
Celostátní kancelář TOP 09, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, info@top09.cz, www.top09.cz 

 
 

 

Kdo jsou naši kandidáti do Senátu 
     

 

 

 

 

Miroslav Balatka, senátní obvod č. 2 – Sokolov 

Geodet, bývalý opoziční zastupitel Sokolova a kandidát do Poslanecké sněmovny se 
narodil roku 1970. Vystudoval geodezii a kartografii na ČVUT v Praze. V roce 2012 se 
stal zastupitelem Karlovarského kraje a v roce 2017 kandidoval za tento kraj do 
Poslanecké sněmovny. 

Mikuláš Bek, senátní obvod č. 59 – Brno-město 

Vysokoškolský učitel, docent muzikologie a dlouholetý rektor Masarykovy univerzity 
v Brně se narodil v roce 1964 ve Šternberku. Vystudoval obor hudební vědy na 
Masarykově univerzitě v Brně, kde dodnes působí. Doktorské studium absolvoval na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Jiří Drahoš, senátní obvod č. 20 – Praha 4 

Vědec, univerzitní profesor a bývalý předseda Akademie věd České republiky se 
narodil roku 1949. Absolvoval obor fyzikální chemie na VŠCHT v zastával prestižní 
funkci prezidenta Evropské federace chemického inženýrství. Obdržel řadu domácích 
i zahraničních vědeckých ocenění. 

Pavel Dungl, senátní obvod č. 23 – Praha 8 

Přední český ortoped a traumatolog a přednosta ortopedické kliniky Nemocnice na 
Bulovce se narodil v roce 1948. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a 
doktorské studium na Univerzitě Karlově. Absolvoval také četné stáže v zahraničí. Byl 
přednostou České společnosti pro ortopedii a traumatologii a prezidentem Evropské 
ortopedické pediatrické společnosti. 

Vlastimil Dvořák, senátní obvod č. 29 - Litoměřice 

Vášnivý letec, obchodní pilot a učitel létání se narodil roku 1952. Deset let byl 
prezidentem Aeroklubu České republiky. Od roku 1990 je prezidentem Aeroklubu 
Roudnice nad Labem a šéfem mezinárodní letecké show Memorial Air Show, která se 
koná už 27 let každé dva roky. Získal jedno z nejvýznamnějších ocenění Mezinárodní 
letecké federace FAI za rok 2011. A v roce 2002 se stal zastupitelem v Roudnici nad 
Labem, v letech 2002 a 2011 byl členem rady města.  

Pavel Fischer, senátní obvod č. 17 – Praha 12 

Diplomat, poradce Václava Havla a kandidát na prezidenta se narodil roku 1965. 
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a ve studiu pokračoval 
v Ženevě a na prestižní vysoké škole v Paříži. Během prezidentství Václava Havla 
působil v Kanceláři prezidenta republiky, poté byl českým velvyslancem ve Francii a 
Monaku a pracoval také na ministerstvu zahraničí. 
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Michal Janek, senátní obvod č. 11 - Domažlice 

Oční lékař a jeden z předních chirurgů v České republice se narodil se v roce 1948. 
Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze je významnou osobností 
v oblasti české oční chirurgie. V roce 2006 se stal radním města Klatovy a od roku 
2010 byl jedno funkční období poslancem za TOP 09. 

Zdenka Němečková Crkvenjaš, senátní obvod 71 – Ostrava 

Narodila se roku 1976 v Ostravě. Prvních 15 let svého života prožila v Sarajevu. 
Vystudovala Lékařskou fakultu v Olomouci a nastoupila na Popáleninové centrum ve 
Fakultní nemocnici Ostrava, které už desátým rokem vede. V letech 2010 až 2014 byla 
zastupitelkou města Ostrava. 

Herbert Pavera, senátní obvod č. 68 - Opava 

Dlouholetý starosta obce Bolatice a bývalý poslanec Parlamentu České republiky za 
TOP 09 se narodil se v roce 1958. Vystudoval učitelství matematiky a chemie na 
Pedagogické škole v Ostravě. Od roku 1990 je zastupitelem obce a od roku 1998 
doposud starostou Bolatic. Od roku 2006 je předsedou Sdružení obcí Hlučínska.  

Miroslav Plch, senátní obvod č. 38 - Mladá Boleslav 

Majitel rodinné firmy Unispo Bezno se narodil v roce 1953. Vystudoval Střední 
průmyslovou školu elektrotechnickou a v roce 1991 založila jeho rodina firmu, která se 
díky své poloze v Mladé Boleslavi zabývá výrobou komponentů pro oblast 
automobilového průmyslu. Firmu vede spolu se svými dětmi a je jejím jednatelem. Za 
TOP 09 je členem zastupitelstva v obci Sovínky. 

Terezie Radoměřská, senátní obvod č. 41 - Benešov 

Narodila se v roce 1969. Studovala na Karlově univerzitě bohemistiku a historii, poté 
teologii. Pracovala jako kastelánka hradu Český Šternberk, který restituoval její strýc, 
později jako překladatelka nebo tlumočnice. Byla výkonnou ředitelkou think-tanku 
TOP 09 TOPAZ, nyní je poradkyní senátora Tomáše Czernina (TOP 09) a 
místopředsedkyní politického spolku Evropská unie žen. 
 
Pavel Šedlbauer, senátní obvod č. 32 - Teplice 

Předseda představenstva Fotbalového klubu Teplice se narodil v roce 1951. 
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a celý život pracuje ve 
sklářském průmyslu. Je bývalým viceprezidentem evropské skupiny belgicko-japonské 
sklářské firmy AGC a řadu let stál v čele AGC Flat Glass Czech.  

Jiří Šesták, senátní obvod č. 14 – České Budějovice 

Místopředseda Senátu České republiky a bývalý ředitel Jihočeského divadla se narodil 
roku 1956 v Českých Budějovicích. Vystudoval herectví na DAMU, kde úspěšně dokončil 
v roce 2012 doktorandské studium. Se studenty založil Studentské univerzitní divadlo. 
Je členem Garanční rady Národního divadla a členem správní rady Akademie 
múzických umění. Od roku 2014 byl zastupitelem města České Budějovice. 
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Martin Uhlíř, senátní obvod č. 8 – Rokycany 

Bývalý zastupitel Prahy 10 se narodil v roce 1976. Vystudoval Provozně ekonomickou 
fakultu ČZU a od roku 2004 pracuje v oboru online médiích a marketingu. Pracoval 
například pro Aktuálně.cz, E15 nebo Centrum.cz. Podílel se také na založení několika 
občanských iniciativ. 


