LUBOŠ ŘEHÁK ODPOVÍDÁ NA VAŠE OTÁZKY
Jak se cítíte, jakožto postupující ze sedmi kandidátů do druhého kola senátních voleb?
Už jsem na to někde odpovídal. Nepodléhám pocitům z úspěchu, soustředím se na druhé kolo, které bude
zdánlivě velice těžké, vítězství však není úplně nereálné. Voliči se nesmí zbytečně vzdát svého práva něco
změnit a musí přijít VOLIT! A když bych to měl ohodnotit nějak obecně? Již nominaci do voleb jsem bral
jako ocenění mé práce pro regiony, postup do druhého kola je obrovský úspěch, no a teď nám nezbývá nic
jiného, než to dílo dokonat!
Rozdíl mezi druhým a třetím místem byl docela těsný, porazil jste soupeře z ANO, jaké máte nyní vztahy?
Dobruška je malé město. Na Petra si pamatuji již od základní školy, posledních minimálně 8 let jsem jeho
zákazníkem, a i proto jsem se v 1. kole do něho snažil „rýpnout“ absolutně minimálně. Oba jsme věděli, že
ve druhém kole jednomu z nás bude soupeřem současný senátor. Jeho aktivity a zájem o politiku jsem
zaznamenal právě při sestavování hnutí ANO, byl jsem také na prvních setkáních s panem Babišem, ale
nakonec jsem se vydal jinou cestou. Po zkušenostech v politice jsem se nechtěl pouštět do nových
experimentů a zvolil jsem jinou cestu. O to více si dodnes velice vážím toho, že mě nakonec objevila,
oslovila a navrhla tradiční, konzervativní středopravicová strana KDU-ČSL, která prošla úspěšnou obměnou.
I proto se později přidala k podpoře i ostatní politická seskupení.
A proč jsem skončil druhá já? Však víte, bylo to o „prsa“! Já jsem prodával svoji dlouhodobou práci pro
regiony, tedy Luboše Řeháka, a také pestrou paletu podporovatelů. Za Petrem zase stála dle současných
preferencí velmi silná a nová značka ANO. Jsme senátním obvodem spíše venkovského charakteru, voliči
rozhodli, že zvítězí spíše regiony! Věřím, že vztahy mezi námi se nemění!
Jaký program nabízíte voličům, aby přišli volit již tento víkend právě Vás?
Nelze si nevšimnout, že já jsem z jiného těsta než pan Antl! Určitě se voliči nemusejí obávat mě podpořit,
vždyť na Rychnovsku jsme na změny po šestiletých cyklech zvyklí, a jak jsem zjistil, ani pan Antl není
v Senátu PČR nenahraditelný.
Mojí doménou jsou regiony a mezisektorová spolupráce v nich! Prostě propojenost názorů zástupců obcí,
neziskovek a podnikatelů a plnění společných cílů v regionech. Tomu jsem téměř 10 let napomáhal jako
předseda MAS POHODA venkova, v novém plánovacím období 2014-2020 bych tomu rád napomáhal
z vyšších pater politiky. A věřte, že je to skutečně potřeba, v této oblasti nás čeká spousta práce, která se
týká každého z nás! Nemůžeme prostě být závislí pouze na nějakých senátorských milodarech nebo
netransparentních fondech.

Jenom na Dobrušsku a Opočensku jsme přivedli s kolegy z MAS do regionu cca 60 milionů Kč (a to je jenom
malá část senátního obvodu), které vyvolaly investice kolem 100 milionů Kč. A tyto finance u nás často
pomohly a změnily podmínky nejedné organizaci – příkladem jsou třeba projekty SDH Olešnice v Orl.h.,
SDH Podbřezí, TJ Dobruška (zavlažování hracích ploch – fotbal) … atd. Obdobně tak pracovali i zástupci
ostatních MAS (Sdružení Splav, NAD ORLICÍ, ORLICKO). Násobte, počítejte … ano, i proto jsme se jako
Krajské sdružení MAS ČR stali významným partnerem Královéhradeckému i Pardubickému kraji.
Administrované finančních prostředky prostřednictvím MAS půjdou v příštím období i do jiných oblastí –
sociální služby, rozvoj drobného podnikání atd. Samozřejmě, že někteří tomuto systému nepřejí. Tyto
finanční zdroje totiž nejsou pod politickou kontrolou, a tak se prostě nedají rozkrádat! REGION TOTIŽ SÁM
SEBE NEOKRADE!!! Věřte mi, toto chci dlouhodobě podporovat i jako senátor a v Senátu PČR je právě
potřeba rozšířit řady stejně smýšlejících osobností. Chápete-li mě, děkuji Vám, přijďte mě zvolit!
Máte kromě politického hnutí podporu i jiných subjektů či dalších nepostupujících kandidátů?
Ano, pracuje se na tom … jako s prvním jsem se domluvil s profesorem Václavem Cempírkem, je to
odborník na dopravu a navíc sympaťák! Podporu mi vyjádřil i politik a pirát Ing. Roman Kučera, Mgr. Petr
Gazdík za hnutí STAN … atd. Podpory stále přibývají, je to velmi milé!
Jak odhadujete volební výsledek?
Tak to Vám řeknu naprosto přesně - ŘEHÁK 50,1 %  a ANTL 49,9 %!
A kdyby to bylo jinak, tak se nezlobte.
Luboš Řehák,
starosta obce Val, předseda MAS POHODA venkova
a KANDIDÁT ČÍSLO 7 DO SENÁTU PARLEMENTU ČR

