
VRBOVČAN V CENTRE POZORNOSTI
Na Liptove
Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum 

Janka Kráľa zorganizovali 8. novembra 
2017 odbornú prednášku historika 
Mgr. Patrika Kuneca, PhD., z Katedry 
histórie Filozofi ckej fakulty Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, na tému 
Móric August Beňovský – cestovateľ             
a dobrodruh z vôle osudu. Podujatie 
vzbudilo značnú pozornosť, o čom 
svedčili zaplnené priestory prednáško-
vej siene múzea.

Nové knihy
V roku 2017 vyšla vo Vydavateľstve 

Spolku slovenských spisovateľov kniha 
Skutočný príbeh grófa Mórica Beňov-
ského od autora Miroslava Musila. Jej 
prezentácia sa uskutočnila v priesto-
roch lapidária Bratislavského hradu 20. 
septembra 2017. Úlohu krstných otcov 
vzali na seba veľvyslanec Francúzska 
na Slovensku Christophe Léonzi a veľ-
vyslanec Japonska na Slovensku Jun 
Shimmi. V roku 2018 vyšla v druhom 
vydaní.

Združenie Mórica Beňovského vyda-
lo v roku 2018 v spolupráci s Vydavateľ-
stvom Spolku slovenských spisovateľov 
knihu Madagaskar, moja láska. Napísal 
ju slávny poľský cestovateľ Arkady Fied-
ler (1894 – 1985), ktorý „v roku 1937 vy-
cestoval ako botanik na Madagaskar,  

preložil Miloš Ferko. Má 301 strán.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spi-
sovateľov a Združenie Mórica Beňovské-
ho už predtým (2016) vydali knihu ruské-
ho spisovateľa Leva Michajloviča Ďomina 
Beňovský: vyhnanec a kráľ (459 s.). Jej 
preklad pripravil takisto Miloš Ferko.

Pamätná medaila
Združenie Mórica Beňovského dalo              

v minulom roku vyraziť v Mincovni, š. p., 
Kremnica v limitovanom množstve me-
dailu svojho združenia s námetom Mórica 
Beňovského. Je dielom známeho krem-
nického dizajnéra Branislava Ronaia, má 
priemer 80 mm, hmotnosť 276 g. Jej po-
vrch je vyhotovený v dvoch verziách                  
– bronz patinovaný a meď patinovaná.

Beňovskovci oceňovali 
Združenie Mórica Beňovského usku-

točnilo 4. októbra m. r. v Bratislave na 
lodi zakotvenej na Dunaji podujatie pod 
názvom Móric Beňovský žije 2018. Svo-
jou novou medailou ocenili na ňom dve 
významné slovenské osobnosti – hereč-
ku Božidaru Turzonovovú, ktorá stvárni-
la vo fi lmovom seriáli Vivat Beňovský 
Afanáziu a spisovateľa Antona Hykischa, 
autora románu o cisárovnej Márii Terézii 
(Milujte kráľovnú, 1984)  a románu o jej 
synovi – cisárovi Jozefovi II. (Verte cisáro-
vi, 2016). 

strávil tam dva roky svojho života, oženil 
sa s malgašským dievčaťom a žil v oblas-
ti, kde pôsobil 160 rokov pred ním aj Mó-
ric Beňovský. Fiedler píše o prostredí, 
prírode a ľuďoch nadčasové texty, ktoré 
nestrácajú svoju literárnu hodnotu ani             
s odstupom desaťročí. Autorove fotogra-
fi e Madagaskaru z čias, keď tam pôso-
bil, dodávajú knihe maximálnu auten-
tickosť a umocňujú umeleckú hodnotu 
jeho diela.“ (Z reklamnej anotácie.)                    
Z poľského originálu Madagaskar                     
– Gorąca wieś Ambinanitelo ... knihu  



Združenie zároveň predstavilo svoj 
nový edičný počin - knihu Madagaskar              
- moja láska. Pocta byť jej krstnými ro-
dičmi sa dostala práve oceneným.

Beňovského rezidencia
Koncom minulého roka bol vo Vrbo-

vom skolaudovaný nový moderný by-
tový dom nesúci názov Rezidencia Be-
ňovského. Je situovaný práve                                 
na Beňovského ulici, poniže jeho rod-
ného domu – Beňovského kúrie. Tvorí 
ho trojica na seba nadväzujúcich štvor-
podlažných budov s nádvorím 
uprostred. Miesto tu má 29 bytových 
jednotiek - 7 garsóniek, 10 dvojizbo-
vých bytov a 12 trojizbových. Jedno 
podzemné podlažie je vyhradené na 
garáž pre 41 automobilov.

Exprezident o kamčat-
skom pobyte Vrbovčana

Radi vás informujeme, že prvý laureát 
Beňovskeho glóbusu, bývalý prezident 
SR Rudolf Schuster, uskutočnil 23. ja-
nuára na prešovskej radnici prednášku 
o Kamčatke pre členov Geografi ckej 
spoločnosti pri Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika, pedagógov i študentov a pre-
šovskú verejnosť. Prednáška, fi lm                      
o krásnej, svojráznej prírode Kamčatky           
i prezidentova veľká publikacia s krás-
nymi fotografi ami všetkých veľmi zau-
jali a vyvolali bohatú diskusiu.

Veľmi nás teší, že spomínal pozoru-
hodnú postavu našej histórie - vrbov- 
ského rodáka Mórica Beňovského. 
Tentoraz pri príležitosti preletu a fi lmo-
vania nad Boľšereckom, ale aj predchá-
dzajúce svoje skúmanie v záznamoch 
tamojších archívov o pobyte Beňovské-
ho, odsúdeného do vyhnanstva cár-
skym Ruskom za účasť v bojoch o Bar-
skú konfederáciu na tieto miesta                      
v rokoch 1770 - 1771. Prednášajúci sa 
pri rozprávaní tejto histórie odvolával                      

Móric dobýja svet!
Michaela Farkašová uverejnila 4. februá-

ra v denníku Nový Čas článok Móric Be-
ňovský dobýja svet! Informuje v ňom                   
o 26-ročnej slovenskej študentke práva             
vo Viedni Patrícii, ktorá si sama vymyslela 
kokteil, s ktorým sa jej podarilo dokonca 
vyhrať medzinárodnú súťaž. Pre Vrbové je 
zaujímavé, že ho nazvala podľa nášho ro-
dáka, hoci ona je Dolnokubínčanka. Sama 
sa k tomu vyjadrila: „Moritz Special 
je pomenovaný po Móricovi Beňov-
skom, pretože ma jeho životný príbeh 
fascinuje a drinky sa stávajú legenda-
mi, ak za nimi stojí pútavý príbeh.“

Patrícii nešlo v prvom rade o súťaž. 
Popri štúdiu si privyrába ako barmanka 
v Roberto American Bar v centre Vied-
ne. Tam predovšetkým smeroval jej ná-
pad. A zabralo to. Jeho návštevníci si 
drink pomenovaný po slovenskom krá-
ľovi Madagaskaru zamilovali a nechcú 
piť nič iné. Často od nej pýtajú „ten 
drink toho slovenského kráľa Madagas-
karu“.

Patrícia čitateľom Nového Času pre-
zradila aj zloženie kokteilu Móric Be-
ňovský. 

Na jeho prípravu je potrebné:

5 cl tmavého rumu,
1 cl španielskej PX sherry,
2 cl čerstvej limetovej šťavy,
2 barové lyžičky kokosového cukru,
2 barové lyžičky čučoriedkového lekvá-
   ru.

Ostáva nám len talentovanej a inicia-
tívnej študentke zaželať, aby jej Beňov-
ský priniesol úspech i v svetovom fi nále 
súťaže, ktorá sa bude konať v máji toh-
to roka v Amsterdame.

Dvojstránku pripravili ĽB, PK
(okrem označeného textu)

tiež na istú maďarskú publikáciu, ale             
i na pasáže o Beňovskom vo svojej kni-
he, ktorú tu prezentoval.

-vik-

Porada o propagácii
5. februára sa v Piešťanoch uskutoč-

nila porada o propagácii Mórica Beňov-
ského v roku 2019. S viacerými podnet-
mi vystúpila JUDr. Cecília Kandráčová, 
CSc., laureátka Beňovského glóbusu, 
profesijne právna vedkyňa a diplomat-
ka. Predstavy mesta Vrbové prezento-
vala primátorka Dott. Mgr. Ema Mag-
giová. Prítomní boli i pracovníci útvaru 
kultúry a hlavná kontrolórka mesta 
JUDr. Mária Gajňáková.

Móric Beňovský ako ho stvárnil 
nedávno zosnulý maďarský gra-
fi k-autodidakt Gusztáv Mosonyi 
Kiss (1949 - 2016).




