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KomuNiKacE jE 
BudoucNoSt
Jak jste si už možná všimli, v poslední době 

klade naše agentura ESAM velký důraz na 

komunikaci – ať už prostřednictvím ESAM 

News, jejichž třetí číslo právě držíte v ruce, 

nebo sociálních sítí. Důvod je jednoduchý, 

vidím v tom neoddělitelnou budoucnost nejen 

fotbalu, ale prakticky všech dalších profesí. 

Chceme toho hráčům i fanouškům sdělit 

z naší kuchyně co nejvíc. Záměrně neříkám 

z naší rodiny, protože jak jsem si všiml, 

začal tento termín používat úplně každý 

agent. Takže ode mě už slovo rodina v této 

souvislosti vidíte napsané naposledy. Zatím 

má naše aktivita na tomto poli dobrý ohlas 

a uvidíme, jak to bude pokračovat dál.

Odnedávna jsem začal být více aktivní i na 

Twitteru, někdy z toho mám radost, někdy 

ne, ale aspoň si člověk může udělat obrázek 

o tom, jak na různá témata fanoušci reagují. 

Zatím mě spíš překvapují, přijde mi, že 

lidé kolikrát nechápou, co jsem chtěl svým 

tweetem vlastně říci. Nicméně Twitter, 

stejně jako Facebook či Instagram jsou 

součástí dnešního světa, a každý klub i hráč 

by měli své profily na těchto sociálních sítích 

neustále zlepšovat.

Sám se to taky učím za pochodu, žádnou 

agenturu na to nemám. Mým vzorem 

je v tom možná Leoš Mareš, protože si 

myslím, že u nás to dělá ze všech nejlíp. 

Tím nechci říct, že chci být jako on, jen že 

může být v tomto směru vzorem nejen pro 

sportovce, ale i herce, umělce a obchodníky. 

Výhoda je v tom, že jsme kamarádi, takže se 

ho můžu zeptat na názor.

Pokud však jde o naše hráče, na to, 

abych jim ohledně sociálních sítí radil, se 

ještě necítím. Myslím, že je to individuální 

záležitost, každý by si měl najít formu, která 

mu vyhovuje.

Jirka Müller

Penner – další Čech v Juventusu
Česká stopa v největším italském klubu opět ožila. Na odkaz Pavla 
Nedvěda či Zdeňka Grygery se nyní v černobílém dresu pokusí navázat 
Nicolas Penner (16), který v Juventusu podepsal tříletou smlouvu. 
„Strašně si toho vážím,“ přiznává ofenzivní záložník či útočník.

Jde to rychle. Před dvěma roky přestoupil 
Nicolas Penner z  Českých Budějovic do 
Sparty – a  nyní učinil další zásadní krok 
vzhůru. Ač je mu teprve šestnáct, bude 
v Juventusu nastupovat za tým Primavery, 
což je v Itálii vrchol mládežnické pyramidy.

„Jsem za Nicolase moc rád, protože 
od chvíle, kdy tu byl na zkoušce, byl 
Juventus jeho velký sen. A  ten se mu 
nyní splnil,“ hlásí z  Turína Jiří Müller 
z  agentury ESAM, která celý transfer 
zprostředkovala.

Český reprezentant v  kategorii U16 na-
sbíral v posledních dvou letech devět startů 
a vstřelil jeden gól, kterým loni v listopadu 
zajistil cennou remízu národního týmu 1:1 
s favorizovaným Německem. 

V lednu pak odcestoval na pětidenní stáž 
do Juventusu, v jejímž rámci nastoupil pro-
ti Brescii. A  jelikož svými výkony zaujal, 
italský klub okamžitě zahájil jednání se 

Spartou o jeho přestupu, který se řešil na té 
nejvyšší úrovni. Do Prahy kvůli němu v květ-
nu z Juventusu přiletěli viceprezident klubu 
Pavel Nedvěd s  šéfem mládeže Federikem 
Cherubinim, aby transfer doladili přímo 
s majitelem Sparty Danielem Křetínským. 

Český klub dostane za Pennera 100 tisíc 
eur plus případné bonusy odvislé od jeho 
výkonů. Část odstupného však připadne 
i Českým Budějovicím.

„Ano. Ve smlouvě se Spartou jsme měli 
podíl na jeho případném dalším přestu-

pu. Je potřeba říct, že Nicolas udělal nesku-
tečný krok dopředu a  tím i  reklamu Dyna-
mu,“ přiznává generální manažer Dynama 
Martin Vozábal. 

„Strašně si vážím toho, že jsem mohl 
přestoupit do tak velkého klubu, jako je Ju-
ventus. Zároveň bych chtěl moc poděkovat 
všem trenérům, kteří mě trénovali v Budě-
jovicích a ve Spartě,“ dodává Penner.

MEZI VELIKÁNY. Nicolas Penner krátce po podpisu smlouvy v Juventusu s šéfem jeho mládeže Federikem Cherubinim a svým agentem Jiřím Müllerem.

Editorial

FOTO: ESAM



Z mistrovství Evropy U19 si Libor Holík (19) 
přivezl bronzovou medaili, výborné statistiky 
– a natržený sval. První plán tedy zní jasně. 
„Uzdravit se a nic neuspěchat, abych si zranění 
zase neobnovil, protože vidím, že se to často 
stává,“ říká mladý bek, který patří Slavii. Proto 
se pravděpodobně půjde rozehrát někam na 
hostování.

mySLELi jSmE 
Na fiNáLE
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Už vás přešlo zklamání z vyřazení 
v semifinále EURO U19 s Anglií gó-
lem v poslední minutě?
Pořád tam něco je, ale mys-
lím si, že trošku nás to přešlo 
všechny. Věřím, že tím to ne-
končí, snad nás všechny ještě 
čeká nějaká budoucnost, tak-
že tohle musíme hodit za hla-
vu co nejdřív.

S čím jste odjížděl na EURO U19? 
Trenér Jan Suchopárek posléze 
přiznal, že věřil ve zlato.
Trenér nám to nikdy nepro-

zradil, jen řekl, že má cíl, 
který nechce specifikovat. 
S  klukama jsme si po prvním 
zápase se Švédy (2:1) řekli, že 
když budeme opravdu makat 
a bojovat jako lvíčata, můžeme 
myslet i  na finále. Když jsme 
postoupili přes Gruzii, dali 
jsme do toho proti Anglii úpl-
ně všechno, ale bohužel přišla 
poslední vteřina…

Vy osobně jste byl na turnaji vel-
mi produktivní. Dá se říct, že jste 
v Gruzii chytil životní formu?

Co je u nás nového?

Sivok do izraele
Český reprezentant si vyzkouší po Itálii 
a Turecku další zemi, neboť podepsal 
dvouletou smlouvu v izraelském Maccabi 
Petah Tikva. „V minulé sezoně skončili 
čtvrtí, což znamená, že mají dobrý tým. 
Po devíti letech v Turecku jsem potřeboval 
změnu. Byl jsem v Izraeli dvakrát a vždy 
to bylo příjemné,“ uvedl třiatřicetiletý 
stoper, který předtím strávil sedm sezon 
v Besiktasi a dvě v Bursasporu.

jánoš se oženil
Přestup v civilním životě má za sebou 
Adam Jánoš, záložník Mladé Boleslavi 
se v červnu v areálu Botanika oženil 
s dlouholetou přítelkyní Denisou. Mezi 
svatebními hosty byl například i záložník 
Sparty Martin Frýdek a ženichovi v béžovém 
obleku a nevěstě v krajkových šatech to 
náramně slušelo. „Moc jsme si to užili, bylo 
to super,“ zářil spokojeností novomanžel. 
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

3
Třiadvacetiletý 
záložník Jakub 

Fulnek prodloužil 
smlouvu v Jihlavě 

o tři roky, Vysočině 
se upsal do 30. 
června 2020.

RoBERt HRuBÝ
„taková trefa se 
povede málokdy.“

záložník Baníku otevřel 
v Brně gólový účet nové 

sezony HET ligy skutečně 
stylově

už Jste si Pustili esaM tv?
Kamera, klapka, jedeme! V srpnu proběhlo v kanceláři agentury ESAM už druhé 
natáčení rozhovorů pro její kanál na YouTube. „Je znát, že pan Müller je mladší 
než konkurence a v digitálním prostoru se pohybuje mnohem přirozeněji. Jeho 
aktivita mi přijde sympatická,“ říká moderátor Luboš Beniak, který tentokrát 
vyzpovídal Micka van Burena (Slavia), Maria Holka (Sparta), Adama Jánoše 
(Mladá Boleslav), Libora Holíka (Slavia) a Martina Suchomela (Sparta).

V šedesáti letech může být směle označen za me-
diálního matadora, vždyť Luboš Beniak během 
své pestré kariéry šéfoval týdeníku Mladý svět, 
dělal mluvčího ministru průmyslu a obchodu, byl 
generálním ředitelem společnosti Reader‘s Digest 
a momentálně je členem Rady České televize.

Nyní si prostřednictvím ESAM TV připomíná své 
televizní angažmá v TV Nova, kde pracoval jako mo-
derátor a dramaturg oblíbeného pořadu Proč?

„Branže fotbalových agentů je jedno z  nejvíce 
soutěživých prostředí vůbec, takže je jasné, že se 

musejí věnovat marketingu. Způsob, jakým se o to 
snaží pan Müller, mi přijde dobrý,“ říká muž, který 
má k  fotbalu blízký vztah. V Dukle Praha, kde to 
dotáhl až do staršího dorostu, byli jeho spoluhráči 
například Petr Rada nebo Tomáš Kříž. Kariéru de-
finitivně ukončil coby padesátník v superveterán-
ské kategorii Hanspaulské ligy.

„Začínal jsem jako sportovní novinář a  fotbal 
jsem nikdy nepřestal sledovat,“ upozorňuje Beni-
ak. V první sérii pořídil pro ESAM TV rozhovory 
s Lukášem Váchou (Sparta), Michalem Frydrych-

em (Slavia), Marcelem Čermákem (dříve Slavia, 
nyní Žižkov) a Nicolasem Pennerem (dříve Spar-
ta, nyní Juventus). Pro posledně dva jmenované 
to přitom byla první tak velká zkušenost mediál-
ního typu.

„Kamera strašně klame,“ podotýká k  tomu Be-
niak. „Rozhoduje mnohem víc vizuální dojem než 
obsah a záleží na tom, jak přirozeně a sebevědomě 
před ní člověk vystupuje. Proto má kamera logicky 
ráda starší hráče, jako je třeba Lukáš Vácha. To je 
pro kameru ideální typ.“

FOTO: ESAM
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Pokud jde o  osobní statistiky, 
určitě ano. Ale když mi pak ne-
dávno trenér Ondra, který mě 
vedl odmala ve Slovácku, pou-
štěl sestřihy, cítil jsem se jak 
v přípravce, když mi ukazoval 
chyby, které jsem udělal. Ještě 
je dost na čem pracovat.

Celá minulá sezona byla z vašeho 
pohledu hodně turbulentní. Začí-
nal jste ji v základní sestavě Slavie 
v předkole Evropské ligy na hřišti 
Tallinu. Byl to pro vás tehdy šok?
Šok to byl, protože jsem to 
upřímně nečekal. Sice jsem 
měl povedenou přípravu, ale 
že budu hrát, jsem se dozvěděl 
až den před zápasem. Ale byl 
to příjemný šok, těšil jsem se. 
Bohužel to nedopadlo vůbec 
dobře, potom jsem ze sestavy 
vypadl a šel jsem na hostování 
do Karviné.

Nepřipadal jste si jako obětní be-
ránek zápasu, který Slavia prohrá-
la 1:3?
Nepřipadal. Když si to vezme-
te, odvetu doma jsem nehrál 

ZA GÓL (NE)BYLA VEČEŘE
Před rozhodujícím zápasem s Gruzií se Libor 
Holík se sportovním ředitelem agentury ESAM 
Davidem Kratochvílem vsadil o večeři v případě, 
že vstřelí gól. A sázku vyhrál díky nádherné 
trefě z voleje. „Zatím nic neproběhlo,“ říká hráč 
s úsměvem, že si výhru ještě nevybral.

a postoupilo se. Byl jsem hlav-
ně rád za tu šanci, kterou jsem 
dostal. Spíš mě doteď mrzí, že 
to nevyšlo.

Ze Slavie, kde se začínal rodit velký 
tým, jste šel do Karviné, která byla 
nováčkem. Byl to velký skok?
Ani ne, byl jsem rád za mož-
nost, že můžu hrát ligu. V Kar-
viné je nový krásný stadion 
a  podmínky pro fotbal tam 
taky byly super. Jen Karviná 
jako město mi příliš nesedla, 
její centrum ani okolí se mi 
moc nelíbilo.

Se svým herním vytížením v Karvi-
né jste byl spokojený?
První půlrok jsem byl spoko-
jen maximálně, odehrál jsem 
skoro všechny zápasy. Ale na 
jaře se mi už příliš nedařilo.

Na druhou stranu jste svým prv-
ním ligovým gólem zařídil remízu 
1:1 se Spartou. Jak jste to oslavil?
Ještě ke všemu jsem měl zrov-
na narozeniny, takže to byla 
taková třešnička na dortu. 
Ale slavící typ úplně nejsem 
a  ani jsem nic slavit nemohl, 
protože druhý den ráno jsem 
šel hrát za dorost, který se za-
chraňoval. Nevadilo mi to, as-
poň jsem si zahrál další zápas.

Kvída v almere
Obránce Josef Kvída bude v příští 
sezoně působit v druholigovém 
holandském Almere City, kam 
odchází na roční hostování ze Zwolle. 
Příbramský odchovanec byl sice v létě 
na testech v Liberci, ale vzhledem 
k silné konkurenci by za Slovan 
nastupoval v Juniorské lize, takže dal 
přednost kvalitnější Jupiler League, 
kde by měl získat další zkušenosti.

Vaníčkův debut na Spartě
Na takovou premiéru v nejvyšší 
soutěži Antonín Vaníček určitě 
nezapomene. Spolehlivým výkonem 
přispěl záložník Bohemians k senzační 
remíze 1:1 na hřišti Sparty. „Jsem 
rád, že mi kouč Hašek dal takovou 
příležitost nastoupit za první 
mužstvo. Úvodní start je pro každého 
velmi důležitý,“ prohlásil spokojeně 
odchovanec vršovického klubu.
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Adnan Džafič prožil 

po příchodu do 
Zlína prvoligový 
debut snů. Proti 

Brnu zařídil dvěma 
asistencemi obrat 
na konečných 2:1.

joNáŠ KNEifEL
„jednání Slavie bylo 

konkrétnější, od začátku 
dávala jasně najevo, že 

o mě má zájem.“
patnáctiletý odchovanec Hradce 
Králové o tom, proč dal přednost 

nabídce Slavie před Spartou

FOTO: FAČR – ŠTĚPÁN ČERNÝ

Oba hrají za tradiční pražský klub, jehož barvami jsou červená a bílá – a přesto 
se mohou na hřišti potkat jako soupeři. Zatímco šestnáctiletý daniel Konečný 
chytá za Viktorii Žižkov, o rok mladší záložník michal Hošek působí ve Slavii. 

A jak vyplývá z jejich odpovědí, na novou sezonu se oba náramně těší.

daniel
KoNEČNÝ

michal
HoŠEK&

1. Jak jsi využil léto?
2. Je v tvém klubu hráč, 
který by tě inspiroval?
3. Jak prožíváš derby?

4. Tvůj cíl pro sezonu 2017/18?

1. Ještě v červnu jsem díky volnějšímu režimu ve škole trénoval 
dva týdny s naším A týmem, což byla velká zkušenost a motivace.
2. Ondra Švejdík. Hrál v Nizozemsku, získal titul se Spartou, 
přesto se k nám mladým choval na tréninku i v kabině skvěle. 
Dodával nám klid a sebedůvěru.
3. Tak v Praze jich máme hodně. Ty se Spartou a Slavii jsou 
nejprestižnějšími zápasy, co můžeme v Česku hrát, ale 
i s ostatními to má přirozeně větší náboj. 
4. Stále se zlepšovat, chytat pravidelně za U19 a strávit znovu 
i delší dobu s A týmem.

1. Své léto jsem strávil mimo republiku převážně u moře, kde 
jsem plnil individuální plán od Slavie. Od 10. července nám 
začala příprava v Ústí nad Orlicí. 
2. Je jich tam určitě více, ale každý mě inspiruje něčím jiným. 
3. Každé derby je velmi specifické. Při zápase se Spartou je na 
hřišti vždy velmi dobrá atmosféra. Pokaždé jsou naše zápasy 
hodně vyhrocené a vždy se bojuje až do poslední minuty.
4. Můj cíl je dostat se do reprezentačního výběru své kategorie 
a hrát stabilně v základu ve Slavii.

LIBOR HOLÍK NA EURO U19

ANGLIE-ČESKO 1:0
90 minut
ČESKO-GRUZIE 2:0
90 minut / 1 gól
ČESKO-PORTUGALSKO 1:2
90 minut / 1 asistence
ŠVéDSKO-ČESKO 1:2
90 minut / 1 asistence

CELKEm
4 starty / 360 minut
1 gól / 2 asistence
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TOmáŠ
SIVOK

(33)
obránce

Petah Tikva

ANTONÍN
VANÍČEK

(19)
záložník

Bohemians

mARIO
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obránce
Slavia
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útočník
Slavia

TOmáŠ
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(28)
útočník

Bursaspor

mARCEL
ČERmáK

(18)
záložník
Žižkov

DAVID KRATOCHVÍL
sportovní ředitel ESAm

Bylo pro vás důležité zůstat u fotbalu?
Určitě ano, protože fotbal jsem 
odmalička miloval a chtěl jsem v něm 
něco dokázat. Když se to shodou 
okolností nepovedlo, jsem rád, že jsem 
u něj mohl takhle zůstat. Vyzkoušel 
jsem si i jinou práci, ale rád jsem se 
k fotbalu vrátil. Potkávám se v něm 
s lidmi, které už dlouho znám.

Co vám udělá největší radost?
Když vidíme, že to, co klukům k jejich 
hře říkáme, neberou jako výtku, ale 
jako radu, která je posouvá dopředu. 
Posledním příkladem je třeba Petr 
Galuška, extrémně rychlý hráč, který se 
rád vyžíval v zasekávačkách a přicházel 
při nich o míč. Teď jde nejkratší cestou 
k bráně a prospívá to jeho hře i týmu.

Co je na vaší práci nejtěžší?
Asi časová vytíženost, jsem na telefonu 
24 hodin denně, nejsem k zastižení 
pouze v garáži, kde není signál. (směje se)
A pak taky musíte počítat s tím, že 
ze dne na den je všechno jinak, co se 
naplánovalo, kolikrát neplatí. Ve fotbale 
to tak prostě je.

Jaké máte ambice?
Chtěl bych se dočkat toho, že budeme 
mít třeba pět hráčů ve velkých 
evropských klubech. Je to stoprocentně 
běh na dlouhou trať, ale jak jsem říkal – 
ve fotbale se mění situace velmi rychle.

mICK
VAN BUREN

(25)
útočník
Slavia

mILAN
VRABEC

(19)
záložník
Liberec

ANTONÍN
ROSA

(30)
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HOŠEK

(16)
záložník
Slavia
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JáNOŠ
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mARTIN
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Sparta

ROBERT
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(23)
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Ostrava

VOJTěCH
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(17)
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RADEK
VOLTR

(25)
útočník
Liberec

ONDŘEJ
ŠVEJDÍK

(34)
obránce
Žižkov

ADNAN
DžAFIČ

(27)
záložník

Zlín

JAROSLAV
ZELENý

(24)
obránce
Jablonec

mARTIN
DOUDěRA

(15)
útočník
Slavia

ADAm
PETRáK

(17)
záložník
Slavia

DANIEL
KONEČNý

(16)
brankář
Žižkov

PETR
GALUŠKA

(21)
záložník
Žižkov

ALExANDER
JAKUBOV

(26)
útočník
Ostrava

mARTIN
DOSTáL

(27)
obránce

Bohemians

JOSEF
KVÍDA

(20)
obránce
Almere

JAKUB
FULNEK

(23)
záložník
Jihlava

LUKáŠ
VRAŠTIL

(23)
obránce

Brno

LIBOR
HOLÍK

(19)
obránce
Slavia

JOSEF
BAZAL

(23)
záložník
Žižkov

DAVID
DOUDěRA

(19)
obránce
Dukla

JAROSLAV
TREGLER

(22)
obránce
Příbram

mARIO
TELNAR

(19)
útočník
Benešov

VOJTěCH
BRAK

(20)
obránce

Bohemians

PAVEL
HAŠEK

(34)
obránce
Žižkov

Naše soupiska

Espresso

Ben Hendriks patří mezi jedince, které ne-
přehlédnete. Bujná hříva, typické kulaté 
brýle a  pod nimi pozorné oči, které zaostří 
pokaždé, jakmile zmerčí zajímavý fotbalový 
talent. Proto například pracoval dlouhých 
šestnáct let pro Udinese Calcio, které má na 
vyhledávání neznámých nadějí postavenou 
svou sportovní i ekonomickou strategii.

A právě při práci pro tradiční italský prvo-
ligový klub se Hendriks potkal s Jiřím Mülle-
rem, kterému v začátcích jeho kariéry hráč-
ského agenta výrazně pomohl.

„Už víc než deset let máme s Jirkou fantas-
tický vztah. Když něco potřebuje, jsem mu 
kdykoliv k  dispozici,“ říká Hendriks, který 
byl u  příchodu Marka Jankulovského a  To-
máše Sivoka do Udinese, či Tomáše Necida 
a Josefa Kvídy do Zwolle.

„S českými hráči mám dobrou zkušenost, 
protože mají pro holandskou ligu dostateč-
nou kvalitu,“ soudí muž, který je pořád na 
cestách – a to i po jiných kontinentech.

„Stále hledáme speciální hráče a ti můžou 
být všude,“ vysvětluje.

V květnu sice oslavil 71. narozeniny, ale jede stále na plný plyn. 
Ben Hendriks se před třemi léty vrátil do Zwolle, kde působí coby šéf 
skautingového oddělení. „To je role, která mi maximálně vyhovuje,“ říká 
muž, který má i hráčskou a trenérskou minulost. „Pro tuhle práci musíte 
mít rád cestování – a v tomto směru jsme s Jirkou úplně stejní,“ dodává 
s úsměvem holandský spolupracovník Jiřího Müllera.

Na LEtiŠti jaKo doma

„Pro tuhle práci musíte mít rád 
cestování – a v tomto směru 
jsme s Jirkou úplně stejní.“

FOTO: ESAM
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