FC Baník Ostrava, a. s.
Bukovanského 1028/4
Slezská Ostrava 710 00

info@fcb.cz
info@fcb.cz

+420
241 804
804
+420 596
596 241

www.fcb.cz
www.fcb.cz

Václav Daněk bude sportovním poradcem Baníku
Tisková zpráva – Ostrava, 30. července 2015
Legenda se vrací do Baníku. Bývalý vynikající útočník Václav Daněk, který v baníkovském dresu dvakrát
vyhrál ligu a nastřílel celkem 98 branek, bude působit v roli sportovního poradce představenstva klubu.
„Václav Daněk je odborně i veřejně respektovanou osobou, která dokáže být rádcem a pomocníkem, ale
zároveň také interním oponentem práce managementu klubu, realizačního týmu i trenérů. Právě proto jsme
stáli o spolupráci s ním,“ říká předseda představenstva FC Baník Ostrava Petr Šafarčík.
Daněk by měl v roli poradce Baníku pomáhat zejména na poli sportovní strategie, konzultací s trenéry či
sledování tréninkového procesu i utkání jednotlivých týmů. Zároveň však bude prodlouženou rukou směrem
k odborné i laické veřejnosti a nositelem zpětné vazby k činnosti klubu.
„Když mě Baník oslovil, neváhal jsem ani vteřinu. Šlo jen o to upřesnit si kompetence. Chci pomoci svými
zkušenostmi a přinést nezávislý pohled, který je nad věcí a může se lišit od toho, jak fotbal vnímá trenér a
management klubu,“ komentuje svoji novou pozici baníkovská legenda, jejímž přáním je, aby role poradce i
oponenta v jedné osobě byla především ku prospěchu klubu.
Václav Daněk
Datum narození: 22. prosince 1960
Kariéra: 1979 – 1983 FC Baník Ostrava, 1983 – 1985 Dukla Praha, 1985 – 1989 FC Baník Ostrava, 1989 – 1991
FC Tirol Innsbruck, 1991 – 1992 Le Havre AC, 1992 – 1995 FC Tirol Innsbruck, 1995 – 1999 SC Retz
Odehrál za Baník: 200 ligových zápasů/98 gólů
Odehrál za reprezentaci: 22 zápasů/9 gólů
Úspěchy: 2 x mistr Čs. ligy (1979/1980, 1980/1981), 2 x mistr rakouské Bundesligy (1989/1990, 1990/1991),
nejlepší střelec Čs. ligy (1986/1987), nejlepší střelec rakouské ligy (1990/1991, 1992/1993), Člen klubu
ligových kanonýrů (161 gólů), držitel Bronzové kopačky pro třetího nejlepšího střelce Evropy (1991)

IČO: 64610128 DIČ: CZ64610128
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s. 27-5536990287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, spisová značka: oddíl B., vložka 1184

