
Budu tam, kde je potřeba
Nejraději tráví čas v kuchyni 
vlastnoručně vybudované-
ho statku, na Podorlicku ho 
znají jako místního Anděla 
páně, naplňuje ho pomáhat 
druhým. Ze všech životních 
situací včetně koronaviru se 
snaží vzít to dobré. Seznam-
te se: Drahoslav Chudoba.

Když vás vidím s  jakou ra-
dostí připravujete jídlo pro 
své hosty, proč se chcete 
vaření vzdát a vyměnit ho za 
senátorské křeslo?
Vaření se určitě nikdy ne-
vzdám (smích). Baví mě, 
uklidňuje a je to můj obrovský 
koníček. Ale poslání to pro mě 
není. Naplňuje mě pomáhat.
 
To ale přece můžete i bez se-
nátorského křesla? Proč tedy 
do voleb jdete?
Klíčová rozhodnutí pro náš re-
gion se odehrávají v Praze a já 
mám pocit, že do Orlického 
podhůří je z Prahy nějak špat-
ně vidět (úsměv). Pomoc z po-

zice senátora by byla mnoho-
násobně větší. Já jsem se nyní 
ocitl na životní křižovatce, kdy 
jsem prodal firmu a  mohu se 
tomu, co mě naplňuje nejvíc, 
věnovat na 100 %. Proto jdu 
do voleb.

Nezlobte se, ale není to tak 
trochu klišé?
Klišé by to bylo, kdybych 
už dávno veřejně nepomá-
hal. Pomáhám jako předseda 
Sporkovy nadace, pomáhám 
s  režisérem Jirkou Strachem 
zachraňovat kostely, dlouho-
době pomáhám seniorům, vě-
nuji se pomoci zvířatům např. 
při senoseči, pomáhám obcím 
s dotacemi…

O záchraně kostelů jsem sly-
šela. Jak vás to napadlo?
Slýchal jsem, že jediná pěkná 
budova u nás ve vsi je kravín. 
Tak jsem přemýšlel, co s  tím. 
Díky pomoci místních lidí, ha-
sičů a  myslivců, kteří si rádi 
udělali brigádu, jsme okolí 

kostela uklidili. Pak jsem oslo-
vil kardinála Dominika Duku, 
pozval jsem ho k nám do kos-
tela a celý projekt jeho rekon-
strukce se tak mohl odstar-
tovat. A pak se do toho ještě 
vložil kamarád Jirka Strach 
alias Anděl páně (smích).

Co bude téma podzimu?
Bezpochyby koronavir. A  to 
jak z pohledu zdraví, tak z po-
hledu ekonomiky. Nečeká nás 
lehké období. O  to víc bude 
potřeba lidí, kteří budou po-
máhat a  budou tam, kde je 
potřeba. Rychle. A to já budu. 

Z koronakrize si můžeme vzít 
i to lepší. Kdy jste se s rodinou 
viděla tolik, jako na jaře? Kdy 
jste si uvědomila jasněji, co je 
pro vás důležité? Koronavir 
nás svým způsobem i oboha-
til. 

Numerologie Drahoslava Chudoby

723
litrů kofoly 
vypil Drahoslav 
Chudoba během 
svého dětství, 
které strávil 
v rychnovském 
pivovaru

5
vět slíbil režisér 
Jiří Strach 
Drahoslavu 
Chudobovi 
v pokračování 
oblíbené pohádky 
Anděl Páně 3

154
kilometrů ujel 
Drahoslav 
Chudoba na 
kole během 
letošní charitativní 
cyklotour „Na kole 
dětem“, na jejíž 
organizaci se také 
aktivně podílel

52 000
korun se letos vy-
bralo na záchranu 
Podorlických koste-
lů díky charitativní-
mu projektu „Anděl 
páně pomáhá 
kostelům“, jehož je 
Drahoslav Chudoba 
iniciátorem

1 600
litrů Anti-Covid 
dezinfekce rozvezl 
Drahoslav Chudoba 
jménem Sporckovy 
Hospitální nadace 
během března 
a dubna do domovů 
důchodců a dět-
ských domovů

3 650
dnů utíkal 
Drahoslav 
Chudoba z kan-
celáře na stavbu 
Venclova statku, 
aby vybudoval 
svůj vysněný 
penzion ze statku 
po babičce

1 806
krát poděkoval 
Drahoslav Chudoba 
všem podporo-
vatelům, kteří se 
během podpisové 
kampaně podepsali 
pod jeho kandidatu-
ru do podzimních 
senátních voleb

80
kilometrů potrubí 
je potřeba položit, 
aby v celém 
regionu tekla ze 
všech kohoutků 
v domácnostech 
voda v kojenecké 
kvalitě

2
miliardy 
korun sehnal 
Drahoslav 
Chudoba na 
veřejné projekty 
v regionu

Podporujeme Drahoše Chudobu na cestě do Senátu Podorlické 
listy Volte 
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Drahoslav Chudoba
vodohospodář, podnikatel, filantrop
nezávislý kandidát do Senátu
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Zadavatel: Drahoslav Chudoba | Zpracovatel: Eliška Oberhofnerová

Kateřina Neumannová
olympijská vítězka  
a mistryně světa v běhu na lyžích

S Drahošem Chudobou jsem absolvovala část 
cyklotour Na kole dětem, kterou podporoval. Kdo 
nezištně pomáhá, je podle mě člověk na správném 
místě. Držím mu palce v dalších výzvách.

Jiří Strach
filmový režisér, herec a scénárista

Ing. Milan Žďárek
starosta Českého Meziříčí

S Drahoslavem Chudobou spolupracuji už 
10 let. Vážím si jeho vlastností, kterými jsou 
odpovědnost, slušnost a pokora. Je to rovný 
a schopný člověk. Proto ho budu podporovat 
na cestě do Senátu.

Ing. Ladislav Šimerda
ředitel Správy lesů šlechtického rodu 
Colloredo-Mansfeld

Moje podpora vychází ze znalosti osobnosti 
člověka, čestného a pracovitého manažera a jeho 
konkrétních skutků a činů, kterými naplňuje 
vytčené cíle pro společnost. Doporučuji ostatním 
voličům.

Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský a primas český

Vážím si nezištného chování pana Drahoslava 
Chudoby a všech dobročinných projektů, které 
iniciuje. Bez nároku na odměnu obětavě pracuje 
na záchraně kostela sv. Jana Nep. v Bělé, rovněž 
odvedl mnoho práce ve prospěch projektu nových 
varhan pro Svatovítský chrám. Je mi potěšením 
s panem Chudobou již několik let spolupracovat.

Josef Suchár
římskokatolický kněz, farář, 
zakladatel spolku Neratov

S Drahoslavem Chudobou nás spojuje zájem 
o udržení tradic a snaha o obnovu zchátralých 
kostelů. Jeho charitativní projekt na pomoc 
Podorlickým kostelům dokazuje, že není mužem 
slibů, ale činů. A takových není nikdy dost.

Zdeňka Seidelová
starostka obce Přepychy

Zásobování obyvatel pitnou vodou je prvořadým 
úkolem starostů. Pět let se potýkáme se suchem 
a nedostatkem pitné vody. Proto vítám vznik 
skupiny „Voda pro Podorlicko“, která nám pomůže 
překonat „sucho“ příštích let. Drahoš Chudoba 
jako její iniciátor a předseda má moji plnou důvěru 
a jednoznačnou podporu. 

Michal Kortyš
senátor, náměstek hejtmana Pardubického kraje, 
bývalý starosta Litomyšle

Drahoslava Chudobu znám pracovně i osobně už 
přes dvacet let. Považuji ho za férového chlapa, 
který neslibuje, ale koná a dotahuje věci do konce. 
Proto má moji podporu v podzimních volbách do 
Senátu.

Ing. Bedřich Syrovátko
ředitel BEAS a.s. - Pekárna Lično, Choustníkovo 
Hradiště, cukrárna Letohrad

Díky úzké spolupráci při stavbě pekárny 
Choustníkovo Hradiště jsem si ověřil, že Drahoslav 
Chudoba je schopný a přímý člověk. Známe se 
přes dvacet let. Proto můžu s klidným svědomím 
říci, že v podzimní volbě má moji podporu.

Milí spoluobčané,
z celého srdce děkuji všem za 
podporu. Senátor se má starat. A já 
to beru zodpovědně. Vím, že umím 
být tam, kde je potřeba. Rychle 
a bez dlouhých řečí. Je jedno, 
jestli mám skočit do auta a rychle 
rozvést dezinfekci nebo chodit na 
ministerstva tak dlouho, až dotace 
na potřebné projekty doputují 
k nám do kraje. Nejvíc rozumím 
vodě. Proto je mou prioritou i přes 
deštivé léto a bleskové povodně boj 
proti suchu. Ani zdaleka jsme nad 
ním nezvítězili. Do deseti let chci 
dostat vodu v kojenecké kvalitě 
do všech kohoutků v našem kraji 
a hospodařit s vodou tak, aby ji měli 
dost zahrádkáři, zemědělci, lesníci 
a hlavně naše krásná Podorlická 
příroda.

Voda přede mnou, voda za mnou
Na Podorlicku, v malebném 
území pod jižními svahy Or-
lických hor, už dvacet let 
obyvatelé bojují se suchem. 
Naučili se vodou šetřit, vodu 
recyklovat, bazény v létě ne-
napouštět. Ani doběhnout si 
občas pro pitnou vodu z cis-
teren není pro tamní oby-
vatele žádná neznámá. Již 
brzy by ale všechno mohlo 
být jinak. Skupina odborníků 

plánuje zásobit tuto oblast 
vodou, která je svou kvali-
tou srovnatelná s vodou ko-
jeneckou. Jak je to možné 
a jak to chtějí udělat?

„Tato oblast Orlických hor 
je z pohledu dostatku vody 
dlouhodobě zanedbávaná. 
Studánky nám vysychají, 
kůrovec suchu napomáhá. 
Máme tu zhruba sto tisíc lidí, 

které je potřeba zásobit kva-
litní pitnou vodou,“ vysvětlu-
je Drahoslav Chudoba. Na 
jeho popud proto vznikla 
pracovní skupina „Voda pro 
Podorlicko“, která je složená 
z odborníků, starostů, hyd-
rogeologa, zemědělců. A ta 
má plán, který už dokonce 
začala postupnými krůčky 
realizovat. 

Pokračování na str. 2
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Drahoš má moji 
podporu
Drahoše si vážím nejen jako 
člověka, ale především jako 
bezvadného kamaráda. Je 
to nezištný a dobrosrdečný 
člověk. Nápad pomáhat 
kostelům a zorganizovat 
charitativní projekt Anděl 
páně pomáhá kostelům 
na jejich opravu se zrodil 
u Chudobů na statku. Já se 
k němu velmi rád připojuji. Ve 
volbě do Senátu má Drahoš 
moji jednoznačnou podporu.



Fotoarchiv Drahoslava Chudoby

Vize Drahoslava Chudoby

Co je za mnou

Budu tam, 
kde je potřeba

Voda přede mnou, voda za mnou

str. 2 str. 3

září 2020 září 2020

Speciální vydání pro volby do Senátu 2020 Speciální vydání pro volby do Senátu 2020 

Podorlické listy Podorlické listy

Spoluautor obnovení 
Východočeské vodárenské 
soustavy

Koordinátor pracovní skupiny 
Voda pro Podorlicko

Soukromý zemědělec s téměř 
dvacetiletou zkušeností

Myslivec a předseda Mysliveckého 
sdružení v regionu

Předseda Hospitální nadace 
Františka Antonína hraběte 
Sporcka v Kuksu 

Můj příběh
Dětství v rychnovském 
pivovaru

Životní projekt  
DEMP-HOLDING s.r.o.

Projekt nové 
lanové dráhy na 
Sněžku

Vybudování 
Venclova statku

Předseda správní rady Hospitální 
nadace Františka Antonína 
hraběte Sporcka v Kuksu

Anděl páně 
pomáhá 
kostelům

Senioři
Důchod má být zaslouženým, ale především aktivním 
odpočinkem. Zasadím se o to, aby měli senioři vizi 
ekonomické jistoty a mohli si důchodu užít naplno. 
Pokud se mě někdo zeptá, komu přidat, jako první ukážu 
právě na seniory.

Doprava
Stavba D35. Jde to i rychleji? Rozhodně ano. Včasné 
dokončení přivaděčů k D35 usnadní život v obcích, které 
leží u nově budované dálnice. A následně celému regionu. 
Budu tak dlouho zvonit u plotu ŘSD a pomáhat starostům 
s dokumentací, až se stavba D35 urychlí a zefektivní.

Tradice
Tradice nás všechny spojují. Záchrana kostelů na 
Podorlicku je toho důkazem. Nelze všechny památky 
opravit mávnutím proutku, ale někde se začít musí. A já 
jsem s akcí Anděl páně pomáhá kostelům už začal. 

Krajina se stromy, pole s úrodou
O krajinu kolem sebe se má pečovat. Budu běhat a shánět 
dotace na vysázení listnatých stromů, které jsou proti 
kůrovci odolnější. Na vznik retenčních nádrží. Na kapénkové 
závlahy pro domácnosti. Tak dlouho, až dosáhnu změny. 

Voda
Voda je klíčovou surovinou. Pod Orlickými horami chybí 
celkem tři roční úhrny srážek. Proti suchu musíme začít 
bojovat okamžitě. A já mám plán. Do 10 let je reálné, aby 
ve všech kohoutcích našeho kraje tekla voda v kojenecké 
kvalitě. 

Senátor se má starat
Doba je plná nejistot. Jsem zvyklý pomáhat od dětství. 
Dovedu sehnat finance na veřejné projekty. Vím, jak se 
žádosti píší a jak dotace získat. Dlouhodobě pomáhám 
v domovech seniorů, podporuji spolky. Kdo rychle pomáhá, 
dvakrát pomáhá. 

Nejste lékař. Jak to chcete 
dělat?
Jakkoliv. Stejně jako na jaře 
můžu rozvážet dezinfekci, 
můžu shánět finance, pomáhat 
lidem v  nouzi, pomáhat zdra-
votníkům...Jako senátorovi by 
mi tohle všechno šlo mnohem 
lépe.

Když odhlédneme od korona-
viru, uměl byste ve 30 sekun-
dách vysvětlit, proč bych vás 
měla volit?
Protože mám vizi a také přes-
né cíle, čeho chci jako senátor 
dosáhnout. Protože nejsem 
zatížen jakoukoliv politickou 
minulostí a nejsem politický di-
nosaurus. Protože je za mnou 
už vidět kus práce. Protože nic 
neslibuji, ale rovnou jednám. 
Protože se chci jen a  pouze 
věnovat práci senátora. Proto-
že se chci i  v  Senátu věnovat 
tomu, čemu rozumím. Protože 
mám hodně energie a zároveň 
kupu zkušeností. Protože jsem 
nezávislý a  Senát potřebuje 
spíše osobnosti než straníky. 
Protože mám čistý štít. Proto-
že mě štve, jak všechno dlou-
ho trvá. Byla to půlminuta? 
(smích).

A čemu tedy rozumíte?
Rozumím vodě a  rozumím fi-
nancím. Celý život jsem se vě-
noval vodohospodářství a také 
shánění financí na veřejné pro-
jekty - chodníky, silnice, školy, 

kanalizace, vodovody. Cokoliv 
si umíte představit. 

Dobře a co plán a vize?
Mám jich dost a mám v tom jas-
no. Pokud mám něco vypích-
nout, tak je to voda a  dálnice 
D35. Náš region patří k nejsuš-
ším v zemi a nic na tom nezmě-
nilo letošní deštivé léto. Takže 
bych chtěl do každého kohout-
ku v kraji přivést do několika let 
vodu v kojenecké kvalitě a za-
jistit dostatek závlahové vody 
pro lesy, zemědělce i zahrádká-
ře. Druhé velké téma je pro mě 
D35. Stavbu musíme především 
zrychlit, protože tah HK – Holi-
ce – Vysoké Mýto přestal být už 
dávno dopravně bezpečný.

Proč bych vám měla věřit?
Nejlepší argument je vždycky 
důkaz. Tak třeba teď v  srpnu 
jsem pomohl svazku obcí Dříž-
ná na Podorlicku sehnat 6 mili-
onů korun na vodovod.

Jste jedním z osmi kandidátů. 
Dá se v takové konkurenci zví-
tězit?
Jeden z nás určitě vyhraje. A já 
se přiznám, že nerad prohrá-
vám (smích). Mám pocit, že 
šanci by měl dostat někdo, kdo 
má jasnou vizi a  jasné plány, 
co chce pro svůj region udě-
lat a má také dostatek energie 
své plány realizovat. Chtěl bych 
proto všechny požádat, aby šli 
k volbám. Má to smysl.

Do deseti let chtějí dostat 
vodu v kojenecké kvalitě 
do všech kohoutků v kra-
ji. Nechtějí přihlížet tomu, 
že se jednou budou muset 
lidé běžně zásobit cister-
nami s pitnou vodou. 
„Vláda plánuje přispívat na 
výstavbu přehrad. My tady 
ale máme dva skvělé zdro-
je podzemní vody. Polickou 
pánev a Vysokomýtskou 
synklinálu. Ty mají obrovský 
přebytek kvalitní minerální 
vody. A my se k té vodě jen 
potřebujeme dostat,“ vy-
světlujehydrogeolog Sva-
topluk Šeda. „Představte 
si velké jezero podzemní 
vody, které nikdy nevy-

schne. I kdyby deset let vů-
bec nepršelo, voda v pod-
zemním jezeru by klesla 
o deset metrů. Z dvě stě 
padesáti,“ dodává Šeda. 
Vysokomýtská synklinála 
je velká 800 km čtvereč-
ních, hluboká 250 metrů 
a disponuje dvěma kubí-
ky vody za vteřinu. Polic-
ká pánev zase disponu-
je 0,7 kubíků využitelných 
zdrojů podzemní vody. Od-
borníci pracovní skupiny 
chtějí vodu z těchto dvou 
zásadních zdrojů vzájem-
ně propojit a přivést ji do 
oblasti Rychnovska a de-
ficitního Podorlicka. „Bude 
k tomu zapotřebí vystavit 

80 km vodovodních trubek, 
bude to trvat deset let. Pa-
pírování, žádosti o dotace, 
běhání na ministerstva. Ale 
my už jsme začali a máme 
za sebou první úspěchy. 
Nevzdáme se a budeme 
bojovat, dokud nedosáh-
neme změny,“ dodává 
Chudoba. „Máme tady pod 
zemí jedinečné bohatství. 
A toho je potřeba si vážit. 
Podzemí voda je svou ja-
kostí a nutriční hodnotou 
nesrovnatelně lepší než ja-
kákoliv jiná, upravená mi-
nerální voda,“ uzavírá hyd-
rogeolog Svatopluk Šeda. 

Jednatel společnosti 
DEMP-HOLDING s.r.o. s více než 
dvacetiletou zkušeností

Člen Nadačního fondu Svatovítské 
varhany

Charitativní činnost: záchrana 
kostelů na Podorlicku, cyklotour 
Na kole dětem, podporovatel 
dětského sboru Carmina

Projektový manažer: nová lanová 
dráha na Sněžku, revitalizace 
Zámeckého návrší v Litomyšli, 
plynofikace regionu

Kuchař, číšník a duše rodinného 
penzionu Venclův statek 
v Javornici

Táta dvou dospělých dcer, které se 
věnují zemědělství a ekonomice

Rychnovák srdcem i duší, který 
v dětství válčil na voru proti 
Habrovákům jako děti v Poláčkově 
knize Bylo nás pět 
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Naše první auto, které si rodiče pořídili. Foceno 
u babičky na statku v Javornici, kde jsem s bratrem 
prožil dětství.

V rámci boje se suchem chci získat dotace na 
aquabagy, aby měly obce a města možnost udržovat 
si krásnou zeleň. Díky aquabagům se stromy a keře 
zavlažují postupně a voda se dostane až ke kořenům. 

S Kateřinou Neumannovou při charitativní cyklojízdě 
Na kole dětem. Kateřina i Jirka Zimovčák mě zničili, 
nohy mě bolely ještě dva týdny. Musím potrénovat na 
příští rok!

Příprava jídel pro hosty v kuchyni na 
Venclově statku. Vaření mě nikdy neomrzí. 
S rouškou to není žádný med, ale zvládli 
jsme to a zase se přiučili něčemu novému. 

Plánování a práce na vodovodním potrubí. K tomu, aby na 
Rychnovsku z každého kohoutku tekla voda v kojenecké kvalitě, 
potřebujeme položit 80 km potrubí. 

S JIřím Strachem nás svedla dohromady touha 
pomáhat zchátralým kostelům. Oběma je 
nám líto, když vidíme kostely pustnout. Naši 
předkové kostely postavili a zaslouží si, aby 
tradice putovaly z generace na generaci.

Z hospodářství po mojí babičce jsme vlastníma 
rukama přes deset budovali náš malý statek. Začínali 
jsme s pár ovečkami a nyní máme stáje s koňmi 
a chováme Skotský náhorní skot. Vždy jsem si 
z kanceláře nejraději utíkal vyčistit hlavu sem, do 
Javornice na statek. 

Pracovní schůzka s kardinálem Dominikem Dukou 
na Arcibiskupství pražském, mimo jiné jsem věnoval 
a připravuji dřevo pro kruchtu pod varhany do 
katedrály Sv. Víta v Praze. 

Kostel v Sedloňově, který se rekonstruuje díky projektu 
„Anděl páně pomáhá kostelům“. Tohle léto se na charitativním 
promítání pohádky vybralo přes 13 tisíc korun na opravu 
a rekonstrukci kostelíku. 

Rozvoz dezinfekce AntiCovid do domovů důchodců, 
nemocnic a dětských domovů na jaře 2020. Celkem 
jsem rozvezl téměř 1600 litrů dezinfekce a 500 kusů 
jednorázových roušek. 

Na statku fungujeme se zaměstnanci jako rodina. Jedna dcera má 
navíc na starosti hospodaření na farmě, druhá se stará o ubytování 
a restauraci a manželka se věnuje ekonomice.

Zemědělství se věnuji přes deset let. Dost 
často vyrážím na pole. Na našem poli 
aplikujeme hlubokou orbu do 40 cm, kterou 
já prosazuji. 


