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Kandidátka politické strany TOP 09 (15 zastupitelů)

1. Ing. Jana Skalická (TOP 09)
podnikatelka

- narozena v roce 1956
- VŠST v Liberci, fakulta strojní
- předsedkyně  místní  organizace  a  výboru  TOP  09  Městského 

obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou
- v současnosti  (od  roku  1995)  jednatelka  a  společník  ve  firmě 

poskytující služby v ekonomické a personální oblasti
- 1981–1992  práce  v oblasti  projekce  a  programování  řídících 

systémů a zavádění prostředků výpočetní techniky (Tesla a.s.)
- 1993–1994  práce  v oblasti  nákupu  a  služeb  výpočetní  techniky 

(Waltron, spol. s r.o.)
- zájmy: ekonomie, zvířata, aktivní cestování a poznávání různých 

kultur, kolo, lyže

2. Ing. Tomáš Petrásek (TOP 09)
živnostník

- narozen v roce 1977
- Technická  Univerzita  v Liberci,  fakulta  mechatroniky  a 

mezioborových inženýrských studií
- v současnosti návrhy a montáže kamerových systémů
- další  současné  i  dřívější  aktivity  –  organizační,  technická  a 

poradenská činnost pro firmy v ČR, USA a jihovýchodní Asii
- zájmy: věda a technika, golf, snowboard, cestování

3. Ing. Miroslav Vlach, M.A. (TOP 09)
pilot dopravních letadel

- narozen v roce 1967
- Vysoká  vojenská  letecká  škola  SNP,  Košice  (1989), Námořní 

postgraduální škola, Monterey, California (1998)
- v  současnosti  dopravní  pilot  společnosti  Travel  Service,  a.s.  v 

Praze a majitel cestovní agentury MIRAZONE TRAVEL Agency 
v Jablonci nad Nisou

- 1989–1993 stíhací pilot MIG-21 vojenského letectva Armády ČR, 
1993–1994 pozorovatel a štábní důstojník strážní a humanitární 
mise  OSN (UNGCI)  v  severním  Iráku,  1994–2000  vedoucí 
specialista  na  různých  vojenských  a  civilních 
funkcích Ministerstva  obrany  ČR,  vojenský  a  obranný 
poradce Stálé  Mise  ČR  při  OSN  v  New  Yorku  (2000–2002) 
a Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu (2000–2004)

- zájmy: rodina, cestování, fotbal, snowboarding, bowling, squash, 
sportovní střelba a rybaření
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4. Miroslav Lhoták st. (TOP 09)
podnikatel

- narozen v roce 1963
- vyučen v oboru automechanik, následně SPŠS
- v současnosti podnikatel – automobilový průmysl
- zájmy: sport, cestování

5. Mgr. Jana Skalická (TOP 09)
právník

- narozena v roce 1982
- Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
- do roku 2009 asistent soudce Okresního soudu v Liberci
- v současnosti právník
- zájmy: právo, cestování, sport, zvířata

6. Ing. Ondřej Kyselo 31 vedoucí montáže Vratislavice nad Nisou     TOP 09
7. Zbyněk Lipavský 31 projektový manažer Vratislavice nad Nisou     bez politické příslušnosti
8. Ing. Antonín Černý  33    inženýr produktů Vratislavice nad Nisou       TOP 09
9. Simona Košková   41   živnostnice          Vratislavice nad Nisou       bez politické příslušnosti 
10. Dagmar Sengrová   37 účetní asistentka            Vratislavice nad Nisou       TOP 09
11. Miroslav Lhoták ml. 19 student VŠ Vratislavice nad Nisou       TOP 09
12. Michael Sengr 62 chovatel Vratislavice nad Nisou       TOP 09
13. Marie Vanišová 57 hospodářský pracovník Vratislavice nad Nisou       TOP 09
14. Jan Absolon 23 hasič Vratislavice nad Nisou       TOP 09
15. Jakub Vaniš 23 živnostník Vratislavice nad Nisou       TOP 09

   


