
Další smutná zpráva  

Odešla legenda fotbalu 

z Pošumaví ALOIS PTÁK  
Ještě nedozněl smutek, kterou fotbalovou 
sportovní rodinu v Pošumaví vyvolala zpráva o 
úmrtí bývalého prvoligového rozhodčího Jana 
Veverky ze Sušice a přišla v minulých dnech 
další smutná zpráva. Ve věku 91 let nás navždy 
opustila do fotbalového nebe další výrazná 
osobnost z Pošumaví Alois Pták z Klatov. 
   Alois Pták, který nejen mezi svými vrstevníky byl znám po přezdívkou Lola všestranným sportovcem, ale 
jeho hlavním sportem byl fotbal. V zimním přestávce pak hrál hokej, kde dosahoval také dobrých 
výsledků. V roce 1956 přestoupil do divizního mužstva Klatov, kde vynikal jako výborný útočník (levé 
křídlo) a hlavně jako střelec krásných branek. Po skončení závodní kariéry se desítky let věnoval jako 
trenér hlavně výchově tech nejmladších hráčů z žákovských kategorií. Stál po boku bývalého předsedy OFS 
Miroslava Lva při zakládání sportovních tříd se zaměřením na fotbal, kterými prošlo mnoho talentovaných 
hráčů, kteří poději a někteří ještě dodnes oblékali ligové dresy týmů v ČR i v zahraničí. Své bohaté hráčské 
zkušenosti předával v klubech SK Klatovy a Startu Luby. 
Alois Pták obětavě působil i jako funkcionář. Jak ve Startu VD Luby tak i jako člen předsednictva, později 
Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Klatovy kde byl dlouholetým předsedou Trenérské rady. 
Veselou kamarádskou povahou si získával vždy lidi na svoji stranu. 
Za jeho celoživotní práci pro rozvoj fotbalu byl Alois Pták oceněn nejvyšším fotbalovým vyznamenáním 
FAČR Cenou Dr. Václava Jíry.  
V roce 2011 byl uveden do síně slávy jako sportovní osobnost okresu Klatovy 
"Lola byl pro mě celoživotním příkladem fotbalového funkcionáře. Je prakticky poslední z předcházející 
generace funkcionářů v rámci Okresního fotbalového svaz. 
„Osobně jsem měl tu možnost od roku 1973 s tímto vzácným člověkem se po jeho boku jako mladý 
„zelenáč“ ve v OFS Klatovy o tom přesvědčit. Pro mě zůstane na Lolu také poslední vzpomínka při 
příležitosti jeho ocenění OFS Klatovy v loni v červnu. Lola byl znamenitý chlap a pro jeho lidský přístup a 
odbornost ho řadím nejvýše ze všech spolupracovníků ve fotbalovém hnutí se kterým jsem celý život 
spolupracoval a mám s ním také poslední dvě fotografie, které mi ho budou vždy připomínat. 
Připomínat jaký skutečně byl, vždy usměvavý a veselý Lola Alois Pták ".   
Čest jeho památce!                                             
                                                                                                                                                Miroslav Sedlmaier 

 

K foto: Na letním aktivu Okresního fotbalového svazu Klatovy ocenil Výkonný výbor zasloužilé funkcionáře 
při příležitosti jejich životních jubileí. Na této společné foto oceněných třetí zleva stojí Alois Pták.  


