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TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát 

TOP 09 SPOLEČNĚ S HNUTÍM STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ NABÍDNE VOLIČŮM 22 KANDIDÁTŮ DO SENÁTU. V 

DALŠÍCH PĚTI OBVODECH STRANY PODPOŘÍ KANDIDÁTY ODS. KOMPLETNÍ KANDIDÁTKY DNES JEJICH 

ZÁSTUPCI ODEVZDALI MINISTERSTVU VNITRA.  

Podzimní volby završí supervolební rok. Volby sice tentokrát nebyly v jednom kalendářním roce, ale fakticky mnohde jdou 

lidé během 12 měsíců volit už počtvrté. V pětici obvodů - Louny, Olomouc, Uherské Hradiště, Znojmo a Karviná, TOP 09 

podpoří pravicové kandidáty Občanské demokratické strany. 

 „Naše kampaň bude v každém případě kontaktní. Jsme si jisti, že dané slovo přesvědčí voliče víc než 

stovky reklamních ploch. Bude racionální, šetrná a pevně doufám, že si také zachová tu nezbytnou 

špetku humoru,“ říká volební manažer TOP 09 Jaroslav Poláček. 

V jednotlivých obvodech se kampaň kandidátů bude lišit podle jejich osobnosti, zaměření a regionu. 

"Jednotícím prvkem senátní kampaně bude grafika a symbol - mapový špendlík s vyobrazením Karla 

Schwarzenberga. Jdeme takovou cestou, abychom dosáhli maximální synergie ve volbách 

komunálních i senátních," dodal Poláček. 

TOP 09 chce podpořit senátní volby částkou 6,4 milionů korun, další peníze do kampaně vloží sami kandidáti. 

Mezi kandidáty jsou například aktivní komunální politici, šéf horské služby, odborník na globální změny, 

známý písničkář, politolog nebo propagátorka cvičení Pilates v Česku. Průměrný věk kandidátů TOP 09 je 

51,6 let. Celkem 20 z 22 kandidátů TOP 09 má vysokoškolský titul. 

 
V Praze 5. srpna 2014 
Martina Macková, tiskové oddělení TOP 09 
 

Přehled kandidátů 

Senátní obvod 3 – Cheb - VÍTĚZSLAV PADEVĚT (56) TOP 09 a STAN 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal titul doktor přírodních věd. Do politiky se zapojil už 

v letech 1990-1992, kdy se stal místopředsedou Okresního národního výboru v Tachově pro oblast školství, zdravotnictví 

a sociálních věcí. V roce 1993 založil rodinnou firmu Vega Truck, která dodnes úspěšně funguje. Je zakládajícím členem 

TOP 09 v Karlovarském kraji. V roce 2000 byl zvolen do obecního zastupitelstva Velké Hleďsebe a následně i jejím 

starostou. Aktivně se zapojil do práce ve Svazu měst a obcí ČR. 

mailto:info@top09.cz
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Senátní obvod 9 – Plzeň - LADISLAV CABADA (41) TOP 09 a STAN 

Vystudoval politologii na Univerzitě Karlově. Od roku 1999 působí v různých akademických pozicích, a také v oblasti 

organizace a správy výzkumu a vývoje jako člen komisí Grantové agentury ČR. Od roku 2012 je předsedou 

Středoevropské asociace pro politické vědy. V současnosti pracuje na Katedře politologie a humanitních studií 

Metropolitní univerzity Praha. Zabývá se srovnávací politologií středovýchodní Evropy, k tomuto tématu publikoval více 

než 20 knih. 

Senátní obvod 12 - Strakonice - MARTIN GREGORA (49) TOP 09 a STAN 

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal atestaci I. a II. stupně z pediatrie. Od roku 2013 je 

primářem na dětském oddělení v Nemocnici Strakonice a.s. V politice je aktivní od roku 2006, kdy se stal zastupitelem 

Strakonic. V roce 2010 byl zvolen poslancem za TOP 09. Je autorem řady odborných knih, za které získal například cenu 

Grada. 

Senátní obvod 15 - Pelhřimov - IVO JAHELKA (60) TOP 09 a STAN 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1981 se stal členem kárné komise České advokátní 

komory. Díky zálibě zhudebňovat vybrané soudní a kuriózní příběhy ze svého všedního života si vysloužil přezdívku 

„zpívající právník“. Nyní kromě koncertování vede vlastní advokátní kancelář v Jindřichově Hradci, kde se zaměřuje na 

občanské, rodinné, trestní a obchodní právo. Je také autorem knih – Když se smějí paragrafy, Minimumk soudu a 

Soudníček. 

Senátní obvod 18 – Příbram - VÁCLAV ŠVENDA (40) TOP 09 a STAN 

Vystudoval učitelství odborných předmětů na Karlově univerzitě a na Ostravské univerzitě. Vyučoval informační 

technologie na Integrované střední škole hotelového provozu, obchodu a služeb v Příbrami. Od roku 1993 podniká 

v obchodě, službách a v oblasti informačních technologií. Až do vzniku TOP 09 nebyl členem žádné politické strany. Od 

roku 2010 je zastupitelem Příbrami za TOP 09.  Je ženatý, má dva syny. Mezi jeho zájmy patří rodina, příroda, cestování, 

běh, florbal, tenis, jízda na kole a lyžování. 

Senátní obvod 21 – Praha 5 - VLADIMÍR BALAŠ (55) STAN (s podporou TOP 09)  

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal akademický titul doktora práv, docenta a hodnost kandidáta 

věd. Během svých studií a praxe absolvoval mezinárodní vzdělávací kurzy a získal prestižní stipendia na univerzitách v 

Moskvě a Michiganu. Působil jako ředitel Ústavu státu a práva ČSAV a AV ČR, člen Vědecké rady Ministerstva 

zahraničních věcí, a také předseda České společnosti pro mezinárodní právo. Byl členem Stálého arbitrážního soudu v 

Haagu i zástupcem České republiky v rámci organizací OSN. Vyučuje na univerzitách v Česku i v zahraničí.  

Senátní obvod 22 – Praha 10 - RENATA SABONGUI (54) TOP 09 a STAN 

Vystudovala Státní Konzervatoř v Praze a pokračovala na HAMU, obor pedagogika. Od roku 1987 působila jako pedagog 

v Tanz Theatre Linz ve Vídni, v baletní škole v Passau nebo jako mistr baletní školy ve Washingtonu. Stala se 

dramaturgyní baletu Národního divadla a poradkyní ředitele pro projekty s USA. Vedla zahraniční oddělení ND a jako 

první žena v historii byla navržena do konkurzu na ředitele. Spolupracovala na projektech Praha 2000, Evropské město 
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kultury a jako tanečnice vystupovala v divadlech i ve filmech. Založila Pilates Academy, vede dětské cvičení v pořadu ČT 

Kouzelná školka. Je vdaná, má dvě děti. 

Senátní obvod 24 – Praha 9 – JIŘÍ VÁVRA (48) TOP 09 a STAN 

Odborník se zaměřením na vývoj a inovace se po roce 1989 aktivně zapojil do rodinného podnikání v oblasti strojírenství 

a poradenství a také v potravinářství. Spolu s rodiči tak během dvaceti let vybudoval od nuly úspěšné firmy. V souvislosti 

s podnikáním si doplňoval odborné znalosti a vystudoval práva. V letech 1998 až 2006 byl členem Unie svobody, nyní 

jako zastupitel Prahy 9 za TOP 09 vede komisi pro privatizaci obecních bytů a komisi pro rozvoj tzv. brownfields  ve 

Vysočanech. Má syna, mezi jeho koníčky patří turistika a volejbal. 

Senátní obvod 27 – Praha 1 – MARTIN BURSÍK (55) TOP 09 

Po absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy obor ochrana životního prostředí pracoval jako hydrolog ve 

státním podniku Stavební geologie. V letech 1990-1992 byl poslancem České národní rady a od roku 1994 zastupitelem 

hlavního města Prahy. V roce 1998 se stal ministrem životního prostředí v Tošovského vládě, v roce 2006 byl zvolen do 

Poslanecké sněmovny a stal se místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí ve vládě Mirka Topolánka. Vlastní a 

řídí poradenskou firmu Ecoconsulting a přednáší na University of New York in Prague. V roce 2012 byl vyznamenán 

Cenou Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí. Má tři dcery, mezi záliby patří horolezectví.  

Senátní obvod 30 – Kladno - MICHAELA VOJTOVÁ (47) TOP 09 a STAN 

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracovala jako zástupkyně obchodního ředitele a členka dozorčí rady 

ALPHA BROKER a.s. Od roku 2001 působila čtyři roky jako Senior Manažer syndikovaných úvěrů v Komerční bance. 

Poté přestoupila do státní sféry. Pracovala jako vedoucí odboru finančního řízení a rozpočtu krajského úřadu 

Středočeského kraje, na Úřadu Městské části Praha 1 jako vedoucí finančního odboru, a také jako náměstkyně ministra 

kultury. 

Senátní obvod 33 – Děčín -  ZBYNĚK LINHART (46) STAN (s podporou TOP 09) 

Absolvoval Fakultu strojního inženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Na konci 90. let byl aktivní jako člen Rady 

Euroregionu Nisa a v letech 1999-2000 jako člen Krajské koordinační skupiny Ústeckého kraje, která předcházela vzniku 

krajského zastupitelstva. Významně se angažoval při založení Národního parku České Švýcarsko. Od roku 1994 do roku 

2002 působil jako místostarosta Krásné Lípy, od roku 2002 je jejím starostou. 

Senátní obvod 39 – Trutnov - ADOLF KLEPŠ (50) TOP 09 a STAN 

Vystudoval gymnázium ve Vrchlabí a od 1991 pracuje v Horské službě České republiky, kde působí od roku 2001 jako 

náčelník. Jako předseda Rady HS zde zavedl jednotný způsob řízení a vzdělávání a dosáhl sjednocení předpisů a 

nařízení pro dobrovolníky i profesionální složku. V roce 2010 se stal zástupcem ředitele Horské služby ČR, kterým je 

dodnes. Od roku 2014 je členem správní rady. Aktivně působí v komunální politice jako zastupitel a radní města 

Špindlerův Mlýn už páté volební období. 

Senátní obvod 42 – Kolín - PAVEL KÁRNÍK (54) TOP 09 a STAN 

Absolvoval Vysokou školu ekonomie a managementu v Bratislavě. Založil občanské sdružení Ohradská beseda orientující 
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se na ochranu kulturních památek a starých zvyků v okolí Kolína a je členem kolegia akademie Magnesia Litera. Od roku 

2009 je členem TOP 09 a předsedou Regionálního výboru TOP 09 Kolín. Působí jako předseda Komise pro místopis, 

cestovní ruch a propagaci města a jako člen kulturní komise městské rady v Kolíně. 

Senátní obvod 45 – Hradec Králové - JIŘÍ OLIVA (62) TOP 09 a STAN 

Na České zemědělské univerzitě v Praze, kde získal doktorát v oboru Ekonomika a řízení podniku, působí docent Oliva i 

dnes. Za jeho působení v čele Lesů ČR se mu podařilo ze státního podniku vytvořit stabilní a prosperující instituci. Poté 

podnikal jako technický poradce v oblasti zemědělství nebo zprostředkování služeb. V roce 2009 byl zvolen členem 

předsednictva TOP 09, od roku 2010 byl poslancem za TOP 09 a první dva roky působil jako předseda podvýboru pro 

lesní a vodní hospodářství a potravinářství. Poté byl do voleb místopředsedou Poslanecké sněmovny. 

Senátní obvod 48 – Rychnov n. K. - VÁCLAV CEMPÍREK (60) TOP 09 a STAN 

Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích, a také na Evropském 

institutu pro postgraduální vzdělávání při Technické univerzitě Drážďanech. Působil u Československých státních drah, 

později jako pedagog na střední škole a vyšší dopravní akademii. V roce 1996 se stal docentem a v roce 2008 profesorem 

na Univerzitě Pardubice, kde působí dodnes. Je odborným spolupracovníkem řady velkých dopravních společností (ČD 

Cargo, ČD, ČSAD). Je ženatý a má 2 děti. 

Senátní obvod 51 -  Žďár n. S. - JIŘÍ HAVLÍČEK (58) TOP 09 a STAN 

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Bratislavě. Od roku 1992 podnikal a o rok později se zapojil do politiky. Stal se 

nejprve místopředsedou a poté předsedou Obecního výboru KDU-ČSL Havlíčkův Brod a současně byl místopředsedou 

Krajské organizace KDU-ČSL v Hradci Králové. Po komunálních volbách byl roku 2006 zvolen starostou města 

Krucemburk. V komunálních volbách roku 2010 vedl kandidátku TOP 09 v Krucemburku, kde se stal znovu starostou. 

Senátní obvod 57 – Vyškov - ZDENĚK ŠIGUT (58) TOP 09 a STAN 

Vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě UK v Praze a Právnickou fakultu MU Brno. Poté absolvoval doktorandské 

studium na Filozofické fakultě olomoucké Univerzity Palackého. V letech 1991 – 2004 pracoval v oblasti řízení lidských 

zdrojů, dnes přednáší na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě a na Institutu mezioborových studií 

v Brně. Dlouhodobě se zabývá celoživotním vzděláváním a řízením lidských zdrojů. Je autorem několika publikací 

zaměřeným na tuto problematiku. 

Senátní obvod 60 – Brno-město - MICHAL V. MAREK (60) TOP 09 a STAN 

Uznávaný expert na globální změny vystudoval nejprve Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Následně 

získal doktorát z obecné biologie na UK a docenturu v oboru Fyziologie rostlin na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

V roce 2001 se stal profesorem na Lesnické a dřevařské fakultě na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. 

Působil v celé řadě vědeckých společností a odborných radách. Je viceprezidentem odborné skupiny „Global Changes 

and Forest Ecosystems“. Je člen rady expertů podvýboru pro vědu a vzdělání sněmovny a zástupce ČR při Evropské unii 

ve vědeckém výboru COST.  
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Senátní obvod 63 – Přerov - DUŠAN HLUZÍN (50) TOP 09 a STAN 

Náměstek primátora v Přerově, který zodpovídá za řešení problematiky školství a sociálních věcí ve městě, je členem 

předsednictva krajské organizace TOP 09. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, obor čeština - dějepis. 

Později pracoval jako marketingový specialista a obchodní ředitel soukromých firem, po roce 2000 začal sám podnikat. 

Má dvě děti a jeho největším koníčkem je historie. 

Senátní obvod 69 – Frýdek-Místek -  SLAVOMÍR BAČA (40) TOP 09 a STAN 

Vystudoval Střední školu zemědělskou v Českém Těšíně, poté pracoval jako agronom v zemědělském podniku. Od roku 

2008 je zastupitelem v obci Palkovice. Je členem regionálního a krajského výboru TOP 09 v Moravskoslezském 

kraji. Zaměřuje se na problémy zemědělství, ochranu zemědělského půdního fondu a lesní hospodářství, a také na 

propojení kvalitního života na venkově s podnikáním. Věnuje se podpoře dětského a mládežnického sportu. Je ženatý, má 

dvě děti. 

Senátní obvod 72 – Ostrava-město - JIŘÍ JONEŠ (45) TOP 09 a STAN 

Absolvoval Vysokou vojenskou pedagogickou školu a do roku 1994 působil jako důstojník štábu pro sociální věci Útvaru 

protivzdušné obrany Armády ČR. Poté se stal náčelníkem oddělení kultury a komunikace Velitelství vzdušných sil Armády 

ČR. Do zálohy odešel v roce 1997 v hodnosti kapitána. Začal pracovat a pracuje jako poradce pro finanční plánování. Do 

TOP 09 vstoupil po vzniku v roce 2009, od roku 2012 je předsedou místní organizace v Ostravě-Porubě.  

Senátní obvod 78 – Zlín - PETR ŽŮREK (48) STAN (s podporou TOP 09) 

Vystudoval CMBF UK v Litoměřicích a Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci, kde získal magisterský titul. 

Doktorský titul obdržel na Pontificia universitá lateranense v Římě v oboru řízení a činnost církve. Poté nastoupil v roce 

2001 jako odborný asistent na svoji olomouckou fakultu, kde působil až do roku 2007.  V politice je aktivní od roku 2010, 

kdy se stal místostarostou obce Lhotsko. Od roku 2013 předsedá Krajskému sdružení SMSČR ve Zlínském kraji a vede 

také občansko - prospěšnou společnost EDUCOL. 

 

Více informací naleznete ZDE. 

http://www.top09.cz/volby/2014-senat/

