
VOLBY 
DO SENÁTU

NEJSEM ŽÁDNÁ 
CELEBRITA...

Dejte si  
PROCHÁZKU
k volbám

FOTBALISTA
HOKEJISTA
DIVADELNÍ HEREC
ANI PODNIKATEL...
TÍM LÉPE PRO VÁS 
BUDU V SENÁTU 
PRACOVAT!

Miloslav  
Procházka
váš kandidát  
na senátora

Volební obvod 14 České Budějovice

a v  družstevní bytové výstavbě vidím řešení 
pro zlepšení bytové situace i v dnešní době. 

Při dlouholeté práci v  cizině a obchod-
ních cestách do východních zemí, jsem měl 
možnost vidět markantní sociální rozdí-
ly, mnohem větší než u nás. Vážím si toho, 
že v  České republice takové rozdíly zda-
leka nejsou. A chtěl bych, aby to tak bylo  
i v budoucnu. 

Jsem tady pro Vás.  

Ing. Miloslav Procházka, CSc.

Dovolte, abych se představil... 
Jsem „budějčák“, narodil jsem se v  Českých 
Budějovicích, kde žiji a pracuji. 

Profesí jsem elektrotechnik, absolvent elekt-
rotechnické fakulty ČVUT v  Praze a na Kar-
lově Univerzitě jsem získal hodnost kandidáta 
pedagogických věd.  

Pracoval jsem v  průmyslu, školství i obcho-
dě. V devadesátých letech jsem také pracoval 
v Německu, zažil jsem jako „pendler“ čekání 
na hranicích i fronty na úřadech. Vážím si pro-
to členství v  EU i možnosti volného pohybu 
v rámci ŠENGENU. I přesto však dávám před-
nost bezpečí naší země a pokud by to bylo 
nutné, podpořím opatření k  ochraně našich 
hranic.

Jsem ženatý, mám dospělou dceru. Po svat-
bě jsme bydleli v podnájmu, pak jsem se při-
hlásil do Stavebního bytové družstva, stavěl 
jsem družstevní dům, družstevní garáž, pra-
coval jsem na akci Z (dům pro seniory u Mal-
še, kulturní dům v  Rožnově). Družstevnictví 
a spolupráce pro mne tedy nejsou jen slova  



BEZPEČÍ  
A JISTOTY

BYDLENÍ  
JE ZÁKLAD

Aby naše domovy byly  
bezpečné, aby naše země byla 
bezpečná, aby náš život byl  
bezpečný. To je cíl a priorita, 
kterou chci prosazovat.   

Jen fungující  
ekonomika umožní:
✔ zvyšování životní úrovně našich 

občanů, přibližování se nejvyspěle-
jším zemím 

✔ zvyšování obranyschopnosti naší 
země 

✔ kvalitní zabezpečení ve stáří  
a v nemoci 

✔ valorizaci důchodů

✔ nezvyšování věku pro odchod  
do důchodu

✔ dostupnou, kvalitní a bezplatnou  
zdravotní péči

✔ navyšování mezd a platů ve zdravot-
nictví, ve školství, v bezpečnostních 
sborech, ve státní správě 

✔ kvalitní a dostupné vzdělání pro naše 
děti, bezplatné vysoké školství 

✔ realizaci sociálních programů, navy-
šování prostředků na kulturu a sport

✔ dostupnou a komfortní veřejnou  
dopravu

Bydlení, to není jen základní  
životní jistota, je to i klíč  
ke změně nepříznivého  
demografického vývoje.   

PODPOŘME 
DRUŽSTEVNÍ  
BYTOVOU 
VÝSTAVBU
Český národ stárne. Mnoho mladých 
lidí, kteří by chtěli založit rodinu, nemá 
dostatek prostředků na vlastní dům  
nebo byt, ani na drahé nájmy. Zvažují,  
zda dětem budou moci zajistit  
odpovídající podmínky, odkládají 
rodičovství.  

Družstevní bytová výstavba byla 
v minulosti jedním z pilířů bytové 
výstavby. Zvládli jsme to my – dříve 
narození, zvládnou to i dnešní  
mladí lidé. 

Bez podpory státu to ale nepůjde,  
stejně jako v době, kdy jsem stavěl já.

VÁŠ HLAS ROZHODNE                       
5. A 6. ŘÍJNA 2018
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