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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. 

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.  

Michal Janek, senátní obvod č. 11 - Domažlice 

Oční lékař a jeden z předních chirurgů v České republice se narodil v roce 1948 a vystudoval 

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je významnou osobností v oblasti české kataraktové 

chirurgie. V roce 2006 se stal radním města Klatovy a od roku 2010 byl jedno funkční období 

poslancem za TOP 09.  

Herbert Pavera, senátní obvod č. 68 - Opava 

Dlouholetý starosta obce Bolatice a bývalý poslanec Parlamentu České republiky za TOP 09 se narodil 

v roce 1958. Vystudoval učitelství matematiky a chemie na Pedagogické škole v Ostravě. Od roku 

1990 je zastupitelem obce a od roku 1998 až dodnes 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 a vystudoval Střední průmyslovou školu 

elektrotechnickou. 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. Mezi jeho největší koníčky 

patří tenis.  
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Terezie Radoměřská, senátní obvod č. 41 - Benešov 

Absolventka bohemistiky, historie, a také teologie se narodila v roce 1969. Pracovala jako kastelánka 

hradu Český Šternberk, který restituoval její strýc, překladatelka nebo tlumočnice. Po pětiletém 

pobytu v Německu byla výkonnou ředitelkou think-tanku TOP 09 TOPAZ. Je poradkyní senátora 

Tomáše Czernina (TOP 09) a místopředsedkyní politického spolku Evropská unie žen. Věnuje se 

literární tvorbě, je vdaná a má tři děti. 

 

Pavel Šedlbauer, senátní obvod č. 32 - Teplice 

Předseda představenstva Fotbalového klubu Teplice se narodil v roce 1951 a vystudoval Vysokou 

školu chemicko-technologickou v Praze. Od té doby pracuje ve sklářském průmyslu. Je bývalým 

viceprezidentem evropské skupiny belgicko-japonské sklářské firmy AGC a řadu let stál v čele AGC 

Flat Glass Czech.  

 


