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OPRAVDU SKAUTY 
NEPOTŘEBUJEME?
Máme tu už zase duben, takže se pomalu blíží 

přestupové okno, což mě samozřejmě jako 

agenta maximálně zajímá. V této souvislosti 

mě napadla jedna věc. Je strašně zvláštní, že 

navzdory tomu, že chceme všichni v našem 

fotbale tíhnout k západní Evropě, jsme 

snad jediný stát, jehož kluby nemají zřízena 

skautská oddělení. Anebo mají, ale tvoří je 

pouze jeden člověk. V tom případě je pro 

mě nepochopitelné, jak to dokáže zvládnout. 

Mapovat pouze Česko, kde stejně všichni 

všechny hráče znají, nebo sousední Slovensko, 

mi přijde strašně málo.

Pokud jde o vyhledávání hráčů, je momentálně 

nejdál Slavia Praha, která při tom používá 

i pokročilé statistiky podobně, jako to bylo 

popsáno třeba ve filmu Moneyball. 

Naopak velice smutné je, že náš největší klub 

– a teď je otázka, jestli jím Sparta stále je – 

má skautské oddělení o dvou lidech, z nichž 

se jeden mezitím stal sportovním ředitelem 

a trenérem. A jediné, co se jim povedlo 

z neznámých fotbalistů z ciziny za dva roky 

vyprodukovat, je rumunský levý obránce, který 

stál milion eur a vůbec nehraje. Karavajeva 

nepočítám, toho znali z české ligy, a já teď 

mám na mysli zahraniční skauting.

Všichni vidíme, že kvalita českých hráčů není 

už taková, takže se naše kluby čím dál tím víc 

dívají do ciziny a vybírat posily v roce 2017 

pouze z Wyscoutu či InStatu mi přijde na 

úrovni nějaké rozvojové země.

Moje otázka proto zní: Jsme opravdu 

tak dobří, že kvalitní zahraniční skauting 

nepotřebujeme, nebo jsou na Západě takoví 

hlupáci, když početná oddělení na vyhledávání 

nadějných hráčů mají?

Jirka Müller

ŽIVOTNÍ TÝDEN MICHALA F.
Na letošní přelom února a března Michal Frydrych (27) nikdy 
nezapomene. Uprostřed týdne se mu narodila dcera Michaela a na 
jeho konci rozhodl zadák Slavie pohotovou hlavičkou o vítězství 1:0 
nad mistrovskou Plzní.

„Byl to náročný týden,“ charakterizuje 
Michal Frydrych s úsměvem krátký časový 
úsek, který mu nadobro změnil život. 
Poctivý fotbalista se během něj stal otcem 
i hrdinou fanoušků Slavie, které dostal do 
euforie vítěznou trefou proti obhájci titulu.
Lítal mezi porodnicí a  Edenem, moc toho 
nenaspal. Odměna však byla sladká. „Gól 
proti Plzni byla ta nejlepší oslava,“ culí se 
spokojeně odchovanec Baníku Ostrava. 

Během hektického týdne měl štěstí, že 
mu všechny okolnosti hrály do karet. Porod 
dcery mu totiž plnění povinností fotbalové-
ho profesionála nijak nenarušil. „Nechyběl 
jsem na žádném tréninku a holky jsem z ne-
mocnice přivezl den před zápasem, to mi 
asi taky pomohlo,“ uznává hráč, který při-
šel do Slavie v  rozehrané sezoně 2015/16 
za pět milionů korun. A po vlažném rozjez-
du se prosadil do základní sestavy, byť ne 
na svém nejoblíbenějším místě, tedy na 

stoperu. Od startu jarní sezony nastupuje 
coby pravý bek, odkud vystrnadil mezi ná-
hradníky Jana Bořila.

„Jsem rád, že jsem dostal šanci,“ říká.
Chytil ji parádně, nebýt zranění, nevyne-

chal zřejmě ani minutu. A proti Plzni navíc 
přidal nadhodnotu v podobě vítězného gólu, 
po kterém upadl vyprodaný Eden do extáze. 
Slovům o životním výkonu se však Frydrych 
brání, věří, že ten má ještě před sebou. 

„Ale určitě to byl zatím nejdůležitější zá-
pas, který jsem rozhodl,“ přizná aspoň.

Bezprostředně po sladké výhře plánoval, 
že ji společně s  narozením dcery náležitě 
zapije, ale nakonec prý z ambiciózních plá-
nů zbylo jen velmi málo.

„Šli jsme jen na večeři s přípitkem, nebylo 
to nic velkého. Doufám, že to pořádně osla-
víme až po sezoně,“ plánuje s jasným odka-
zem na celkový triumf v lize, o kterém celá 
Slavia oprávněně sní.

UŽ JE TAM! „Měl jsem za úkol zavírat při rohových kopech z pravé strany zadní tyč, takže jsem byl na správném místě,“ glosoval svou vítěznou trefu 

proti Plzni Michal Frydrych.

Editorial

FOTO: SLAVIA.CZ – MARTIN MALÝ



Nejdřív Zdeněk Grygera (36) přicházel do styku 
s hráčskými agenty jako jejich klient, teď s nimi 
jedná z pozice zástupce předního českého klubu. 
„Beru je jako součást fotbalové hry, do které 
patří,“ říká sportovní manažer Zlína.

RAIOLA JE 
VELKÝ HRÁČ
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Co nového v ESAM?

Jak vzpomínáte na své první setkání 
s fotbalovými agenty?
U mě to bylo celkem brzo. V sedm-
nácti jsem začal hrát ve Zlíně dru-
hou ligu, což samozřejmě vyvolalo 
nějakou pozornost. V té době tolik 
agentů nebylo, vlastně jen pan 
Nehoda a pan Paska. Mě tady na 
Zlínsku oslovovali spíš právníci, 
kteří neměli licenci, ale chtěli mě 
zastupovat, takže jsem pár schů-
zek absolvoval. Ale v  sedmnácti 
jsem to moc neřešil a  rozhodl 
jsem se pro pana Nehodu, protože 
byl de facto od nás z Hulína.

Jaký vliv měli agenti na vaši kariéru?
Všichni manažeři, kteří mě zastu-
povali, vedle pana Nehody tedy 
i Mino Raiola a Jirka Müller, měli 
na mou kariéru určitý vliv. Ale to 
hlavní vždycky spočívá na hráči, 

který si to musí odvést na hřišti. 
Vždy to mezi mnou a manažerem 
probíhalo na bázi konzultace, ni-
kdy jsem nebyl nikam tlačen, ani 
jsem si nepostavil hlavu a neroz-
hodl po svém. Bylo to vždy společ-
né rozhodnutí.

Byl to třeba případ neuskutečněného 
přestupu do Ruska, o kterém se během 
vašeho angažmá ve Spartě mluvilo?
Ano, přesně tak. O  Rusku jsem 
věděl, že to může být finančně lu-
krativní, ale neviděl jsem to moc 
z té sportovní stránky. Tím nechci 
říct, že mám něco proti ruskému 
fotbalu, vím, že tam mnoho klu-
ků od nás odešlo a byli spokojení, 
jsou tam skvělé mančafty jako 
Spartak nebo CSKA. Ale pro mě 
byla priorita evropské TOP sou-
těže, tak jsem se nechtěl unáhlit, 

Z PRAHY DO OSTRAVY. TOTIŽ DO PRAHY
Je to příběh talentu, který si Baník Ostrava nechal svou bohorovností protéct mezi prsty. Devatenáctiletý útočník
Mario Telnar tak po půlroční zkušenosti ve Slavii zůstal v hlavním městě. A dává góly za druholigovou Viktorii Žižkov.

V  uplynulé sezoně I. ligy staršího dorostu nastří-
lel Mario Telnar za Baník Ostrava dvacet branek, 
jednou z nich dokonce zařídil výhru 1:0 na hřišti 
suveréna soutěže, pražské Sparty. A  další přidal 
i v národním týmu do 18 let, takže po něm celkem 
logicky sáhla pražská Slavia. Jenže tam se stroj na 
góly zadřel.

„Měl jsem zdravotní problémy, takže jsem toho 
moc nenahrál. Úspěšný jsem nebyl,“ hodnotí dů-
razný útočník lakonicky své půlroční angažmá 
v jednom z největších českých klubů, v němž hrál 
za týmy U19 a U21. Ve Slavii byl sice na přestup, 
ale kluby mezi sebou uzavřely dohodu, že pokud se 
mu nebude dařit, vrátí se v zimě zpět do Ostravy. 
Jenže k tomu nedošlo.

„Baník totiž odmítl nabídnout Mariovi profesio-
nální smlouvu, hrál by v něm zadarmo,“ vysvětluje 
Jiří Müller, proč pro svého klienta začal okamžitě 
hledat jiné útočiště. Nakonec jej našel na druho-
ligovém Žižkově, který v  Telnarovi vidí potenciál 
a podepsal s ním kontrakt do 30. června 2020. 

„Na tréninku vypadá Mario velmi dobře. Uklízí 
to tam,“ říká nový trenér Viktorie David Vavruška.

„Jsem rád, že jsem mohl v Praze zůstat, nikam 
se mi nechtělo,“ pochvaluje si Telnar. „S klukama 
na Žižkově se v kabině cítím líp, jsou to starší chla-
pi, což mi sedí víc, je to tak pro mě lepší. Budu se 
snažit ukázat,“ slibuje.

Začal dobře. V Sokolově krátce po příchodu na 
hřiště pečetil impozantní výhru hostí gólem na 5:0.

Douděra podepsal Slavii
Necelé dva měsíce před patnáctými 
narozeninami, které oslavil na apríla, 
uzavřel Martin Douděra svůj první 
profesionální kontrakt. Ofenzivní 
záložník se na dva a půl roku upsal 
pražské Slavii, kam se vrátil loni 
v létě z Meteoru a okamžitě se stal 
jedním z nejlepších střelců týmu.

Kvída zůstává ve Zwolle
Dvacetiletý zadák Josef Kvída 
bude i v příští sezoně hráčem 
PEC Zwolle, holandský klub na 
něj uplatnil opci. Příbramský 
odchovanec přišel do Zwolle 
v létě roku 2015 a po 
začátcích v rezervě si připsal 
už dva starty v Eredivisie.

10
Tolik gólů na 

podzim nastřílel 
za Varnsdorf 
ve druhé lize 

Alexander 
Jakubov.

LUKÁŠ VÁCHA

„Jsem za něj rád, protože si 
myslím, že někteří naši mladí 

kluci by tohle měli zažít.“
sparťanský záložník o příchodu trenéra 

Petra Rady

FOTO: FKVZ.CZ



První góly střílí, druhý na ně spíš nahrává. Patnáctiletý útočník Jonáš Kneifel 
patří k největším nadějím Hradce Králové, o dva roky starší krajní záložník 

Vojtěch Patrák se řadí mezi nejslibnější talenty ve Spartě Praha. A oba mají 
s fotbalem velké plány, jak jinak. Co o sobě prozradili v krátkém dotazníku?

duben 2017

Jonáš
KNEIFEL

Vojtěch
PATRÁK&

1. Čeho si ceníš na

trenérech nejvíc?

2. Tvůj životní výkon?

3. Tvůj plán pro rok 2017?

4. Jak se cítíš coby benjamínek 

v agentuře ESAM?

1. Odborných schopností vychovat pro český fotbal hráče, 

kteří obstojí nejen v Česku, ale i v zahraničí.

2. No doufám, že ten ještě přijde, ale zatím si cením nejvíce 

nároďáku a také ligových zápasů, které se mi povedly. 

3. Další důležitou metou je reprezentace, chci v ní zůstat 

a absolvovat nějakou stáž v zahraničí. 

4. Jako benjamínek se už moc necítím, jsem tu už přes rok. 

(směje se) Věřím v naši další dobrou spolupráci.

1. Trpělivosti a spravedlnosti. To jsou podle mě pro práci 

s mladými hráči ty nejdůležitější vlastnosti. 

2. V Českých Budějovicích, když jsme otáčeli ze stavu 0:3, 

a já jsem dal dva góly, měl jsem asistenci na vyrovnání a pro-

měnil rozhodující penaltu. To se nezapomíná.

3. Plán pro tento rok je jasný. Chci se pořád zlepšovat a před 

novou sezonou se pak dostat do kádru Sparty U19.

4. V kolektivu ESAM se cítím velmi příjemně, jsem spokojený.

věřil jsem, že něco přijde. A nako-
nec mi to vyšlo s Ajaxem.

V čem spočívá kouzlo Mina Raioly?
V  tom, jaký je. Co říká, říká čis-
tě, narovinu. Nesnaží se za něco 
schovávat, řekne jak to dobré, 
tak to kritické. A řekne to v tako-
vé podobě, že jakýkoliv jeho hráč 
mu věří, i  když třeba může mít 
nejdřív jiný názor. Mino má navíc 
určitý instinkt, dovede předvídat 
věci, které nastanou. A  určitě je 
hodně pracovitý, pořád řeší fot-
bal. Je o  krok dopředu. Na mezi-
národním poli je to velký hráč.

Teď vyhrál anketu o nejlepšího fotbalo-
vého agenta na světě. Právem?
Tím, jak mi nalajnoval kariéru 
v  zahraničí, je pro mě jednodu-
ché říct, že samozřejmě nejlepší 
manažer na světě je. Ocenění 
si zaslouží za dlouholetou prá-
ci, vím, že začátky neměl vůbec 
jednoduché. Než měl na letadlo, 
jezdil z Amsterdamu do Itálie au-
tem, tohle si pořád pamatuje. Teď 
je finančně úplně někde jinde, ale 
povahově se vůbec nezměnil.

ŠTAFETA?
Zdeněk Grygera odehrál v Juventusu čtyři 
sezony, Nicolas Penner nedávno v italském 
velkoklubu absolvoval pětidenní stáž. „Byla to 
perfektní zkušenost, moc rád bych se do Turína 
ještě podíval,“ říká patnáctiletý talent Sparty.

V závěru kariéry jste začal spolupraco-
vat s Jiřím Müllerem. Vidíte mezi ním 
a Minem Raiolou nějakou podobnost?
Určitě. Musím říct, že jsem je dal 
dohromady já. Jirka u mě jednou 
byl na návštěvě, když za mnou 
přijel Mino, tak jsme šli spolu na 
večeři. A za hodinu mi Mino řekl: 
Ten kluk se mi líbí. S  tím by mě 
to bavilo. Jejich spolupráce se pak 
nějak rozjela a já si myslím, že to 
funguje. I když má každý své ná-
zory, jako partneři se respektují. 

Nyní s Jiřím Müllerem jednáte úplně 
z jiné pozice, jako sportovní manažer 
Zlína. Je to hodně odlišné?
Naše výhoda je, že dovedeme prá-
ci od přátelství oddělit. Tak by to 
ostatně mělo být. Pro každého 
z  nás je priorita vlastní zájem – 
pro mě klubový, pro Jirku jeho 
hráče. A  to naše kamarádství ni-
kdy nenaruší.

Jak byste popsal své nynější zkušenos-
ti s hráčskými agenty?
Výhoda pro mě byla, že jsem je 
všechny znal – a všichni znali mě. 
Se všemi vycházím dobře, jsem 
diplomat, málokdy odejdu od sto-
lu ve zlém. Nemusíme se vždy do-
hodnout, ale neberu to osobně, že 
by se měl hned někdo urážet. Se 
všemi agenty komunikuju a  řekl 
bych, že mě to i baví.

ONDŘEJ ŠVEJDÍK

„Jednou bych 
se chtěl dát na 
dráhu trenéra.“
zkušený stoper Žižkova

o svých plánech

Nová tvář: Džafič
Nejčerstvějším přírůstkem v portfoliu 
agentury ESAM je Adnan Džafič, 
šestadvacetiletý záložník Táborska. „Adnan 
je jedním z nejlepších hráčů druhé ligy, 
který pravidelně dává góly a hodně jich 
připravuje. Nechápu, jak je možné, že 
takový fotbalista není už dávno v první 
lize,“ říká na Bosňanovu adresu Jiří Müller.

Startuje ESAM TV
Již zanedlouho odstartuje na 
YouTube kanál ESAM TV, který bude 
přinášet původní videoobsah ze 
světa domácího fotbalu. Například 
rozhovory s vybranými hráči zde bude 
vést člen Rady ČT Luboš Beniak, 
bývalý moderátor a dramaturg 
pořadu Proč? na TV Nova.

100
Obránce Bohemians 

Martin Dostál zaznamenal 
v zápasu proti Plzni (0:1) 

svůj 100. prvoligový start. 
Nejvyšší soutěž hrál i za 
Slavii a Baník Ostrava.

FOTO: ADIDAS
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TOMÁŠ
SIVOK

(33)
obránce

Bursaspor

ANTONÍN
VANÍČEK

(18)
záložník

Bohemians 1905

ALEXANDER
JAKUBOV

(26)
útočník
Ostrava

MARIO
HOLEK

(30)
obránce
Sparta

NICOLAS
PENNER

(15)
záložník
Sparta

MARTIN
DOSTÁL

(27)
obránce

Bohemians 1905

MICHAL
FRYDRYCH

(27)
obránce
Slavia

JONÁŠ
KNEIFEL

(15)
útočník

Hradec Králové

JOSEF
KVÍDA

(20)
obránce
Zwolle

TOMÁŠ
NECID

(27)
útočník
Legia

MARCEL
ČERMÁK

(18)
záložník
Slavia

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 agentuře ESAM mám 
možnost pohlížet na fotbal 
po letech trénování trochu 
jinýma 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.“

JAKUB
FULNEK

(22)
záložník
Jihlava

MICK
VAN BUREN

(24)
útočník
Slavia

MILAN
VRABEC

(19)
záložník
Liberec

LUKÁŠ
VRAŠTIL

(23)
obránce

Brno

ANTONÍN
ROSA

(30)
obránce
Jihlava

MICHAL
HOŠEK

(15)
záložník
Slavia

LIBOR
HOLÍK

(18)
obránce
Karviná

LUKÁŠ
VÁCHA

(27)
záložník
Sparta

DANIEL
ŠPANIHEL

(18)
obránce
Šumperk

JOSEF
BAZAL

(23)
záložník
Příbram

ADAM
JÁNOŠ

(24)
záložník

Mladá Boleslav

MARTIN
SUCHOMEL

(14)
záložník
Sparta

PETR
RYS
(21)

obránce
Varnsdorf

ROBERT
HRUBÝ

(22)
záložník
Ostrava

VOJTĚCH
PATRÁK

(17)
záložník
Sparta

JAROSLAV
TREGLER

(22)
obránce
Příbram

RADEK
VOLTR

(25)
útočník
Liberec

ONDŘEJ
ŠVEJDÍK

(34)
obránce
Žižkov

MARTIN
DOUDĚRA

(15)
útočník
Slavia

ADAM
PETRÁK

(17)
záložník
Slavia

MARIO
TELNAR

(19)
útočník
Žižkov

VOJTĚCH
BRAK

(20)
obránce

Bohemians 1905

PAVEL
HAŠEK

(33)
obránce
Žižkov

Klienti agentury ESAM

Tým ESAM

Po dvouhodinovém letu z Istanbulu se Erdil 
Arpaci usadí v  restauraci hotelu InterCon-
tinental, usrkne z  objednaného macchiata 
a  řekne: „S  Jirkou nás seznámil ředitel Be-
siktase, od prvního momentu mezi námi 
byla správná chemie. Začali jsme spolu dělat 
obchody a daří se nám, takže k sobě máme 
blíž a blíž.“

Vzhledem k  tomu, že v  Bursasporu úspěš-
ně působí Tomáš Sivok a donedávna mu zde 
dělal parťáka i  Tomáš Necid, jde evidentně 
o spolupráci, která dává smysl. Erdil Arpaci si 
ji každopádně velmi pochvaluje.

„Jirka je v první řadě jedním z největších 
fotbalových agentů v  České republice. Fot-
bal zná velmi dobře, má spoustu důležitých 
kontaktů. I když jdeme jen v Praze po ulici, 
spousta lidí ho zdraví. A má také dobré vize 
pro různé projekty a je velmi seriózní,“ líčí.

Turecká liga jde neustále nahoru, dávno 
pryč jsou doby, kdy tam z Česka odcházeli jen 
mírně nadprůměrní hráči. Teď už má šanci 
jen nejvyšší kvalita.

„Myslím, že čeští fotbalisté u nás stále při-
tahují velkou pozornost. Možná se jen změnil 
jejich profil. Známe je jako dobré profesionály, 
kteří nedělají problémy, jsou takticky ukázně-
ní a fyzicky velmi dobře připravení. Už v nich 
však možná nevidíme takové hvězdy jako dřív, 
ale pořád je bereme za velmi užitečné hráče. 
Za své peníze dostaneme dobrou hodnotu. 
Z tohoto důvodu se možná ještě víc tureckých 
klubů kouká na český trh.“

Pět let dělal sportovního ředitele v Besiktasi, ale v roce 2000 řekl z rodinných důvodů 
dost. A prestižní post v jednom ze tří největších tureckých klubů Erdil Arpaci vyměnil 
za práci hráčského agenta. Pro agenturu ESAM představuje od roku 2012 důležitého 
a spolehlivého partnera na lukrativním trhu.

„MEZI NÁMI JE SPRÁVNÁ CHEMIE.“

„Problém pouze je, že české kluby 
si někdy své dobré fotbalisty cení 
moc vysoko, takže si je turecké 
kluby nemohou dovolit.“
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