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Složení výkonného výboru klubu, kontakty 

 

Složení výkonného výboru HC Česká Lípa z.s. : 
Výkonný výbor klubu pracuje v níže uvedeném složení: 

Tomáš Binder, předseda klubu 

František Richter, místopředseda klubu (sportovní úsek) 

Tomáš Kučera, výkonný sekretář   

Jan Čermák, zástupce hráčů a rodičů 

 

Kontakty HC Česká Lípa, z. s. :  
Sídlo klubu:  

HC Česká Lípa, Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa 

 
Tomáš Binder:  
603 298 885 
tombinder2@yahoo.com 
 
 
Tomáš Kučera, sekretář klubu:  

737 858 612 
ttkucera@seznam.cz  
 

František Richter, sportovní úsek:  
602 430 241 
rhmedia@volny.cz 
 
 

Webové stránky:  www.hcceskalipa.cz 

 

 

 



I. Stručně z historie klubu 

 

Hokejový klub jakožto organizovaný sportovní oddíl vznikl v České Lípě v průběhu první 
poloviny 80. let díky zprovoznění otevřené umělé ledové plochy za Základní školou 
v Mánesově ulici. V té době začaly skupinky českolipských kluků organizovaně trénovat pod 
dohledem dospělých, kteří měli zkušenosti s hokejem z jiných měst a přišli do České Lípy za 
pracovními příležitostmi a možnostmi bydlení v souvislosti s rozmachem těžby uranu. Jimi 
vedení kluci hráli mládežnické soutěže na úrovni kraje. Zároveň se začaly pravidelně hrát 
první soutěže neregistrovaných týmů dospělých hráčů na úrovni českolipského okresu, 
hrajících vesměs pod hlavičkou různých podniků a společenských organizací. 

Opravdu velká vlna zájmu o hokejové dění v České Lípě se vzedmula v letech 1987-89 
po otevření českolipského krytého zimního stadionu u Ploučnice. Spolu s jeho otevřením 
začal klub s budováním A-týmu v rámci Vojenské tělovýchovné jednoty. Do České Lípy byli 
převeleni hokejisté - vojáci základní služby z jiných vojenských tělovýchovných jednot. Byli 
ubytováni v kasárnách v Mimoni, zde plnili různé hlavně strážní povinnosti a zároveň 
pravidelně trénovali na českolipském zimním stadionu. VTJ Česká Lípa byla přihlášena do 
krajské soutěže, utkání tohoto A-týmu byla sledována s velkým zájmem veřejnosti, zimní 
stadion býval v době utkání často doslova našlapán k prasknutí. Toto krátké období skončilo 
se společenskými změnami v roce 1990, poté co Ministerstvo národní obrany ukončovalo 
činnost vojenských tělovýchovných jednot, včetně českolipské.  

V roce 1992 byly zaregistrovány první stanovy a tím založen náš klub „Hokejový klub 
Česká Lípa“. Letos tedy oslavíme 25 let od založení klubu. Kubové barvy jsou bílá, červená a 
černá, zubatá šelma (predátor) vystřídala před několika lety, bývalé logo - kohouta. 

 



II. Současná situace mládežnického hokeje 

 

Proti osmdesátým a ještě devadesátým letům je v celé ČR patrný všeobecný pokles 
zájmu dětí o aktivní sport. Tato skutečnost se nevyhnula ani českolipskému hokeji. Také je tu 
konkurence v podobě méně nákladných sportů, jako je fotbal nebo florbal. Proto velmi 
vítáme současnou snahu ČSLH maximálně podporovat zvyšování kvalifikace a odbornosti 
trenérů všech klubů, pomoc při náborech, vše s cílem zajistit malým hokejistům kvalitní 
trenérské a tréninkové zázemí v domácích klubech.  

Českolipský mládežnický klub nyní pracuje s mladými hokejisty v těchto kategoriích – 
přípravka (děti z mateřských škol), HC1 (ročník 2011), HC2 (ročník 2010), HC3 (ročník 2009), 
HC4 (ročník 2008), mladší žáci (ročník 2006+2007), starší žáci (ročník 2004+2005), Liga 
staršího dorostu (ročník 2001 – 1999) +  A-tým. 

Důležité je, že hrajeme hokej se všemi kluky, kteří přijdou a chtějí sportovat, a hrajeme 
ho proti žákovským celkům druholigových, prvoligových i extraligových klubů, kde mnohde 
pracují s již vybranou mládeží. Hrajeme s nimi vyrovnaný hokej a jsme schopni je i porážet. 

Klub klade důraz na kvalitní trenérské zázemí. V současné době v klubu pracuje 13 
trenérů s licencí C, dva trenéři licence B a dva trenéři s licencí A. Velikým posunem ve 
sportovním růstu malých českolipských hokejistů je angažování profesionálního šéftrenéra 
klubu s nejvyšší trenérskou licencí A, který se od začátku roku 2010 stará o odborný 
sportovní růst trenérů i hráčů klubu.  



 

Cíle mládežnického hokeje 

Hlavním cílem mládežnického hokeje v České Lípě je pravidelný každoroční nábor 
nových malých začínajících hokejistů a kvalitní trenérská práce s touto mládeží. Klub 
zapůjčuje všem novým hráčům hokejovou výstroj, aby jim usnadnil jejich první hokejové 
krůčky. Pořádáme nábory nových hráčů po školách a školkách nejen v České Lípě, ale i 
v okolí. Připravujeme reklamní materiály, potřebné k náboru mladých hráčů. Společně s ČSLH 
připravujeme dvakrát ročně velkou náborovou akci „ Pojď hrát hokej“  

 Dalším cílem našeho klubu je obsadit všechny 
mládežnické soutěže pořádané ČSLH a hrát v nich důstojnou 
roli. To se nám již daří, od sezóny 2012/2013 nastupujeme ve 
všech soutěžích přípravek, tedy HC2, HC3 a HC4 a jako jediný 
tým v regionu přihlašujeme do soutěží dva týmy. Naši mladší i 
starší žáci nastupují v žákovské lize, řízené ČSLH a daří se nám 
postupovat do finálové skupiny, kde se utkávají s elitou 
žákovské ligy.  

Naši dorostenci v minulých sezónách nastupovali 
v krajské soutěži KSLH Královohradeckého kraje, kde se náš 
tým pohyboval v horních patrech tabulek. Od letošní sezóny, 
po rekonstrukci dorosteneckých soutěží, byla krajská soutěž 
zrušena a nyní máme právo startovat v regionální lize ČSLH 
mladšího i staršího dorostu. V sezóně 2017/2018 máme 
přihlášenu kategorii staršího dorostu, v sezóně 2018/2019 
chceme obsadit i ligu mladšího dorostu, čímž by byl splněn 
jeden z velkých cílů, což je obsadit všechny mládežnické 
věkové soutěže! 

V krajské lize Libereckého kraje startuje náš A-tým mužů. 
Věříme, že do týmu mužů budou dorůstat naši odchovanci, 
čímž se časem bude zvedat konkurence a tím i výkonnost 
týmu a díky tomu jednou třeba budeme mít šanci hrát i vyšší 
soutěže. Náš cíl je obsadit všechny kategorie od přípravky až 
po A-tým a tím posunout Českou Lípu mezi hokejová města.  

 
HC Česká Lípa 
 
Co se týká tréninků, trénujeme pravidelně od poloviny srpna do konce dubna na ledě  4x 
týdně. O víkendech od podzimu do závěru zimy se jednotlivé týmy účastní svých 
mistrovských soutěží či turnajů.  
V květnu a červnu organizujeme na hřištích a v tělocvičnách tzv. letní přípravu a vždy na 
konci srpna kluci odjíždějí na týdenní předsezónní soustředění, kde mimo prvních tréninků 
na ledě hodně jezdí na kole, posilují, baví se fotbalem a dalšími sporty, koupou se a stmelují 
partu před nadcházející další sezónou.  
Přípravka, tedy děti předškolního věku si hlavně hrají, učí se bruslit a získávají obratnost. 
Našim malým hokejistům se na ledě i mimo něj věnují školení trenéři. Cílem je, aby děti byly 
po sportovní i lidské stránce v opravdu kvalitních rukách.   



Jsme velice rádi za každého kluka či holčičku, kteří se rozhodnou sportovat a nesedět jen 
doma u televize a PC. Rodičům se snažíme usnadnit první hokejové krůčky malých ratolestí 
tím, že malým hokejistům v přípravce klub poskytne výstroj zdarma. U příspěvků máme 
systém slev pro děti ze 
školky a pro sourozence. 
Připravujeme různé 
propagační a reklamní 
předměty, budujeme u 
dětí pocit sounáležitosti 
s kvalitním a 
sebevědomým kolektivem. 
Dělá nám radost, že naši 
malí a mladí hokejisté jsou 
ve škole ve svých třídách 
oblíbení a uznávaní, jsou 
vysportovaní a zdravě 
sebevědomí, nebojí se 
komunikovat.  
 
 
Výše celoročních měsíčních příspěvků činí 500 Kč měsíčně. Slevy pro hráče navštěvující 
mateřské školky je 250 Kč měsíčně, sleva pro dalšího sourozence již registrovaného hráče je 
250 Kč měsíčně, brankaři platí také pouze 250 Kč měsíčně. Uvádíme to proto, aby bylo jasné, 
že příspěvky nejsou nijak vysoké, proto se hokej stává dostupným pro všechny! 
 
 
Díky všem rodičům a členům klubu se nám dlouhodobě daří pracovat s vyrovnanými 
rozpočty, řádně hradíme své závazky, náš klub je i po finanční stránce zdravým subjektem.  
Lední hokej je na Českolipsku byť nenápadným, přesto velmi oblíbeným sportem. Po 
rekonstrukci sport areálu v r. 2008 a dokončení výstavby nových šaten pro mládež v r. 2009 
máme pro náš sport v České Lípě výborné podmínky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Školička bruslení 

Klub si uvědomuje, že je jeho povinností a zároveň příležitostí maximálně otevřít 
ledovou plochu dětem. A tak přišel s myšlenkou pořádat pravidelné odpolední tzv. Školičky 
bruslení, kdy ve spolupráci s vedením zimního stadionu třikrát týdně, vždy v úterý a čtvrtek 
od 16 hodin a v neděli v 9.00 hodin, organizuje bruslení pro veřejnost z řad malých dětí. Akce 
se setkává s velkým zájmem veřejnosti, na ledě se střídají desítky dětí, na které dohlíží 
trenéři našeho hokejového klubu. V posledních sezónách byla Školička bruslení rozšířena i na 
dopolední čas, kdy učíme bruslit děti ze základních a mateřských škol. Tato akce má veliký 
ohlas a do projektu se zapojila většina škol v České Lípě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
IV. Financování klubu  

 
Sport našich dětí financujeme hlavně z grantů 
města Česká Lípa, grantů Libereckého kraje a 
pravidelných měsíčních příspěvků rodičů.  
Ke splnění vytýčených cílů, ovšem budeme 
potřebovat více finančních prostředků, budeme 
potřebovat více ledů, kabin, dresů a sportovního 
vybavení, trenérů, bude se více cestovat, další 
odměny rozhodčím, pořadatelům, zdravotní 
služba a spousta dalších nákladů. Jisté je, že 
s příchodem nových hráčů bude větší příjem 
z členských příspěvků, ale to bohužel nepostačí a 
budeme se muset obrátit na případné sponzory 
klubu. 
 
Velmi uvítáme podporu ze strany případných 
sponzorů a partnerů klubu, jejichž byť i drobné 
sponzorské příspěvky využijeme ve prospěch 
sportujících dětí a mládeže a na chod celého 
klubu. Jako protihodnotu můžeme nabídnout 
propagaci partnerů na naše stránky 
www.hcceskalipa.cz 



, na zápasové dresy, při mistrovských utkáních, při mezinárodních turnajích, které pořádáme 
(možnost turnaje pojmenovat po sponzorovi/partnerovi klubu), tak i na turnajích, na které 
jsme zváni.  

 
 

 
 
 
 
 
Motto klubu:    SPOLU JSME SILNÍ! 

 
 

Hlavním sponzorem českolipské mládeže je: 
 

MĚSTO ČESKÁ LÍPA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


