
Kandidátka pro volbu                                                                                      
předsedy  OFS Klatovy 

Volební období  2013 - 2017 
 

Jméno a příjmení  Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

ČERVENÝ   

Jan 

9.6.1951 
státní  

zaměstnanec 

Klatovy,    
Měchurova 

119/V 

SK Klatovy 
1898 

Sokol Měčín 
TJ Sušice 

Tj Měcholupy 51060042 

Člen VV OFS od roku : 
1986-2000, 
2004-2012 

Práce v 
komisích : 

KR KFS, DK KFS, KR FAČR , 
místopředseda VV PSS 
Klatovy 

Ocenění: 
 FAČR, ČSTV 

Další získané  kvalifikace  :  
 Trenér:                 

licence "B" 

Rozhodčí :  

1. třídy 

DS :  

KFS 

2012 - Cena Dr. 
Jíry 
2011 - Cena za 
rozvoj fotbalu v 
Pošumaví 

 

Charakteristika :  
       

Kandidát na předsedu OFS Jan Červený je dlouholetým funkcionářem ve 
fotbalovém i tělovýchovném hnutí.  
Na různých stupních řízení zastával tyto funkce :   
 tři volební období - místopředseda KR KFS Plzeň;    
 dvě volební období místopředseda DK KFS Plzeň;   
 předseda Asociace fotbalových rozhodčích a  KR OFS Klatovy;   
 12 let byl členem KR ČMFS Komise pro  řízení fotbalu v Čechách ;  
 v období od roku 1982-2000 byl  pracoval v předsednictvu VFS ,  

                                               později ve VV OFS Klatovy 
 třetí  volební období je členem VV Pošumavského sportovního sdružení  

              Klatovy.  
 jako aktivní rozhodčí  byl úspěšným rozhodčím krajských a národních  

              soutěží.  
Do funkce předsedy OFS byl poprvé zvolen   únoru v roce 2004 . Podruhé stejně jako v prvním 
případě jednohlasně veřejnou volbou byl do této funkce VH OFS znovu ustanoven  v roce 2008 a 
v této funkci působil  až dosud.  
Jan Červený Je dlouholetým delegátem FS , působil jako delegát  1. Gambrinus ligy  a 2. ligy.  
Je členem KR  PKFS kde řídí úsek delegátů . Je rovněž držitelem licence trenéra "B" .   
Jan Červený má velké zásluhy na  vzniku právní subjektivity OFS Klatovy . 
Při rozhodování o čerpání finančních prostředků vždy dbal  na jejich hospodárné nakládání což se 
projevilo na hospodárnosti OFS . Od roku 2004 se prakticky z nulového základu navýšily finanční 
prostředky na kontě OFS do vysoce aktivních čísel.  
Osobně se zúčastňuje pravidelně drtivé většiny setkání  a porad pořádaných předsedou , generálním 
sekretářem FAČR a předsedou P KFS.  
Za dobu svého působení ve funkci předsedy VV byl přímým účastníkem všech pořádaných řádných a 
mimořádných VH ČMFS  a FAČR.   

 
 



Kandidátka pro volbu                                                                                      
do  výkonného výboru OFS Klatovy 

Volební období  2013 - 2017 
 

Jméno a příjmení  Naroz./ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

HARMADY 
Miloš 

12.8.1963 

technik 
Líně 

Na Dlouhých 
727 

Sokol Plánice  
63080216 

Člen VV OFS od roku : 2004 
Práce v 
komisích : 

Člen VV, KR   
Ocenění: 
 FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace  
Trenér:    

NE 
Rozhodčí :  

ANO 
     DS :    
      ANO 

 NE 

 

Charakteristika :       
 

Dlouholetý rozhodčí krajských soutěží , funkcionář svazu a  v roce 2013  

začínající delegát P KFS. V roce  2004 byl zvolen do VV OFS Klatovy a členem 

tohoto orgánu byl až do této 17. VH OFS. Postupně zde zastával funkci 

předsedy STK a předsedy komise rozhodčích kterou vykonával až dosud.  Za 

devět let ve VV prokázal dostatečné odborné i organizační předpoklady 

k řízení rozhodčích v Pošumaví. Osobně se angažuje v získávání nových adeptů 

na funkci rozhodčích a zabezpečuje jejich vyškolení. Jako lektor se  aktivně 

podílel na školení  a doškolení trenérů licence C a pravidelném doškolování  všech rozhodčích 

kopané v působnosti OFS Klatovy . 

Jméno a příjmení  Naroz./ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

 

KALISTA  
František 

6.6.1967 
provozní       
ředitel  

Klatovy  
Luby 98 

 Start VD Luby 
67060128 

Člen VV OFS od roku :  2004 
Práce v 
komisích :  

 místopředseda VV OFS, 
předseda KM a člen VV P KFS 

Ocenění: 
 FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace  
Trenér:   

NE 
 Rozhodčí : 
 NE 

DS :  
NE 

      NE 
 

Charakteristika :    
 

František Kalista je jediný zástupce OFS Klatovy v Plzeňském krajském 

fotbalovém svazu  kde je členem VV a hájí zájmy OFS Klatovy  a klubů 

v působnosti tohoto svazu . Osobně pravidelně informoval členy VV   OFS o 

závěrech z jednání nejvyššího fotbalovém orgánu v kraji, kde  již několik 

volebních období zastává funkci předsedy komise mládeže.  Při své  činnosti 

těží  ze získaných dlouholetých  zkušeností ve své mateřské TJ Start Luby za 

kterou hrával v době své aktivní závodní činnosti . Mimo svého úspěšného 

funkcionářského působení v  klubu se zapojil do práce v krajském a okresním 

fotbalovém svazu. Od roku 2004 je nepřetržitě členem VV OFS Klatovy  kde i přes svoje velkou 

vytíženost ve vedoucí  manažerské práci se z  titulu místopředsedy se  podílel  na rozhodování  

tohoto orgánu, který také v nepřítomnosti předsedy vždy sám řídil.  Nominovaný kandidát je jedním 

ze tří statutárních  zástupců  OFS Klatovy . 



Jméno a příjmení  Narozen/ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

KOŘÍNEK 
Miroslav 

4.10.1943 
důchodce 

Dolany -                      
Komošín 2 

- TJ Sušice 
43100043 

Člen VV OFS od roku : 2006 
Práce v 
komisích : 

Člen VV, předseda DK 
Ocenění: 
 FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace  
Trenér:   

NE 
 Rozhodčí :  
NE 

DS :  

NE 
      

r. 2003 -  Cena 
Dr. Václava Jíry 
r.2008  Čestné 
uznání při život. 
jubileu“65“ 

 

Charakteristika : 
 

  
Kandidát má bohaté  zkušenosti z funkcionářské práce .V průběhu své aktivní 

činnosti  rozhodčího řídil krajské a národní soutěže. Funkcionářské zkušenosti 

převážně získal  ve VV Plzeňského krajského fotbalového svazu kde byl členem 

tohoto orgánu pět volebních období. Tři z nich byl předsedou KR a další dvě 

předsedou DK. V roce 2003 při příležitosti životního jubilea převzal od ČMFS  

Cenu Dr. Václava Jíry. V roce 2006 byl v doplňujících volbách zvolen do VV OFS 

Klatovy . Byl pověřen funkcí předsedy DK ve které si vzhledem k získaným 

předcházím  zkušenostem z této funkce v P KFS vedl úspěšně  . Pod jeho vedením byla práce DK na 

požadované úrovni. Svým citlivým způsobem přispěl Miroslav Kořínek , že rozhodnutí komise byla 

umírněná  a ve prospěch fotbalového hnutí.  

Jméno a příjmení  Narozen/ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

KRULICH 
Vratislav 

27.11.952 Správce 
informačních 

sítí 

Sušice ,            
Na Hrázi 1125 

TJ Sušice TJ Sušice 
52110201 

Člen VV OFS od roku : 2004 
Práce v 
komisích : 

Člen VV, předseda STK, VV 
Ocenění: 
FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace  
Trenér:  

NE 
  

Rozhodčí :    
NE  

DS :    

NE 

 2012 – věcný dar 
při příležitosti 
životního jubilea 
„60“  narozenin 
 

Charakteristika :  
    

Funkcionář který má velké zkušenosti z práce ve funkcích sekretáře a předsedy 
jednoho ze dvou  největších klubů v působnosti OFS Klatovy v TJ Sušice. Od 
r.1984-1995 byl sekretářem klubu , v období  r.1990-1994 byl členem hlavního 
výboru TJ Sušice., od r.1995 - 2007 součastně zastával funkci předsedy klubu a 
sekretářem TJ Sušice. Od roku 2010 působí Vratislav Krulich znovu ve funkci 
předsedy fotbalového klubu TJ Sušice. V roce 2004  byl zvolen do VV OFS 
Klatovy. Od  července 2005 až dosud zastával funkci předsedy sportovně 
technické komise. Pod jeho vedením dosahuje tato komise stabilně velmi 
dobrých výsledků. Svojí přirozenou autoritou i zkušenostmi z funkcionářské 

práce v jednom z největších klubů v rámci Pošumaví  ovlivňoval  významným způsobem rozhodnutí 
STK a VV OFS Klatovy. Jeho organizační a odborné znalosti byly základem  práce nejlépe hodnocené 
komise dosahující nejlepší výsledky včetně docházky na schůze v rámci  OFS  .  
 
 



Jméno a příjmení  Narozen/ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

NOVÁK  
Petr 

31.12.1974 
Jednatel 

společnosti 
Třebíšov 25 TJ Měcholupy TJ Měcholupy 

74121400 

Člen VV OFS od roku : - 
Práce v 
komisích :  

- 
Ocenění: 
FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace 
Trenér: 

licence  C  
Rozhodčí :    

NE 
DS :    

NE 

Oceněn VV TJ 
Měcholupy za 
obětavou práci 

 
 

Charakteristika :  
 
    
Dlouholetý hráč a funkcionář TJ Měcholupy. Aktivně se podílí organizačně na zajišťování chodu klubu 

a  obou týmů zapojených do mistrovských soutěží. Za své působení v klubu se projevil jako velmi 

schopný funkcionář . K jeho přednostem patří ekonomika, schopnost práce v týmu a časová 

flexibilita.  

 

 

 
 

 

Jméno a příjmení  Narozen/ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

PEKSA 
Vladimír 

16.1.1947 

důchodce Bolešiny 14  
Sokol Běšiny 
SK Bolešiny 47010074 

Člen VV OFS od roku : 2006 
Práce v 
komisích :  

hospodář svazu, člen VV a 
STK OFS Klatovy 

Ocenění: 
FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace 
Trenér:    
NE 

Rozhodčí :  
LH 

DS :    
LH 

 
2007 a 2012 věcná 
cena při životním  
jubileu „60“ a „65“ 

 

Charakteristika :  
      

Od založení SK Bolešiny uplatňoval při výkonu  sekretáře klubu své dlouholeté 

zkušenosti získané z aktivní činnosti rozhodčího a delegáta vyšších hokejových 

soutěží . V minulosti zastával rovněž předsedu OVSLH. V roce 2006 byl   zvolen 

v doplňovacích volbách za člena VV OFS Klatovy . Po svém zvolení se zapojil do 

práce STK a  v závěru roku 2006 byl ustanoven do funkce hospodáře svazu. 

Do  funkce hospodáře se při novém způsobu financování velice úspěšně 

zapracoval a jeho zásluhou patřil OFS Klatovy mezi ty svazy u kterých nebylo FAČR zjištěno na úseku 

hospodaření a vyúčtování žádných nedostatků . Vladimír Peksa je třetím statutárním zástupcem OFS 

Klatovy.  

 



Jméno a příjmení  Naroz./ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

ŠMRHA  
Miroslav 

13.3.1964 

vedoucí    
střediska 

Nalžovské 
Hory 93 

Sokol  
Hradešice 

Sokol Hradešice 
64030257 

Člen VV OFS od roku :  2008 
Práce v 
komisích :  

Člen VV a místopředseda 
TMK   

Ocenění: 
 FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace  
Trenér:  

licence C    
 
 

Rozhodčí : 

ANO 
DS :    

NE 
NE 

 
Charakteristika :  
     

Miroslav Šmrha je stále aktivní nejen jako hráč ale jako trenér a vedoucí týmu. 
V OFS začínal jako funkcionář  vzhledem k jeho zkušenostem získaným z  
dlouholeté činnosti rozhodčího krajského přeboru v komisi rozhodčích.  Po 
zvolení do VV v roce 2008  byl zařazen na funkci místopředsedy KM  a TMK  kde 
se v průběhu celého volebního období aktivně podílel na činnosti komise. 
Značné úsilí věnoval Miroslav Šmrha zajišťování okresních výběrů žáků které 
jsou pro tyto výběry organizovány P KFS a FAČR .   
  

Jméno a příjmení  Narozen/ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

ZAHRADNÍK  
Václav 

30.8.1959 
hlavní technik 

přípravy 
provozu 

Klatovy, 
Janovická 

384/III 

Sokol 
Kvasetice 

Sokol Kvasetice 
59080293 

Člen VV OFS od roku : 1998 
Práce v 
komisích :  

Člen VV, místopředseda STK, 
předseda KM a TMK 

Ocenění: 
FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace 

Trenér: 

licence B, lektor –hlavní 
garant školení fotbalových 
trenérských licencí v OFS 

Rozhodčí :    

NE 
DS :    

NE 

ČESTNÉ UZNÁNÍ  
OFS Klatovy 
2009 - věcný dar 
při příležitosti 
život. jubilea 

 
Charakteristika :  
    

Dlouholetý hráč, později sekretář Sokola Kvasetice. řadu let zastával funkce 
trenéra mládeže ve Startu Luby(přípravky, žáci), kde působil také jako manažer, 
SK Klatovy 1898 (dorost-divize) a vedoucí A týmu mužů v KP.  
Člen VV od roku 2004. Je dlouholetým funkcionářem OFS kde zastává funkce 
místopředsedy STK, předsedy komise mládeže a předsedy Trenérsko 
metodické komise, která pod jeho vedením dosáhla na úseku reprezentace 
OFS žákovskými výběry významných úspěchů v rámci kraje i na celostátní 
úrovni. Podílel se na jako místopředseda STK a předseda KM na řízení 
mistrovských soutěží . Je aktivním lektorem , organizuje   a zabezpečuje  

školení a doškolení trenérů licence C. 
V případě  nepřítomnosti předsedy STK se podílel na řízení této komise.  
Podílel  se předcházejících létech na  organizační struktuře uspořádání  soutěží mládeže, kdy byl také 
u vzniku soutěží pro kategorie přípravek.  
 



Kandidátka pro volbu                                                                                      
do  revizní komise OFS Klatovy 

Volební období  2013 - 2017 
 

 

Jméno a příjmení  Narozen/ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

KOPŘIVA  
Václav 

13.3.1964 

důchodce 
Klatovy,               
U Retexu 

521/III 
TJ Klatovy SK  Klatovy 1898 

46090086 

Člen RK OFS od roku : 2004 
Práce v 

komisích : 
Předseda  RK  

Ocenění: 
FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace  Trenér:    licence B Rozhodčí :   NE       DS :   NE 
2006 - Cena Dr. 

Václava Jíry 
 

Charakteristika :  
 

    

Bývalý rozhodčí a dlouholetý  funkcionář OFS . Na úrovni OFS Klatovy zastával  
různé funkce v komisích. V  době od 1988 – 2004  byl nepřetržitě členem VV 
OFS, KR a později hospodářem svazu . Má velké zkušenosti z práce v mateřském 
klubu SK Klatovy 1898 kde byl dlouholetým sekretářem klubu a aktivním 
způsobem v klubu působí doposud. V předcházejících dvou volebních obdobích 
od roku 2004 vykonával předsedu revizní komise OFS Klatovy. V roce 2007 za 
svojí celoživotní činnost na úseku fotbalu  tehdejším ČMFS ohodnocen   CENOU  
DR.  V. Jíry . Vzhledem ke svým zkušenostem v oblasti hospodaření má ty 
nejlepší předpoklady ke zvolení za člena  revizní komise .  

 

Jméno a příjmení  Narozen/ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

KOPA  
Václav 

1.7.1942 
podnikatel 

Nezamyslice  
58 

Sokol 
Nezamyslice 

Sokol Nezamyslice 
42070015 

Člen RK OFS od roku : 2008 
Práce v 
komisích : 

RK  
Ocenění: 
FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace  
Trenér: 

NE 
 

Rozhodčí :  

NE  

  

DS :    

NE 

2007 -Čestné uznání  
ČSTV za rozvoj tělov. 
a sportu  
2011 - Cena Dr. 
Václava Jíry 
2008 – Cena za rozvoj 
fot. v Pošumaví 
2012 Pamětní list OFS  
Klatovy 

 

Charakteristika : 

Dlouholetý obětavý funkcionář , který svůj  dosavadní život zasvětil práci v 
tělovýchově. Byl a je stále duší fotbalu v Nezamyslicích. Zastával různé funkce 
v OV ČSTV ( PSS Klatovy). Za svoji celoživotní činnost  byl v roce 2007 oceněn 
Čestným uznáním za rozvoj tělovýchovy a sportu  udělený   VV  ČSTV Praha  . V 
součastné době zastává mimo funkce v tělovýchově také funkci starosty OÚ v 
Nezamyslicích. V roce 2011 převzal v Praze Cenu Dr. Václava Jíry. Od roku 
2008  až dosud aktivně pracoval jako člen revizní komise OFS Klatovy. Ze své 

profesní činnosti i z výkonu funkce starosty obce má dostatečné zkušenosti z oblasti financování a 
hospodaření , které jsou neocenitelné pro zvolení do dalšího období za člena RK.  
 



 

Jméno a příjmení  Narozen/ID Zaměstnání Bydliště  Člen klubu Do VV navrhuje  

MALÁT 
František 

27.10. 1931 

důchodce Vrhaveč 61 
Sokol 

Vrhaveč 
Sokol Vrhaveč 

31100004 

Člen RK OFS od roku : 
2004-2008, 
2010-2012 

Práce v komisích : Člen RK  
Ocenění: 

FAČR, ČSTV 

Další kvalifikace  
Trenér: 

NE 
 

Rozhodčí :       

      NE  
     DS :    
     NE 

2006 – věcný 
dar při 

příležitosti „75“ 
narozenin 

2008 - Pamětní 
list OFS  

 

Charakteristika :        
 

Do funkce člena RK byl poprvé František Malát  zvolen v doplňujících volbách  

na VH 4.2. 2006 a znovu pak v doplňujících volbách na VH 13.3.2010 .  

V obou případech se osvědčil jako platný člen komise.  František Malát  

patřil mezi  přední  funkcionáře na úseku tělovýchovy v působnosti  

okresu Klatovy . Ve své mateřské TJ  Sokol Vrhaveč zastával funkci předsedy 

 a byl  dlouholetým sekretář tohoto klubu.  

Kandidát má zkušenosti i ze své profesní praxe z kontrolní , ekonomické , plánovací a účetní  

činnosti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


