme?
Najlepším tréningom na lezenie je lezenie, 
takže sa snažím čo najviac liezť a pred ex-
pedíciou pridávam ešte tréning zameraný 
na kondičku a vytrvalosť. Mám svoj systém 
prípravy na expedíciu ktorý sa mi za tie 
roky strávené v horách osvedčil a preto ho 
vlastne nemením a v ročných cykloch sa 
opakuje.

Určite si aj vy pochutnáte na niečom 
tradičnom. Ak si môžete vybrať, čo by to 
mohlo byť?
Krkovička pečená na cibuli a na cesnaku, 
segedínsky, alebo dobrý jelení guľáš. A 
ak mám občas chuť niečo bez mäsa, tak 
samozrejme halušky s bryndzou, alebo 
zemiakové placky. Toto sú v našej rodine asi 
najtradičnejšie jedlá.    

Ako poznáte tento motorest a jeho 
majiteľov? Máte odtiaľ prípadne nejaké 
zážitky, či spomienky na stretnutia so 
zaujímavými ľuďmi? 

S Hrivkovcami sa poznáme už veľmi dlho. 
S Lacom sme za našich mladých liet spolu 
hrávali futbal. A motorest Goral poznám 
vlastne od jeho narodenia. Pamätám sa 
na jeho otvorenie, keď som sa tu posledný 
raz stretol s Michalom Dočolomanským. 
Ale boli aj iné akcie a iné stretnutia. Naj-
dôležitejšie je to, že všetky moje spomienky 
ktoré sú spojené s týmto motorestom sú 
milé a príjemné. 

Na záver nám prezradíte niečo z toho čo 
plánujete v najbližšom čase? Ozaj, ako 
dlho trvá príprava na takú expedíciu? 
Fyzická a psychická príprava celý horoleze-
cký život. Samozrejme pár mesiacov pred 
expedíciou sa ešte snažím povenovať 
kondičke, ale to najdôležitejšie, schopnosť 
žiť a liezť vo vysokých horách, sa natrénovať 
nedá. Tri, štyri mesiace pred expedíciou, 
keď už je jasný cieľ a zostava začínam s 
organizačnou časťou prípravy. Povolenia, 
logistika, zabezpečenie základného tábora, 
výstroj ... Je toho naozaj dosť a samotný 
výstup je potom už tá príjemnejšia časť 
expedície, ale treba sa naň dobre pripraviť, 
nič nezanedbať, aby bola šanca na úspech čo 
najväčšia.

PETER HÁMOR

ZIMNÉ ŠPORTY V OKOLÍ
Nachádzate sa v raji zimného športu na Slovensku. Vysoké Tatry či Bachledova dolina ponúkajú svojim 
návštevníkom desiatky lyžiarskych a bežeckých tratí a mnoho iných atrakcií. Najväčším strediskom v 
oblasti je Tatranská Lomnica. Na večerné lyžovanie odporúčame napríklad Lopušnú dolinu s krásnym 
panoramatickým výhľadom na Vysoké Tatry. Na svoje si prídu aj milovníci bežkového lyžovania, ktorí 
nájdu najlepšie podmienky na Štrbskom plese, kde sú pravidelne upravované trate v rôznych dĺžkach. 
Bežkovať sa dá aj v nádherných Pieninách. Milovníkov pešej turistiky si určite získajú aj sprístupnené 
turistické chodníky a dvanásť vysokohorských chát, ktoré sú otvorené celoročne.

ŽDIAR- BACHLEDOVA DOLINA- JEZERSKO- FRAN-
KOVÁ (20 km)
Lyžiarske stredisko Ski Bachledova ponúka v zime dvanásť 
značených lyžiarskych zjazdoviek rôznej náročnosti a dve 
bežecké trate. Pre turistov je k dispozícii tiež požičovňa 
lyží či lyžiarska škola a atrakcie ako bobová dráha, snow-
tubing a snowrafting.

TATRANSKÁ LOMNICA (20 km)
Najvyššie položené lyžiarske stredisko na Slovensku, 
ktoré disponuje tiež najdlhšou slovenskou zjazdovkou 
(5500 m), ponúka svojim návštevníkom dohromady 12 
kilometrov zjazdových tratí. Súčasťou strediska je detský 
zábavný park Maxiland, funpark, dva bežecké okruhy v 
dĺžke 3 kilometre či vyhliadková veža na Skalnatom plese. 
Zo Skalnatého plesa premáva lanovka na Lomnický štít.

ŠTRBSKÉ PLESO (40 km)
Spolu osem lanoviek a vlekov, unikátne výhľady na Pod-
tatranskú kotlinu, Nízke Tatry a Kriváň či snowpark, to 
všetko ponúka lyžiarske stredisko na Štrbskom plese. 
Stredisko je však najviac známe ako raj pre bežeckých 
lyžiarov, ktorým poskytuje bežecké trate v celkovej dĺžke 
26,5 kilometra. Nezabudnite na nádhernú prechádzku 
okolo najznámejšieho plesa na Slovensku. 

KUBAŠOK- SPIŠSKÉ BYSTRÉ (35 km)
Okrem piatich vlekov pre lyžiarov, ponúka stredisko tiež 
jeden vlek pre tzv. snowtubing a zaujímavú adrenalínovú 
atrakciu s názvom bag jump. Ide o skok na lyžiach do 
nafukovacieho vankúša.

SKI SLOVENSKÁ VES (10 km)
Lyžiarske stredisko, ktoré je umiestnené v kopci s názvom 
Spišská Magura, je k nášmu motorestu azda najbližšie. 
Disponuje dvoma vlekmi. Súčasťou strediska je tiež up-
ravovaná bežecká trať v dĺžke 3 kilometre a vyhradený 
priestor pre sánkarov. 

Je to veľmi jednoduché. Nainštalujte si aplikáciu 
Staffino do Vášho mobilného telefónu, vyhľadajte si 
náš motorest počas Vašej návštevy a hneď ako Vás 
obslúžime a vychutnáte si jedlo, môžete vyjadriť 
svoj názor. Pomôže nám to spoznať nároky našich 
zákazníkov a udržiavať neustálu tendenciu zlepšo-
vania sa. Nezabudnite – Staffino, na Vašom názore 
záleží!

Peter Hámor s manželkou

OHODNOŤTE NÁS

Jedným z vzácnych návštevníkov Motorestu Goral je známy slovenský horolezec Peter Hámor, ktorý navštívil 
tie najvyššie hory sveta už niekoľko krát. Viac o jeho životnom štýle, expedíciách či jeho obľúbenom jedle v 
nasledujúcom rozhovore. 

Na vrchole hory Makalu
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Toto číslo novín Motorestu Goral je 
druhé v poradí. Prvé vydanie si mali 
Vaši návštevníci možnosť prečítať od 
apríla do septembra 2016. Čo sa za ten 
čas zmenilo a čo máte nové?
V prvom vydaní si naši ctení zákazníci 
mali možnosť prečítať slovo majiteľa, 
oboznámiť sa s naším prostredím, 
zoznámiť sa s naším hlavným kuchárom a 
podobne. V druhom vydaní sme sa snažili 
zamerať skôr na zimný nádych, keďže sa 
blíži čas lyžovačiek, vianočných večierkov, 
rodinnej pohody, Vianoc a pod. Čo máme 
nové? Myslím si, že je toho viac, tak to 
skúsim priblížiť. V prvom rade som rada, 
že sa nám podarilo vytvoriť - upgradovať 
webovú stránku, na ktorej môžete nájsť 
napr. prvé vydanie našich goralských 
novín, jedálny lístok so všetkými špecialit-
ami vrátane denného menu a pod. Ďalšou 
zmenou alebo novinkou je aplikácia Staffi-
no, na základe ktorej môžete hodnotiť náš 
personál, pretože spätná väzba je pre nás a 
hlavne pre mňa veľmi dôležitá. Pre zvýše-
nie kvality jedál sme upravili jedálny lístok 
a zamerali sme sa skôr na kvalitu ako na 
kvantitu. Živá hudba je ďalším spestrením 
na našom salaši. Prvýkrát si budete môcť 
vychutnať skupinu “Akordic” s Vaškovca-
mi už 8. októbra od 17:30. Novinkou je tiež 
3-boj a 5-boj. Je to ochutnávka destilátov 
od firmy Nestville s príchuťou malinovice, 
drienkovice, borovičky, slivovice a čistej 
goralskej vodky. 

NA SLOVÍČKO S MANAŽÉRKOU
MGR. MICHAELA HRIVKOVÁ

„Rada dávam šancu mladým ľudom, 
aby ukázali svoju kreativitu“

Miška je dcérou majiteľa motorestu a tak berie 
svoju prácu naozaj poctivo. Záleží jej na 
rodinnom podniku a vďaka svojej energii a 

nápadom sa rozhodla zdokonaľovať toto miesto deň čo 
deň. Zhovárali sme sa s ňou aj v minulom čísle, no za 
tých pár mesiacov sa v motoreste znovu udiali novinky, 
ktoré rozhodne stoja za reč.

Čím je motorest, alebo salaš - ako ho 
zvyknete nazývať, výnimočný práve 
v období jesene a zimy? Na čo všetko 
sa môžu Vaši návštevníci tešiť v tomto 
období?
Ako som už spomenula vyššie, určite si 
milovníci ľudovej hudby prídu na svo-
je, keďže nám muzikanti budú hrávať 
minimálne raz za mesiac. V zime sa 
určite naši mladí gorali môžu tešiť na 
Mikuláša, ktorý príde v sprievode anjela 
s čertom a bude rozdávať milé prekvap-
enia. Čo sa týka vianočných večierkov, 
tie si môžu naši zákazníci rezervovať a 
my im s radosťou všetko prichystáme. 
Vo februári budeme mať už ako obvykle 
Valentínsky večer pre zamilovaných. 

Prezradila si nám, že Vám tu teraz 
varí šikovná mladá kuchárka, ktorá sa 
volá rovnako ako ty. Skús nám teda na 

svoju kolegyňu Mišku niečo prezradiť 
ešte skôr, ako sa jej na prácu v motor-
este budeme pýtať my. Čo nového so 
sebou priniesla?
Rada dávam šancu mladým ľudom, 
aby ukázali svoju kreativitu, čo sa týka 
aj Mišky, podieľa sa na tvorbe denného 
menu, vizualizácie jedla na tanieroch a 
pod. Čo by som ešte rada podotkla je, že 
do kolektívu sa adaptovala veľmi rýchlo 
a naučila sa recepty jedál v krátkom 
čase. Bližšie spoznanie už nechám na 
ňu, aby o sebe čosi prezradila.

Nasledovnou otázkou sa chceme dot-
knúť práve týchto novín. Ako sa Vašim 
návštevníkom páčili? 
Pri tejto otázke mi napadá len jediné a 
to je, že každý deň som musela dopĺňať 
noviny na stoly. Vytlačili sme cez 300 
výtlačkov a v kancelárií mi ostalo 

posledných 20 kusov. S rodičmi sme 
veľmi radi, že sa našim labužníkom 
táto myšlienka s novinami zapáčila a 
môžeme ponúknuť už toto druhé vy-
danie.

Miška, vieme o tebe, že si vrcholovo 
hrávala basketbal a venuješ sa cvičeniu 
fitness. Ale iste si predsa len aj ty rada 
dopraješ nejaké chutné jedlo. Povedz 
nám teda, čo máš z Vašej ponuky na-
jradšej?
Samozrejme si aj ja raz za čas doprajem. 
Veľmi rada rozmaznám moje chuťové 
poháriky na maďarskom guláši s ryžou.

Podarilo sa nám „zrekonštruovať“ našu webovú stránku a dať jej 
moderné šaty! Web sme postavili na kvalitných fotografiách a jed-
noduchosti, takže to, čo potrebujete, nájdete jednoducho a rýchlo. 
Ozaj, ak ste ešte nečítali prvé vydanie týchto novín, nájdete ich 
samozrejme práve tu. www.motorestgoral.sk

NOVÝ WEB



SÚŤAŽ PRE DETI
NAKRESLI NÁM MOTOREST

Nezabudli sme ani na našich na-
jmenších návštevníkov, ktorých radi 

odmeníme za kresby či maľby Motor-
estu Goral. Ak nám deti prinesú svoje 

diela, na ktorých bude vonkajšok či 
vnútro nášho motorestu, okamžite 

vyhrávajú rozprávkové CD a zaradíme 
ich do losovania o celodenné lístky na 

vstup do AquaCity Poprad. 

Za najkrajšiu kresbu z letného obdobia 
ďakujeme Števkovi Sczurkovi zo 

Slovenskej Vsi!
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PODUJATIA V MESTE SPIŠSKÁ BELÁ
(OKTÓBER 2016 – APRÍL 2017)

Motorest Goral, 1. mája, 059 01 Spišská Belá; +421 915 650 320; goral.motorest@gmail.com;  motorestgoral.sk; Noviny Motorestu Goral vyrobilo RAMAGU, 2016

OKTÓBER
08. 10. 2016 (sobota) Beliansky turistický pochod
Október 2016 mesiac úcty k starším
Október 2016 Imatrikulácia prvákov základných škôl
 
NOVEMBER
17. 11. 2016 (štvrtok) Deň boja za slobodu a demokraciu – pietna spomienka
26. 11. 2016 (sobota) Futbalový polmaratón (futbalová 12-hodinovka)
27. 11. 2016 (nedeľa) súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ (AMK)
 
DECEMBER
03. 12. 2016 (sobota) Dorastenecký halový futbalový turnaj (telocvičňa Moskovská)
06. 12. 2016 (utorok) Mikulášske popoludnie
10. 12. 2016 (sobota) Slávnostné ukončenie športovej sezóny 2016 (AMK)
14. 12. 2016 (streda) Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov
18. 12. 2016 (nedeľa) Mestské vianočné trhy (na námestí)
26. 12. 2016 (pondelok) Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta
27. 12. 2016 (utorok) Tenisový turnaj Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov
31. 12. 2016 (sobota) Silvester 2016

JANUÁR
07. 01. 2017 (sobota) Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov
15. 01. 2017 (nedeľa) Slávnosť sv. Antona Pustovníka – patróna mesta
15. 01. 2017 (nedeľa) Novoročná bezpečná jazda (AMK)
27. 01. 2017 (piatok Oslobodenie mesta počas 2. svetovej vojny (71. výročie) – pietna spomienka

FEBRUÁR
14. 02. 2017 (utorok) Valentínska kvapka krvi
23. 02. 2017 (štvrtok) Obvodová súťaž „Miss bábika“ súťaž v speve uspávanky a ľudovej piesne
25. 02. 2017 (sobota) Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. Moskovská
26. 02. 2017 (nedeľa) súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ (AMK)

MAREC
01. – 06. 03. 2017 Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít Mestskej knižnice
08. 03. 2017 (streda) Slávnostný obrad uvítania detí do života a slávnostné prijatie jubilantov
15. 03. 2017 (streda) Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy
24. 03. 2017 (piatok) Deň učiteľov – slávnostná akadémia
19. 03. 2017 (nedeľa) Jarná bezpečná jazda (AMK)
Marec 2017 Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá (štadión v Poprade)
Marec 2017 Memoriál Ľubomíra Mačugu
 halový futbalový turnaj žiakov (telocvičňa ul.Moskovská)
 
APRÍL
01. 04. 2017 (sobota) Veľkonočný volejbalový turnaj amatérskych družstiev
07. 04. 2017 (piatok) Obvodová súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní
21. 04. 2017 (piatok) Obvodová súťaž „Zlatý kľúčik“ – súťaž v speve moderných piesní
23. 04. 2017 (nedeľa) súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ (AMK)

*(AMK) organizuje Automotoklub Spišská Belá

Krova, co duzo rycy, malo mľika daje.
Krava, ktorá veľa ryčí, dáva málo mlieka.

Druzba jef jo druzba na totym veseľu,
dejče na mňe požur, byf še neočeľul.
Družba som ja družba na tejto svadbe,
dajte na mňa pozor, aby som sa neopil.

Džiš pijym, robič bem jutro.
Dnes pijem, robiť budem zajtra.

Pře glupi rozum, čerpi cale čalo.
Kvôli hlúpemu rozumu, trpí celé telo.

Kym tlusty schudňe, chudy zdehňe.
Kým tučný schudne, chudý zomrie.

Při cystym sumjiňu, ušňes i na kamjiňu.
Keď máš čisté svedomie, zaspíš aj na kameni.

GORALSKÉ POVEDAČKY


