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Na soukromou návštěvu Brazílie se letos na ja-
ře vydal předseda sdružení Energetické Třebíčsko 
Vítězslav Jonáš. Připomněl, že tyto cesty pro třebíč-
ské podnikatele připravoval v době, kdy zastával post 
senátora.   

„Navštívili jsme například Vietnam či Indonésii. Tady 
se jednalo o volnější návštěvu, které jsem zúčastnil za 
své peníze,“ zdůraznil Jonáš. Do exotické země cesto-
val společně s třebíčským podnikatelem Richardem 
Horkým a jedním z jejich cílů bylo navštívit Dolores 
Baťovou. 

Ta při návštěvě bývalého areálu BOPO získala 
k Třebíči vřelý vztah. Richard Horký jí nabídl, zda 
by se nechtěla zúčastnit otevření některých prostor. 
Paní Dolores takovou možnost přivítala. 

„Její děda se jmenoval Jan Antonín Baťa, a když jsem 
viděl, kolik má schovaných dokumentů o jeho vztahu 
k tehdejší Československé republice i k podnikání v Bra-
zílii, naprosto mě to ohromilo,“ přiznal Jonáš.   

Proto společně s Horkým paní Dolores nabídli, 
zda by neumožnila i lidem v Třebíči tyto dokumen-
ty spatřit. „Byl bych rád, aby se tyto dokumenty obje-
vily i na výstavce v Senátu, kdy delegace Dolores Baťo-
vou také navštívila, ale samozřejmě prioritou je Třebíč,“ 
nastínil Jonáš. Doplnil, že je neskutečné, jak podni-
katel označený za kolaboranta přišel do Brazílie bez 
koruny a co tam dokázal vybudovat.

„Ubytovali jsme se u Ivana Zábojníka, který se tam 
přestěhoval z Luhačovic. Vzal si Brazilku a má tam 

Do Třebíče přijede vnučka Jana Bati

VLEVO Richard Horký, uprostřed Vítězslav Jonáš, 
vpravo Ivan Zábojník. Foto: archiv V. Jonáše 

penzion,“ vysvětlil zázemí Jonáš.
Jonáš se také dozvěděl o regionu Angra, kde se 

nachází jediná jaderná elektrárna v Brazílii. „Kvůli 
tomu jsem tam opravdu nejel, ale samozřejmě jsem se 
o tuto problematiku okamžitě začal zajímat,“ přiznal 
Jonáš. 

Nejvíce ho šokovalo, že Jaroslav Jambor, který spo-
luprojektoval i Jadernou elektrárnu Dukovany, je 
tam šéfprojektantem na primární části tamní elekt-
rárny. „Dostal se tam přes fi nskou fi rmu, která si vybí-
rala opravdové české kapacity, a zaujal ji právě on,“ 
podotkl Jonáš.  

Doplnil, že se s tímto úspěšným Čechem setkal 
společně s Horkým u něj doma v Riu, kde jim vyprá-

FRA NTIŠEK MERTL alias Mistr Franta v informačním centru u Zadní syna-
gogy.  Foto: Antonín Zvěřina

Byl jsem zrádce socialismu, říká Mistr
(Dokončení ze str. 8)

Poslal jsem žádost do Paříže a za pár 
dní jsem dostal dopis, máte něco spo-
lečného s Milošem Mertlem, který 
byl tady za války v armádě? Tak jsem 
odpověděl, to je můj táta. Ten člo-
věk z Paříže a můj otec spolu bojova-
li. Myslím si, že jsem měl velké štěstí. 
Při příjezdu a vlastně po celý život mi 
byla velkou oporou má žena. A pak 
těsně po emigraci jsem potkal jedno-
ho galeristu, kterému se moje práce 
líbila, i když jsem měl asi patnáct plá-
ten. Nabídnul mi smlouvu na tři roky, 
která mi umožnila věnovat se pouze 
malování. To jsem si z počátku vůbec 
nedokázal představit. Asi za pět let 
jsem byl vybraný reprezentovat Fran-
cii na pařížském bienále. A to jsem 
ještě neměl francouzskou příslušnost. 
A to mi moje maminka psala, proč sis 
vybral takovou zemi, kde je silný rasis-
mus. 

  
A je opravdu ve Francii rasismus?
Vidíte už z předcházející odpově-

di, že to není pravda. Když mě vybra-
li jako člověka cizince reprezentovat 
Francii na tak prestižní akci. 

Vy ale nebydlíte v Paříži?
Rozhodl jsem se přestěhovat do jižní 

Francie. V Paříži jsem cítil veliký tlak, 
ať už od ostatních výtvarníků nebo kri-
tiků. I když bydlet mimo Paříž nebylo 
snadné. Ale opravdu jsem měl štěstí, že 
jsem mohl neustále po celý život věno-
vat mojí práci. 

Vy jste se ve Francii setkal napří-
klad s malířem Pablem Picassem. 
Můžete nám tuto osobnost přib-
lížit?

Bohužel moc ne, protože pokaždé, 
když jsem s ním byl, bylo kolem nás 
spousta lidí. Nikdy jsme neměli mož-
nost si promluvit mezi čtyřmi očima. 
Ale jednoho dne jsem měl výjimečnou 
příležitost. Byl jsem s mým synem Pet-

rem na jeho výstavě. Ten měl tehdy asi 
pět let. Výstava byla ve dvou poscho-
dích a nádherná. A Petr najednou na 
mě volá, že před budovu přijelo veli-
ké americké auto. Výstava ho pocho-
pitelně nezajímala. Picasso vystoupí 
se svou ženou a jdou do galerie. Jeho 
žena zůstala dole s galeristkou a Pab-
lo zamířil do prvního patra. Kluk tam 
běhal a Picasso s ním začal žertovat a 
najednou se Petr objevil na jeho kole-
nou. Začali se spolu bavit a já si při-
pravoval řeč. V tom momentě už toho 
měl Petr dost, slezl z klína a rozeběhl 
se po té galerii. Uprostřed byl ručně 
dělaný převážně červený koberec od 
Picassa, který měl kolem sebe šňůru, 
aby k němu nikdo nemohl. Byl to nád-
herný kousek. Syn podběhl tu šňůru a 
vprostřed toho nádherného koberce 
si začal pucovat boty. Vím, že to lákalo, 
ale já ho chytl a složil si ho do podpaží, 
vyběhl jsem z galerie a byl víc rudý než 
ten koberec. Myslel jsem si, že to klu-

kovi nikdy neodpustím. Asi po dvace-
ti letech jsem se dozvěděl od té gale-
ristky někde úplně mimo, že Picasso 
byl z chování Petra nadšený. Sešel k té 
ženě a řekl, ten koberec pracuje. Měl 
z chování mého syna velkou radost. 

Říká se, že Češi mají s Francouzi 
hodně společného. Je to pravda?

Myslím si, že ano. První Českoslo-
venská republika se budovala podle 
francouzského stylu. Ten patří k nej-
starším na světě. A myslím si, že vzta-
hy tehdy byly opravdu silné. Bohužel 
se později přerušily. I když Východ čas 
předpokládal, že by i z Francie vznikla 
socialistická republika, ale to nestalo. 
Přes velikou sílu komunistické strany. 
Bohužel výměna mezi prostými oby-
vateli skončila. 

A co Picasso?
Měl ke komunistům sympatie, ale ty 

se přerušily, když ho Sověti požádali, 

aby po válce ke Stalinovým narozeni-
nám vytvořil jeho portrét. Picasso jim 
poslal obraz, když bylo Stalinovi dva-
cet let. Tehdy ho považoval za člověka, 
který za ideály bojoval, v té době už si 
malíř myslel něco jiného. Je pravda, že 
začalo vycházet najevo, čeho se Sta-
lin dopouštěl, a jeho obdiv klesal. Ale 
nebudu tajit, že Picasso i já jsme spo-
lupracovali s tamními komunistickými 
novinami. I když nechápali, jak jsem 
mohl opustit svoji socialistickou vlast.

Sledoval jste dění u nás v roce 
1968?

V té době jsem cestoval do Jugoslá-
vie, i když s určitými obavami. Přece 
jen to byla komunistická země, i když 
si nic nenechala diktovat. V autě jsem 
pak zaslechl, že do Československa 
zamířily tanky. Nebudete tomu věřit, 
ale s mojí ženou jsme přemýšleli o 
cestě do Československa, ale brzy 
jsme z toho nápadu vystřízlivěli. A 
když došlo v Československu k uvol-
nění, vážně jsme uvažovali o přestěho-
vání sem. Ale všichni víme, jak tento 
pokus o uvolnění dopadl. 

A dnes byste se vrátil?
Řada lidí se vrátila, ale já už na to 

nemyslím. Ve Francii mám rodinu a 
já se tam cítím doma. Ještě se vrátím 
k rasismu, nikdy jsem tam neměl pro-
blém. Samozřejmě i tam jsou problé-
my s různými komunitami jak tady, 
ale ta země je ke všem přistěhoval-
cům výjimečně štědrá. Ale ztrácí dech, 
nevím, zdali to utáhne. Roste neza-
městnanost. A například i my máme 
starost o vnuka, který studuje, zda 
sežene práci. 

Až se bude výstava v Třebíči oteví-
rat, přijedete?

Myslím, že ne. Moje žena mě sem 
nepustí (smích). To víte, že přije-
du. I s ní.       -zt-

věl, jak se k této nabídce dostal. „Myslím si, že je to pro nás 
velká pocta, když ze světových kapacit si vyberou právě naše-
ho projektanta,“ netajil Jonáš.  

Připustil, že se s touto pátou světovou velmocí rád 
seznámil i jako turista. Velice ho potěšilo, že se mohl 
zúčastnit tamního karnevalu, který se v Riu konal právě 
v termínu jejich návštěvy. „Zaujaly nás i památky, mimo 
jiné jmenuji sochu Krista či stadión Maracaná,“ vzpomínal 
Jonáš.  

Zástupci Třebíčska navštívili i místo, kde přistál patrně 
v roce 1502 mořeplavec Amerigo Vespucci, který objeve-
nou zemi prohlásil rájem na světě. „Návštěva byla oprav-
du volnější než v době, kdy jsem tato setkání pořádal jako 
senátor, ale přesto si myslím, že splnila ve všech oblastech svůj 
účel,“ přemítal Jonáš. 

Otázka směřovala k majetkovým rozdílům, o kterých 
se v této zemi často hovoří. „Musím přiznat, že jsou oprav-
du velké,“ konstatoval Jonáš. Hovořil i o tom, že se jedná o 
katolickou zemi, která dbá, aby se lidé příliš neodhalovali. 

„Pokud to shrnu, jedná se o zemi velkých možností, která 
se ovšem možná až příliš ekonomicky uzavírá. Podnikate-
lé musí chránit svůj majetek, aby jim jej úředníci neodebrali. 
Pokud se jedná o paní Dolores, vlastní farmu s 300 hektary 
polí a musí se starat, aby se jim dařilo,“ naznačil Jonáš. 

Na druhou stranu spousta míst a institucí nese jméno 
po Janu Antonínovi Baťovi, což naznačuje, že si ho tamní 
lidé váží. „Je tam několik lidí, kteří se tam přistěhovali od nás, 
a ti stále mluví česky a češství propagují. Jsou hrdí, že jsou 
Češi, což si my tady často neuvědomujeme,“ doplnil Jonáš.

 -zt-


