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Učitel Radovan Lokša před začátkem jara přiznává: 

Nový Jičín – V předchozím ročníku nasázel v novojičínském dresu v divizním ročníku 

úctyhodných 23 branek. Také letošní sezonu rozjel parádně, když na podzim ztrestal 

soupeřovy obrany desetkrát. Šestadvacetiletý útočník Radovan Lokša, jenž má za sebou 

působení ve druhé a třetí lize, nyní svými góly táhne Nový Jičín.  

Odchovanec Vítkovic, kde to od žáků dotáhl až do tehdejšího druholigového áčka, je zároveň 

učitelem v Základní škole Klegova v Ostravě-Hrabůvce, kde učí tělocvik a občanskou výchovu. 

"Naštěstí to časově celkem stíhám, takže hned po práci jedu na trénink. V tomhle není 

problém, i když den je náročný, protože přijíždím domů až večer, takže volného času moc není, 

ale sám jsem si to vybral a zatím jsem spokojený," říká odhodlaně ostravský rodák. 

Zimní příprava, ve které jste odehráli devět utkání, patří minulosti. Jaká byla? 

Jsem celkem spokojený. Myslím si, že jsme sehráli kvalitní utkání. Vždycky je lepší hrát více  

s kvalitními soupeři než se soupeři z nižších soutěží. Vyzkoušeli jsme si, že umíme hrát dobrá 

utkání i proti třetiligovým týmům. Samozřejmě to ukázalo různé nedostatky, na kterých se 

musí pracovat, ale celkově proběhla příprava tak, jak měla. Hlavní ale je, jak se s tím popereme 

v sezoně. 

Musel jste se v zimě hodně rozmýšlet o nabídkách na vaši adresu? 

Měl jsem nějaké nabídky ze třetí ligy a něco i ze druhé ligy, ale ke konci první poloviny soutěže 

jsem řekl jak trenérovi, tak panu Holubovi (manažer FK Nový Jičín), že do konce sezony ještě 

zůstanu v Novém Jičíně. Neříkám, že nechci ještě jít za vyšším fotbalem, ale teď se plně 

soustředím na to, abych předváděl co nejlepší výkony v Novém Jičíně. Co bude v létě, to se 

uvidí. 

Do jara půjdete z páté pozice. S jakými ambicemi? 

Myslím si, že páté místo není úplně špatné. Důležité je, že jsme stále v kontaktu s týmy  

na špici. Je jenom škoda, že jsme nezvládli dva poslední podzimní zápasy, kdy jsme ztratili 

zbytečně body a nemůžeme až tak moc atakovat vedoucí Petřkovice. Ale na druhé straně jede 

se od znovu a i Petřkovice ještě můžou náskok ztratit. Každopádně se budeme snažit 

předvádět co nejlepší výkon a co nejvíce se tlačit na špici. 

Vystudoval jste Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Kde momentálně učíte? 

Učil jsem na jedné střední průmyslové škole, ale teď jsem přešel na základní školu, která je 

sportovní, takže učím i malé fotbalisty. Jsou to v podstatě mladí vítkovičáci. Kromě fotbalu 

hrají nejraději florbal, ale výuka je zaměřena celkově na všechny sporty.  

 



Tuší někteří žáci, s kým mají tu čest?  

Někteří vědí, takže už jsme se o fotbale bavili, a když si s nimi někdy zahraju, tak vidí, že nejsem 

úplné kopyto (usměje se). Jsou to ale ještě děti, které zajímá jenom první liga. O ostatních 

soutěžích nemají moc přehled. 

Jak moc sledujete druholigové počínání Opavy, které stále patříte? 

Informace o Opavě často sleduju a čtu, s klukama si volám. Nejvíce s dobrým kamarádem 

Honzou Schaffartzikem, se kterým se občas sejdeme. Samozřejmě jim fandím a přeju jim, ať 

to dotáhnou co nejvýše.  
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