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Poslancům z Břeclavska stačí sněmovna

Senátor Hajda: Co vydělám navíc, rozdám
MICHAL ŠUPÁLEK

Jednoznačně nejvíce
„bočních“ aktivit má

ze čtveřice zákonodárců z
Břeclavska senátor Jan
Hajda. I po zvolení do horní
komory parlamentu totiž zů-
stal předsedou Zemědělské-
ho družstva Sedlec. Nadále
také stojí v čele statutárního
orgánu Okresní Agrární ko-
mory Břeclav. A je i členem
správní rady Národního vi-
nařského centra.

„V družstvu jsem jen v
pondělí na několik
hodin. Mám man-
dátní smlouvu
právě ve vztahu k
počtu odpracova-
ných hodin. Plat
předsedy jsem pře-
nechal místopřed-
sedovi představen-
stva Ctiradu Krá-
líkovi. Můj výdě-
lek nepřekročí
deset tisíc korun
měsíčně,“ uvádí

v reakci na dotaz Břeclavské-
ho deníku Hajda.

Ve správní radě Národního
vinařského centra, která za-
sedá jednou za tři měsíce,

sedí podle svých slov dob-
rovolně a bez nároku na
odměnu. Také předsednic-
ká funkce v Okresní agrár-

ní komoře je podle něj jen
čestná. „Nic za to neberu,
výkonným pracovníkem je
místopředseda představen-
stva Antonín Osička. Při-

cházím, jen když zavola-
jí, že mám něco po-

moct řešit,“ po-
dotýká senátor

zvolený za so-
ciální demo-
kracii.

Jak tvrdí,
všechny pení-
ze, které vydě-
lá v sedleckém
družstvu, roz-
dá. „Na Břec-
klavsku spon-
zoruji nejrůz-
nější aktivity.

Teď jsem například podpořil
mezinárodní výstavu vín v
Hustopečích. Přispívám na
různé folklórní slavnosti, žen-
skému sboru v Mikulově jsem
dal peníze na nové kroje.
Sponzoruji i některé sportovní
akce nebo třeba zvu důchodce
na své náklady do senátu,“ vy-
počítává.

Odměny se zřekl i jako člen
obecního zastupitelstva v Pav-
lově. A to ve prospěch nemoc-
ných dětí v mikulovském Bi-
liculu. „Já mám svědomí čisté.
Na nejrůznější sponzorské ak-
ce dávám i část senátorského
platu,“ prohlašuje Hajda.

V družstvu, které dlouhá lé-
ta vedl, správní radě Národní-
ho vinařského centra ani
okresní agrární komoře kon-
čit nehodlá. „Domnívám se, že
je naopak tlak ze strany agrár-
ní komory a vinařů, abych ty
funkce dál vykonával. Není to
zase tolik času. Navíc chci být
v kontaktu s voliči. A já v sená-
tu zastupuji hlavně zemědělce
a venkov,“ říká.

Petrů funkce složil
po zvolení. Je čistý
Břeclavsko/ Téměř vzorní se
jeví být všichni tři poslanci z
Břeclavska. Alespoň co se týče
dalších placených aktivit mi-
mo parlament. V obchodním
rejstříku totiž nefiguruje jmé-
no Pavla Suchánka z Rakvic,
zvoleného za ODS, ani komu-
nistického poslance Miroslava
Grebeníčka v orgánech žádné
firmy ani nadace.

Také sociálnědemokratický
poslanec Jiří Petrů má čistý
stůl. V obchodním rejstříku
zůstal pouze jako člen správní
rady Nadačního fondu Střední
vinařské školy ve Valticích,
který už ale nefunguje.

„Opravdu nejsem v žádné
firmě ani nadaci. Dříve jsem
seděl v orgánech břeclavských
Vodovodů a kanalizací, Hantá-
lů, Valtických vinných trhů i
dalších institucí. Když mě ale
lidé zvolili poslancem, na
všechny funkce jsem rezigno-
val a všude ukončil činnost.

Bral jsem to jako svou povin-
nost,“ řekl Petrů.

Bývalý starosta Valtic udě-
lal jedinou výjimku, když ještě
asi půl roku zůstal ve staros-
tovském křesle. „To byl jediný
můj souběh. Nebylo jednodu-
ché odejít ze dne na den,“ hájil
se poslanec za ČSSD.

Podle jeho přesvědčení mů-
že být provázanost s jakýmko-
liv jiným subjektem pro poli-
tika problém. „Může to vést ke
zbytečným spekulacím. Mys-
lím si, že je lepší cítit se svo-
bodnější a ničím svázaný,“ na-
značil svůj postoj.

Navíc je přesvědčený, že to-
lik funkcí, kolik zastávají ně-
kteří kolegové ve sněmovně,
ani nelze stíhat. „Pořádně se
všechno dělat nedá. Úplně mi
stačil půlrok starosty a po-
slance. V Praze to není zdaleka
jen o zasedání parlamentu, ale
také práci ve výborech a komi-
sích,“ uvedl Petrů. (šup)


