
Tři setkání v jednom

S Mojmírem Trávníčkem a jeho novou knížkou vzpomínek V letokruzích naboso,
se čtenáři, autory a redaktory literárního čtvrtletníku Texty,
s cimbálovou muzikou vykazující léčivé účinky. 

Knihkupectví Malina Vsetín, pátek 23. října 2009 od 17 hodin, 
následně v restauraci Snaha. M
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V letokruzích 
naboso

MALINA

Mojmír Trávníček se narodil 17.12.1931 ve 
Vsetíně. Dětství a mládí prožil v Horní Lidči, 
nyní žije v nedalekém Novém Hrozenkově. 
Po maturitě pracoval jako úředník, poté byl 
třiatřicet let, až do odchodu do důchodu, 
správcem Dětské ozdravovny v Huslenkách-
Kychové. Je autorem mnoha literárních 
studií, recenzí a kritik, doslovů ke knihám, 
spoluautorem velkých projektů a realizací se-
braných spisů Jana Čepa, Jana Zahradníčka, 
Bedřicha Fučíka, autorem první monografie 
o Janu Čepovi – Pouť a vyhnanství (Proglas 
1996). Knižně vyšly dvě knížky jeho esejů, 
kritik a úvah o literatuře a umění – Sdílet 
věčné  (Periplum 2002) a Eseje, portréty, 
vyznání (Malina 2007). Doplňují je Listovní 
příležitosti s podtitulem Dopisy Bedřicha 
Fučíka Mojmíru Trávníčkovi (Aluze 2003). 
V roce 2001 vydal vzpomínkovou knihu 
Skryté letokruhy (Malina), kniha V letokruzích 
naboso je jejím volným pokračováním.

...Text není zatížen spisovatelským sebevědomím a ambicemi zvýraznit vlastní 
podíl na událostech a dějích, o nichž se mluví. Čtenář je veden nezkalenou 

logikou úvah, poselství a soudů v kontextech širokého literárního, ale 
i rodinného a společenského prostředí s pozoruhodně přesně odpozorovanou 
a zachycenou atmosférou. K odpovědi na otázku po prvotních a rozhodujících 
zdrojích autorovy mimořádné poučenosti, vzdělanosti a invence se nám nabízí 
obraz až dojímavě prostý: hlasy otce a bratrů, studentští přátelé, zvláštní tichý 

svět venkova s prašnými cestami naplněnými významy, ztajenými dramaty 
a důvěrným hlasem zvonů, dávný mlčenlivý ostych při zastaveních nad detaily 

básnických a prozaických textů, nad obrazy krajiny, paměť a stále paměť 
uchovávající velká a přísná rozhodnutí posilovaná vědomím, že neseme svými 

životy velká poselství pravdy a víry...

Mojmír 
Trávníček


