
Václav Dobřemysl předseda 731242260

Karel Makovec místopředseda 606963871

Petr Petrov člen 777288622

Petr Holejšovský člen 724044249

Josef Štrůdl člen 602261515

Václav Dobřemysl jednatel 731242260 dobremysl@hcsokolov.cz

David Soukup poradce jednatele 608070828

Karel Makovec sekretář, vedoucí "A" týmu 606963871

Bohumír Hrysz 606662326

Lada Veinholdová 607843158

Iveta Dvořáková 606662326

Zdeněk Plachý vedoucí marketing. úseku, security, ticketing, komunikace s partnery 602661182

Tomáš Bouda asistent marketing. úseku, šéfredaktor webu, grafika, fotograf, press, FB 721958227

Markéta Suchopárová asistentka marketing. úseku, VIP hospitality, Fanshop 723508091

David Prachař redaktor webu, Instagram 776644778

Kamila Dobřemyslová redaktor webu, Twitter 722942283

Karel Mlejnek sportovní manažer, hlavní trenér "A" týmu 608960545

Petr Holejšovský šéftrenér mládeže, manažer mládeže, vedoucí trenér juniorů a dorostu 724044249

Marek Brzobohatý vedoucí trenér žákovských kategorií (U-12 - U-15) 603752307

Richard Gregor vedoucí trenér "přípravkových" kategorií (U-11 a mladší) 605530570

Tomáš Závorka vedoucí trenér brankářů mládeže 605584649

VNITŘNÍ STRUKTURA KLUBU HC BANÍK SOKOLOV

VEDENÍ KLUBU HC BANÍK SOKOLOV s.r.o.

VÝKONNÝ VÝBOR

SEKRETARIÁT KLUBU

EKONOMICKÝ ÚSEK KLUBU

mlejnek@hcsokolov.cz

prachar@hcsokolov.cz

MARKETINGOVÝ ÚSEK KLUBU

petrov@hcsokolov.cz

makovec@hcsokolov.cz

dobremysl@hcsokolov.cz
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holejsovsky@hcsokolov.cz

mladez@hcsokolov.cz

zavorkatomas@seznam.cz
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SPORTOVNÍ ÚSEK KLUBU
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Ivan  Říha "B" tým 607117448

Petr Holejšovský hlavní trenér juniorů 724044249

Jiří Parkmann asistent trenéra juniorů 774290469

Zbyněk Kellner vedoucí týmu juniorů 608885997

Jiří Parkmann hlavní trenér dorostu 774290469

Miroslav Diblík asistent trenéra dorostu 604463365

Norbert Valta vedoucí týmu dorostu 777866864

Petr Neč hlavní trenér U-15 602194404

Tomáš Anderle asistent trenéra U-15 777331332

Marek  Brzobohatý asistent trenéra U-15 603752307

Petr Sobotka vedoucí týmu U-15 702195409

Marek Brzobohatý hlavní trenér U-14 603752307

Luděk Beran asistent trenéra U-14 777948974

Jiří Jíra asitent trenéra U-14 722064176

Josef Knap vedoucí týmu U-14 731533806

Petr Neč hlavní trenér U-13 602194404

Tomáš Anderle asistent trenéra U-13 777331332

Marek  Brzobohatý asistent trenéra U-13 603752307

Jana Šedivcová vedoucí týmu U-13 721804789

Marek Brzobohatý hlavní trenér U-12 603752307

Luděk Beran asistent trenéra U-12 777948974

Jiří Jíra asitent trenéra U-12 722064176

František Nešvera vedoucí týmu U-12 777929350

Richard Gregor hlavní trenér U-11 605530570

Ilja Bubenščikov asistenttrenéra U-11 773893265

Martin Landa asistent trenéra U-11 774505046

Marek Brzobohatý asistent trenéra U-11 603752307

Markéta Prokešová vedoucí týmu U-11 604988705

Richard Gregor hlavní trenér U-10 605530570

Ilja Bubenščikov asistenttrenéra U-10 773893265

KONTAKTY - REALIZAČNÍ TÝMY
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Martin Landa asistent trenéra U-10 774505046

Alexander Gašparík vedoucí týmu U-10 722003051

Richard Gregor hlavní trenér U-9 605530570

Ilja Bubenščikov asistenttrenéra U-9 773893265

Martin Landa asistent trenéra U-9 774505046

Roman Kašpar asistent trenéra U-9 728824246

Ivan  Říha asistent trenéra U-9 607117448

Jana Galánová vedoucí týmu U-9 603326389

Ivan  Říha hlavní trenér U-8 a mladší 607117448

Richard Gregor asistent trenéra U-8 a mladší 605530570

Jana Pfister asistent trenéra U-8 a mladší 774985670

Karel Cába asistent trenéra U-8 a mladší 776204661

David Prachař asistent trenéra U-8 a mladší 776644778

Jiří Benešovský asistent trenéra U-8 a mladší 777583043

Roman Kašpar asistent trenéra U-8 mladší 728824246
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kaspar.roman82@seznam.cz
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