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Pro iNSPiraci Na ZáPad
V rámci své práce hráčského agenta 

navštívím hodně cizích zemí, tento rok 

mě povinnosti zavedly dokonce až do 

Číny. Na cestách mě baví především dvě 

věci – fotbal a jídlo, díky čemuž jsem si 

nedávno uvědomil jeden paradox. 

Je zajímavé, že zatímco v gastronomii 

rychle přebíráme každý nový trend 

a přibývají u nás podniky, které si svou 

kvalitou a stylem nezadají se světovou 

špičkou, ve fotbale jako bychom stále 

přešlapovali na místě. Přitom je podle 

mě nejvyšší čas zvednout zadek a vyrazit 

směrem na západ pro inspiraci, jak 

se má fotbal správně dělat, jinak nám 

definitivně ujede vlak.

Jasně, například postup jedenadvacítky 

na EURO 2017 v Polsku je skvělý 

úspěch, ale dám krk na to, že by jich 

mohlo být ještě víc, kdyby kluby do 

svých mládežnických trenérů investovaly 

a umožnily jim vzdělávat se v cizině 

u těch nejlepších.

Přístup by samozřejmě měli změnit 

i mladí, kteří sledují své zahraniční 

vzory na sociálních sítích a vidí, na 

jaké úrovni světové hvězdy žijí. V této 

souvislosti se mi vybavuje výrok Josefa 

Csaplára o tom, že naši fotbalisté by 

chtěli mít německé auto, italské oblečení 

a francouzskou kosmetiku – a odvádět 

za to českou práci. Kluci by se v první 

řadě měli zaměřit na to, co Cristiano 

Ronaldo či Paul Pogba pro svůj úspěch 

dělají, a ne jak si ho užívají. 

Čím dřív to pochopí, tím lépe. 

Tak ať je jich v roce 2017 co nejvíce.

Jirka Müller

Jak chutná turecký med
V dresu Bursasporu mají shodně odslouženo sezonu a půl, k tomu 
stíhají i reprezentační povinnosti. Obránce Tomáš Sivok (33) 
a útočník Tomáš Necid (27) se v Turecku nenudí.

V minulé sezoně skončil Bursaspor na 
11. místě Süper Lig, ale v tomto ročníku 
šlape. Po čtrnácti kolech je na 5. místě 
s bodovou ztrátou na příčku zajišťující 
účast v Evropské lize. Právě návrat na 
mezistátní scénu je pro ambiciózní vedení 
tureckého klubu absolutní prioritou. Proto 
třeba teď na podzim tlačilo na to, aby 
Tomáš Sivok nenastoupil v kvalifikačním 
zápase proti Norsku. 
„V reprezentaci bych určitě nepokračoval, 
kdybychom v Bursasporu hráli Evropskou 
ligu nebo Ligu mistrů,“ přiznal ostatně 
třiatřicetiletý stoper, který stejně 
jako klubový spoluhráč Tomáš Necid 
reprezentoval Česko na EURO ve Francii. 
Zde paradoxně vystavilo stopku českému 
národnímu týmu právě Turecko.
Sivok i Necid nastoupili na evropském 

šampionátu ve všech třech zápasech 
základní skupiny. Zatímco prvně 
jmenovaný byl pokaždé v základní 
sestavě, urostlý útočník proti Chorvatům 
pouze střídal. A suverénně proměněnou 
zajistil svěřencům Pavla Vrby jediný bod, 
který ve Francii získali.
Vzhledem k dobrým výsledkům 
Bursasporu a silné konkurenci v jeho 
útoku neměl Necid na podzim takové 
vytížení, jaké by si představoval, takže 
trenér reprezentace Karel Jarolím 
sázel na jiné útočníky, mimo jiných dal 
šanci Patriku Schickovi a Michaelu 
Krmenčíkovi. Jenže sedmadvacetiletý 
odchovanec Slavie se připomněl v pravý 
čas dvěma góly do sítě Akhisarsporu 
(3:3) v Tureckém poháru. Jsem tu, 
vzkázal do Prahy.

STÁLE SPOLU. Tomášové Sivok a Necid jsou parťáci v klubu i v národním týmu, jehož dresu si velmi váží. Horní řada (zleva): Pavel Kadeřábek, David Pavelka, 
Michal Kadlec, Petr Čech, Tomáš Necid a Tomáš Sivok. Dolní řada: Vladimír Darida, Tomáš Rosický, Ladislav Krejčí, Josef Šural a Theo Gebre Selassie.
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PF 2017
„Ať vám hvězdy přejí!“



Jsou jako voda a oheň. Zatímco Mario Holek (30) si drží odstup a zůstává v ústraní, Lukáš Vácha 
(27) na sebe rád strhává pozornost a je vždycky v první řadě. Jako soupeři se nesnášeli, ale ve 
Spartě k sobě našli oba reprezentanti cestu – a jak vyplývá z tohoto rozhovoru – skvěle se doplňují.

MydLiLi jSME SE. aLE TEď SE rESPEkTujEME
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ale když Lukáš přicházel do Sparty, 
kamarádi jste nebyli, ne?
Mario: Já jsem Lukáše neznal a sympatický 
mi určitě nebyl. Když jsme hráli s Libercem, 
vždycky mě hrozně sral.
Lukáš: A asi nejen tebe. (směje se) Žádný 
vztah jsme spolu neměli. Když jsem přicházel 
do Sparty, věděl jsem akorát, že hraje na 
mém postě. A když jsme hráli proti sobě, 
vždycky jsme se mydlili. Prvních čtrnáct dní, 
než jsme se poznali, bylo třaskavých.
Mario: Za chvilku jsme ale byli skoro 
nejlepší kámoši.

Přitom v posledním zápase Sparty 
s Libercem před příchodem na Letnou 
byl Lukáš vyloučen a s tebou se, Mario, 
pěkně chytil.
Lukáš: První žlutou jsem dostal na něj.
Mario: Protože jsi mi dal loktem! To si 
dodnes pamatuju.
Lukáš: Ale ne do hlavy. (směje se) Bylo 
to do hrudníku, to bylo takový holčičí. Od 
té doby jsme si dali ve Spartě na tréninku 
mnohem víc horších ran.
Mario: Jo, to jo. Myslím, že máme mezi 
sebou velmi dobrý vztah.
Lukáš: Vzájemně se respektujeme, což je 
pro nás oba nejdůležitější.

Pomohl tomu i fakt, že Mario začal 
hrát stopera – a nebyli jste tak přímými 
konkurenty?
Mario: Nemyslím si, že by to ve finále bylo 
jinačí, kdybych se do obrany nestáhl. Ale 
je pravda, že možná by to tak kamarádské 
nebylo, jaké je to teď.
Lukáš: Jo, i tohle našemu vztahu pomohlo.
Mario: Protože jsme díky tomu ve finále byli 
na hřišti spolu mnohem častěji.
Lukáš: A dokázali jsme si pomoct. V hodně 
situacích, co se týče fotbalu, si rozumíme. 
A nemuseli jsme k sobě hledat cestu 
navzdory tomu, že bychom si navzájem 
v týmu konkurovali.

Čím se to mezi vámi tak změnilo?
Mario: Poznali jsme jeden druhého 
charakterově, jaký je ten druhý člověk.

Lukáš: Našli jsme k sobě spolu cestu i díky 
Jirkovi, protože jeho agentura funguje na 
rodinné bázi a pohybují se v ní jen lidé, kteří 
si vyhovují. To bylo taky pikantní, protože 
když jsem přicházel do Sparty, zastupovala 
mě ještě sportovní agentura, ze které Jirka 
i Mario předtím odešli.
 
Takže vás sblížilo i to, že máte stejného 
agenta?
Mario: Určitě.
Lukáš: Myslím si, že jednoznačně. Jirka 
s Davidem si k sobě vybírají typy hráčů, 
kteří si jsou charakterově podobní. Všichni 
se mezi sebou známe a máme to na bázi 
rodiny. Nemáme problém se sejít a mluvit 
spolu téměř o čemkoli.
Mario: Je to tak, rádi společně trávíme 
i volný čas.
Lukáš: Nechci, aby to znělo příliš idylicky, 
ale určitě nám to pomohlo.

Spojuje vás třeba i to, že jste povahově 
naprosto rozdílní? Lukáš je všude rád 
vidět, kdežto Mario je spíš introvert.
Lukáš: Myslím si, že jo, protože si 
rozumíme. Vím, že Mario potřebuje svůj klid, 
on zase ví, že si někdy potřebuju nahonit 
ego. A řekl bych, že to funguje. 
Mario: Jeden druhého známe, takže mě 
nepřekvapuje, když Lukáš je každý týden 
někde v novinách…

jaké máte přání do roku 2017?
Lukáš: Já bych chtěl být zdravej. 
Mario: Já taky – celá rodina ať je zdravá. 
Lukáš: A pokud jde o Spartu, chtěl bych 
udělat titul, i když to bude náročný a těžký, 
protože máme nějakou ztrátu. Ale furt to 
není nic nereálného. A když budeme všichni 
zdraví a mít formu…
Mario: Musíme se přes zimu zmobilizovat 
a zkusit to nějak dotáhnout.

Na INstagramu jsou 
6Nosav a 52oIram
Pokud vás zajímá pohled 
do soukromí Lukáše Váchy 
a Maria Holka, koukněte na 
jejich účty na Instagramu. 
Oba sparťany najdete na 
této síti pod ananymy 6no-
sav (19,8 tisíc sledujících), 
respektive 52oiram (5 tisíc 
sledujících). Lukáš je coby 
Vason6 i na Twitteru, kde 
má 12 tisíc odběratelů.

Leden 
Hrubý na Bazaly
Odchovanec Slavie Robert Hrubý 
přišel na hostování do Baníku Ostrava, 
kde si velmi rychle vybudoval silnou 
pozici. Sestupu tradičního klubu sice 
nezabránil, nicméně bilance 4 góly 
a 4 asistence ve 12 startech byla 
velice solidní. „Trenér Petržela mu určil 
roli, která mu maximálně vyhovuje a on 
se díky tomu znovu nastartoval,“ uvedl 
hráčův agent Jiří Müller.

únor 
jánoš za jarolímem
Po téměř třech sezonách na 
hostování v Jihlavě opustil Adam 
Jánoš mateřský klub z Letné 
definitivně, neboť přestoupil do Mladé 
Boleslavi. Podle informací serveru 
90-minut.cz stál čtyři miliony korun 
a Sparta si na třiadvacetiletého 
záložníka zajistila jak předkupní právo, 
tak i podíl z jeho případného dalšího 
přestupu.

Březen 
»Vašonova« raketa
Běžela už 90. minuta a stav utkání 
Sparta-Jablonec byl na ukazateli 
1:1, když se do odraženého míče 
opřel za vápnem Lukáš Vácha 
a nechytatelnou bombou udržel svůj 
tým v boji o titul. „Na Spartu jsme se 
takticky nachystali. Ale nebyli jsme 
připravení na to, že to takhle Vácha 
trefí,“ posteskl si jablonecký kouč 
Zdenko Frťala.

duben 
Sivok zpět u Nike
Kapitán české reprezentace se po 
osmi letech vrátil ke značce Nike, 
s jejímiž produkty úspěšnou kariéru 
začínal. S americkým výrobcem 
sportovního oblečení a obuvi uzavřel 
dvouletý kontrakt, v jehož rámci 
nastupuje v kopačkách Hypervenom 
Phantom II.

květen 
kanonýr Telnar 
Mario Telnar, útočník Baníku Ostrava, 
uzavřel svůj účet v I. celostátní lize 
staršího dorostu na 20 gólech, což 
mu vyneslo 4. místo v tabulce střelců 
celé soutěže i přestup do Slavie 
Praha. Nejcennější branku vstřelil 
na hřišti pražské Sparty, rozhodl 
jí totiž o překvapivém vítězství nad 
suverénním mistrem kategorie U19.

Červen
Necidova penalta
EURO 2016 české reprezentaci 
příliš nevyšlo, v základní skupině 
uhrála jediný bod. Remízu 2:2 proti 
Chorvatsku jí zajistil Tomáš Necid 
suverénně zahraným pokutovým 
kopem v 89. minutě. „Prostě jsem 
řekl, že penaltu proměním,“ culil se 
útočník Bursasporu po infarktovém 
závěru vyhroceného utkání.

ESAM v roce 2016



Holandský fotbalista, který má českého manažera, to je 
netradiční spojení. V případě Micka van Burena a jiřího 
Müllera však funguje. „Jsem s naší spoluprací moc 
spokojen,“ přitakává slávistický útočník.

Je jim čtrnáct, takže patří mezi nejmladší členy skupiny ESAM. A díky svému 
nadání a píli patří ke klíčovým hráčům svých mužstev. Martin Suchomel je 
kapitánem sparťanské patnáctky, Martin douděra zase svými góly táhne 

stejný ročník ve Slavii. Předložili jsme jim malý dotazník…

jE To ZVLášTNí.
aLE fuNgujE To!

leden 2017

1. Sparta, protože jsem hrál tenis za Spartu v Holešovicích. Pak mě to 

přestalo bavit a máma řekla, že půjdeme hrát fotbal do Střešovic, ale 

trenérka nám řekla, ať jdeme do Sparty. Přišel jsem na nábor a vzali mě.

2. Myslím, že jsme se na podzimní derby připravili dobře. Jsem rád, že 

jsem si po půlroce mohl derby zase zahrát a vyhrát, protože naposledy 

jsme ho vyhráli před mým zraněním. Derby je naše, Sparta Praha Ole! :-) 

3. Mám plán dostat se zase zpět fyzičkou, přihrávkami a vůdcovstvím. 

4. Společnost ESAM je super, kvituju její pomoc, přístup a komunikaci.

1. Slavia pro mě byla vždy lepší, vždy mi připadalo, že je v něčem jiná 

a lepší než Sparta. Navíc jsem kluky ve Slavii více znal a Slavia mě chtěla 

víc, když jsem byl ještě na Meteoru. Takže proto Slavia. 

2. Na jaře se mi v derby vedlo výborně. Jeden gól plus asistence a další 

dobrý věci, které jsem předvedl. Myslím, že jsem podal výborný výkon.

3. Rozhodně se dál zlepšovat, konkrétně hru levou nohou, a pokusit se 

vyhrát nejlepšího střelce ligy.

4. Jako benjamínek se cítím přímo výtečně a nemůžu si na nic stěžovat.

Martin
SucHoMEL

Martin
doudĚra&

Červenec 
Vraštil do Brna
Stoper reprezentační jedenadvacítky 
Lukáš Vraštil přestoupil za pět milionů 
korun z Mladé Boleslavi do Zbrojovky 
Brno, která se tak stala jeho třetí 
prvoligovou štací. „Jdou na něj dobré 
reference – i z reprezentace. Jsem 
potěšen, že tu takový hráč může být,“ 
přivítal ho trenér Svatopluk Habanec.

Srpen 
Teenager v karviné
Poté, co Libor Holík debutoval za Slavii 
v předkole Evropské ligy na hřišti 
Levadie Tallin, se přesunul na hostování 
do Karviné, kde měl přece jen větší 
předpoklad zápasového vytížení. 
Na podzim byl jen jedním ze tří 
osmnáctiletých hráčů, kteří pravidelně 
nastupovali v ePojisteni.cz lize.

říjen
Voltrovy nůžky
Návrat na mateřskou půdu vyšel 
Radkovi Voltrovi skvěle, v Hradci 
Králové pomohl Karviné krásnými 
nůžkami k důležitému vítězství 
4:3. „První v kariéře nebyly, ale 
gól jsem si strašně přál, táta má 
narozeniny a patří jemu,“ prohlásil 
pětadvacetiletý útočník.

Listopad 
jakubovův restart
Plán oživit své jméno v českém 
profesionálním fotbale vyšel Alexandru 
Jakubovovi skvěle. Na podzim nastřílel 
v dresu Varnsdorfu deset gólů, což 
ho v tabulce střelců FNL vyneslo na 
druhou příčku. „Myslím, že nezůstane. 
Už o něj projevilo zájem asi pět klubů 
z české ligy a jeden ze Slovenska,“ 
řekl šéf klubu Vlastimil Gabriel.

Prosinec 
kvídův debut
Devatenáctiletý Josef Kvída se dočkal 
debutu v Eredivisie, na hřišti Arnhemu 
odehrál coby stoper Zwolle celý zápas. 
V 74. minutě dostal žlutou kartu 
a hosté prohráli 1:3, nicméně i tak jde 
o skvělý posun v kariéře. Příbramský 
odchovanec přišel do nizozemského 
Zwolle na začátku minulé sezony 
a dosud nastupoval za rezervní tým.

1. Proč právě sparta/slavia?

2. jak se ti letos vedlo v derby?

3. tvůj plán pro rok 2017?

4. jak se cítíš coby benjamínek 

v agentuře Esam?

První setkání se svým současným 
agentem má Mick van Buren do-
dnes  v  živé  paměti.  Dohromady 
je  dal  holandský  spolupracovník 
agentury ESAM Ben Hendriks.
„Poprvé  jsme  se  potkali  v  mém 
rodném  městě,  v  Rotterdamu, 
v jedné kavárně. Jirka přiletěl do 
Holandska,  aniž  by  mě  znal,  to 
na mě udělalo dojem. Měl  jsem 

z něj velmi dobrý pocit a okamži-
tě  mi  blesklo  hlavou,  že  s  ním 
chci  spolupracovat,“  vzpomíná 
čtyřiadvacetiletý fotbalista.
Tehdy  hrál  druhou  ligu  za  Excel-
sior Rotterdam a  zastupoval  ho 
ještě  místní  agent.  „Hrál  jsem 
dobře, dal jsem dost gólů a kon-
čila  mi  smlouva,  jenže  on  nebyl 
schopen přijít s dobrou nabídkou. 
To byl hlavní důvod ke změně,“ vy-

světluje svůj důležitý životní krok, 
který se vyplatil.
Müller mu okamžitě zprostředko-
val přestup do dánského Esbjer-
gu,  kde  si  během  tří  let  zahrál 
i  základní  skupinu  Evropské  ligy. 
To  byl  ze  spodku  druhé  holand-
ské soutěže slušný posun. A  le-
tos  v  létě  přišel  další  v  podobě 
přestupu do pražské Slavie.

„Esbjerg  nám nabídl  prodloužení 
smlouvy, ale bohužel za stejných 
podmínek. Zájem mělo i Sönder-
jskE a Bröndby, ale Mick chtěl už 
z  Dánska  pryč,“  shrnuje  Müller, 
pro kterého znamená klient z vy-
spělé fotbalové země velkou výzvu.
„Hrozně jsem se na to těšil,“ při-
znává. „S Mickem je super komu-
nikace, úplně stejná jako s český-
mi fotbalisty.“

„Začátek ve Slavii byl těžší, než jsem očekával, 
protože tréninky byly náročné, na takové jsem 
nebyl v Holandsku ani Dánsku zvyklý.“
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davId kratocHvíl
sportovní ředitel
„Odmalička jsem chtěl hrát 
vrcholový fotbal, což se 
nepodařilo. Jsem šťastný, 
že jsem u něj díky této práci 
mohl s mým nejlepším 
kamarádem zůstat.“

judr. IvaN burEš
právník
„Zdálo by se, že smlouvy ve 
fotbale jsou pořád stejné. 
Není tomu tak, každý hráč 
je jiný, každý klub má jinou 
filosofii – a proto je to velmi 
rozmanitá práce.“

mIloš PytlíčEk
skaut
„Myslím si, že být skautem 
ve fotbale je něco 
podobného, jako hledat 
opracovaný diamant 
mezi surovými nebo oázu 
uprostřed pouště.“

FraNtIšEk doudĚra
skaut
„Díky ESAM mám možnost 
pohlížet na fotbal po letech 
trénování trochu jinými 
očima a z jiného úhlu. To 
beru osobně jako velkou 
zkušenost.“

lENka strNadová
asistentka
„Velice si vážím toho, 
že mohu být součástí 
společnosti ESAM. Mám 
tak možnost setkávat se 
s úspěšnými a zajímavými 
lidmi.“
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Bohemians 1905

Klienti agentury ESAM

Tým ESAM

Má to obvyklý průběh. Po příjezdu na stadion 
se nejprve pozdraví se známými fotbalovými 
osobnostmi, probere, co je nového – a pak 
se uklidí na místo, kde může zápas sledovat 
nejlépe úplně sám. „Mám rád klid, abych se 
mohl soustředit pouze na fotbal.“
A know-how na odhalení výjimečného talentu? 
Univerzální recept prý neexistuje. „Jako první 
tě samozřejmě u hráče upoutá postava, 

styl běhu a jestli umí kopat oběma nohama. 
Někdy poznáš fotbalistu za pět minut, jindy je 
potřeba mu dát víc času. A někdy stačí jen 
rozcvička před samotným zápasem, ta dokáže 
říct o každém hodně,“ říká možná překvapivě 
sportovní ředitel ESAM, kterého společně 
s Jiřím Müllerem zachytil na přípravném 
mezistátním utkání ČR U16 – Německo U16 
(1:1) fotograf Jan Tauber.

Pracovníci agentury ESAM vidí za týden až dvě desítky utkání. Doma i v cizině, ve všech 
věkových kategoriích, na různých úrovních. „Chceme mít co nejlepší přehled,“ vysvětluje 
sportovní ředitel david kratochvíl, proč se svými kolegy tráví na tribunách tolik času.

„NĚkdy STaČí uŽ roZcViČka.“


