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Milé kolegyně, vážení kolegové,

je právě týden po volební valné hromadě ČSTV, kde jsem byl zvo-
len předsedou ČSTV a rád bych složil první účet své práce. Od prv-
ních chvil jsme s novým VV ČSTV a generálním sekretářem ČSTV 
J.Boháčem nasadili tempo, jehož rychlost posuďte sami. Průběžné 
zprávy o našich aktivitách jste možná  zaregistrovali na stránkách 
www.cstv.cz, nebo se o nich dočtete v tomto nebo následujících 
číslech Zpravodaje TP. Dovoluji si pouze připomenout schůzku 
akcionářů SAZKA, a.s., jejichž jménem jsme odeslali dopis senáto-
rům s výhradami k novele loterního zákona přijatou poslaneckou 
sněmovnou, jednání s pověřeným předsedou ODS P.Nečasem a 
místopředsedou P.Gandalovičem, první jednání VV ČSTV, schůzku 
s místopředsedou TOP 09 M. Kalouskem, a také před chvílí skon-
čené jednání s paní ministryní M. Kopicovou a jejím náměstkem J. 
Kocourkem. Šlo o první schůzky, které potvrzují ochotu politické 
a státní reprezentace k jednání, značný zájem o naši organizaci a 
nově zvolené vedení se silným mandátem, i podporu sportu obec-
ně. Osobně je vnímám jako předpolí pro další kroky, které ještě do 
voleb chceme stihnout a samozřejmě silný potenciál pro vyjedná-
vání po volbách. Co nás čeká v nejbližší době. Např. vystoupení na 
konferenci ODS „Řešení pro sport a volný čas“, konference „Sport a 
stát“, jednání Podvýboru pro sport Senátu Parlamentu ČR, atd. Z 
pohledu vnitřních úkolů pak příprava druhého jednání VV ČSTV, 
kterému chceme předložit, kromě jiného, návrh dlouhodobého 
programu činnosti ČSTV, strukturu aparátu ČSTV a složení a obsah 
práce poradních orgánů VV ČSTV, více odpovídajících novým prio-
ritám. Dominantní roli při tom sehrává okamžité zahájení prací na 
novele Stanov ČSTV a související modernizaci organizace. VV ČSTV 
také přijal princip, podle kterého se valných hromad a dalších akcí 
sdružených subjektů, regionálních a krajských sdružení ČSTV i 
svazů, budou zúčastňovat především členové VV ČSTV, zpravidla 
podle „svého“ volebního koše. Máte-li zájem o aktuální informace, 
sledujte rubriku Novinky na www.cstv.cz.

Srdečně zdraví Pavel Kořan
předseda ČSTV
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Dvacátá druhá valná hromada ČSTV

V sobotu 17. dubna se v Nymburku konala 22. valná hromada ČSTV. Její průběh byl bedlivě sle-
dován nejen médii, ale i odbornou veřejností, a to ze dvou důvodů. Za prvé, tato valná hromada 
byla volební a tak se po čtyřech letech volili zástupci sdružených subjektů do vedení ČSTV. Za druhé 
na post předsedy nekandidoval dlouholetý předseda ČSTV Ing. Vladimír Srb, který působil v čele 
organizace přesně 20 let a jeho jméno bylo s touto organizací pevně spjato. Mělo se tak rozhodovat  
o novém předsedovi ČSTV. 

Pan Srb si od 158 delegátů 22. valné hromady a přítomných hostů, mimo jiné předsedy Českého 
olympijského výboru Milana Jiráska, náměstka ministryně školství mládeže a tělovýchovy Jana Ko-
courka a předsedy podvýboru pro sport Senátu Parlamentu ČR Karla Kapouna, vysloužil při závěru 
své zprávy potlesk ve stoje. Přítomní tak ocenili dlouholetou práci a jeho přínos pro český sport. 

Delegáty po vyslechnutí zpráv především ekonomického charakteru čekala v odpoledním pro-
gramu volba předsedy ČSTV. Po krátkém představení kandidátů (p. Miroslava Čuřína, p. Pavla Kořana  
a Stanislava Pešáta) a jejich vizí o další činnosti ČSTV, došlo k tajné volbě. Přesvědčivou většinou hlasů 
v obou komorách byl hned v prvním kole volby zvolen do čela Českého svazu tělesné výchovy Pavel 
Kořan. Spolu s volbou předsedy probíhala i volba sedmičlenné Revizní komise ČSTV.

Delegáti 22. valné hromady ČSTV se poté rozešli volit své zástupce do VV ČSTV. Bylo voleno devět 
zástupců regionálních sdružení ČSTV a devět zástupců svazů, rozdělených podle jednotlivých voleb-
ních košů dle volebního řádu. Průběh celých voleb byl hladký a bez větších potíží. Bylo to především 
díky dobré přípravě voleb a odpovědné práci volební komise a členů organizačního štábu. Valná 
hromada byla ukončena závěrečnou řečí nového předsedy Pavla Kořana v 19.00 hodin. Devět z celko-
vého počtu devatenácti členů VV ČSTV jsou nově zvolení členové. S nově zvolenými místopředsedy 
Tomášem Králem, předsedou Českého svazu ledního hokeje a Vladimírem Šimíčkem, předsedou Kraj-
ského sdružení ČSTV Olomouckého kraje, zasednou ve výboru představitelé sportovních svazů:

Ivan Hašek, předseda Českomoravského fotbalového svazu, Libor Varhaník, předseda Českého at-
letického svazu, Ivo Kaderka, předseda Českého tenisového svazu, Antonín Lébl, předseda Českého 
volejbalového svazu, František Janouch, předseda Unie zdravotně postižených sportovců Petr Dit-
rich, předseda České baseballové asociace, Slavomír Svoboda, předseda České unie bojových umění 
a Marek Hájek, předseda České asociace extrémních sportů. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby 
budou zastupovat Karel Malý, předseda Pražské tělovýchovné unie, Zdeněk Kubec, předseda Krajské-
ho sdružení ČSTV Ústeckého kraje, Irena Lehárová, Okresní organizace ČSTV Rakovník, Zdeněk Krátký, 
Okresní sdružení ČSTV Tábor, Jiří Pavlíček, Okresní organizace ČSTV Hradec Králové, Jaroslav Lebeda, 
Tělovýchovná unie Sokolov, Vítězslav Holub, Regionální sdružení ČSTV Jihlava, Jaroslava Schejbalová, 
Regionální sdružení ČSTV Břeclav. Nový předseda Pavel Kořan v nich bude mít silný tým pro splnění 
hlavních úkolů nového výkonného výboru ČSTV, a to modernizaci a posílení postavení největší české 
sportovní organizace a zabezpečení zdrojů pro činnost sdružených subjektů ČSTV.

     Jedním z prvních kroků, které pan Kořan podnikl bylo svolání  schůzky se zaměstnanci aparátu 
Českého svazu tělesné výchovy v Praze na Strahově na pondělí 19.4. Nově zvolený předseda podě-
koval přítomným pracovníkům za bezchybnou práci při organizaci a vlastním průběhu valné hro-
mady ČSTV. Následně sdělil svoje představy o řízení organizace, způsobu práce, formách vzájemné 
komunikace a spolupráce. Informoval o připravovaném prvním zasedání Výkonného výboru ČSTV ve 
středu 21.4. a zmínil se o připravovaných organizačních změnách v souvislosti s posílením některých 
oblastí činnosti. Zdůraznil také svoje požadavky na pracovní disciplínu a vstřícné a otevřené jednání 
ze strany zaměstnanců k vnějšímu prostředí a sdruženým subjektům.

Autor: redakce Zpravodaje TP
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Výkonný výbor ČSTV poprvé jednal již třetí den po svém zvolení

Předseda ČSTV Pavel Kořan svolal v nejkratší možné době úvodní schůzi nového Výkonného výbo-
ru ČSTV. Ve středu 21.4. se tak pod jeho vedením členové VV ČSTV poprvé sešli, aby projednali první 
z dlouhé řady úkolů. 

Předseda v úvodu přivítal nově zvolené členy VV ČSTV a informoval je o svých prvních krocích ve 
funkci a uskutečněných i připravených jednáních. Vedle důležité schůzky se zaměstnanci se v rych-
lém sledu již uskutečnily nebo jsou v následujících dnech potvrzeny schůzky s místopředsedou ODS 
pověřeným řízením strany Petrem Nečasem, místopředsedou ODS Petrem Gandalovičem, místopřed-
sedou TOP´09 Miroslavem Kalouskem, ministryní školství mládeže a tělovýchovy Miroslavou Kopico-
vou a jejím náměstkem Janem Kocourkem a s předsedou Českého olympijského výboru Milanem 
Jiráskem a jeho místopředsedy. Další jednání, především s politickými představiteli, jsou plánována v 
krátkých intervalech s jediným cílem - informovat o změnách v ČSTV, nově nastavit vzájemné vztahy 
a spolupráci, a posílit pozici ČSTV při vyjednávání podmínek pro sport v ČR.

V dalším průběhu jednání Výkonný výbor ČSTV pak především:

 Projednal a schválil jednací řád VV ČSTV, způsob komunikace a potřebné organizační záležitosti.

 Projednal plán své činnosti s tím, že do konce roku je plánováno 8 schůzí, z toho první čtyři v 21 
denních intervalech.

 Jmenoval do funkce generálního sekretáře ČSTV Jana Boháče a vzal na vědomí informaci předse-
dy o připravovaných opatřeních v aparátu ČSTV.

 Projednal návrh struktury svých poradních orgánů s tím, že o počtu poradních orgánů VV ČSTV, je-
jich zaměření a personálním obsazení bude na základě návrhů, předložených v mezidobí členy VV 
ČSTV, rozhodnuto na příští schůzi 11.5. Předseda Pavel Kořan navrhl, aby vedle případných jiných 
orgánů byla ustavena Komise pro přípravu nové struktury orgánů ČSTV.

 Projednal postup k sestavení dlouhodobého programu ČSTV, který bude na základě podnětů ze 
strany členů VV ČSTV dále dopracováván a projednán na příští schůzi.

 Vzal na vědomí informace o přípravách, organizaci, obsahu, personálním obsazení, a výstupech 
konference „Sport a stát“, spolupořádané ČSTV, ČOV a MŠMT s tím, že ČSTV bude v předsednictvu 
reprezentovat generální sekretář Jan Boháč, v panelové diskusi předseda ČSTV Pavel Kořan, mís-
topředseda ČSTV a předseda ČSLH Tomáš Král, předseda ČMFS Ivan Hašek, další členové VV ČSTV 
budou zastoupeni v auditoriu konference.

 Vzal na vědomí dopis předsedy ČSTV a dalších akcionářů SAZKA,a.s., adresovaný senátorům v sou-
vislosti s novelou loterního zákona schválenou poslaneckou sněmovnou, který korektně upozor-
ňuje na její závažné a pravděpodobně nechtěné důsledky. Spolu s dopisem obdrželi senátoři  
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 návrh znění novely, která zachovává záměr zákonodárce a odstraňuje zejména v praxi neprove-
ditelnou administrativu.

 Schválil návrh předsedy na změny v orgánech SAZKA, a.s., a na zpracování návrhu změn v řízení 
dalších obchodních společností s majetkovou účastí ČSTV a jeho předložení na příští schůzi VV 
ČSTV.

 Schválil záměr delegovat jako hosty na valné hromady sdružených subjektů, regionálních a kraj-
ských sdružení ČSTV a sportovních svazů, zástupce z řad celého Výkonného výboru ČSTV. 
 
Příští schůze VV ČSTV se uskuteční 11. května 2010.

     Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

Jednání předsedy ČSTV s představiteli politických stran

Jedním z prvních jednání nově zvoleného předsedy ČSTV Pavla Kořana bylo krátké 
pracovní setkání v úterý 20. 4. s místopředsedou ODS pověřeným vedením strany Petrem 
Nečasem a místopředsedou ODS Petrem Gandalovičem. Strany diskutovaly o otázce poli-
tické podpory sportu v České republice. Na schůzce byla dohodnuta účast předsedy ČSTV 
na programovém semináři ODS 29.4. v Praze na Žofíně. Oba představitelé se shodli na po-
třebě zásadního řešení současné situace ve sportu v ČR. Úřadující předseda ODS Petr Nečas 
vystoupí 4. května na konferenci „Sport a stát“, kterou spolupořádá ČSTV s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy a Českým olympijským výborem. Další představitelé ODS 
pak vystoupí na konferenci v panelových diskuzích.

 Druhou schůzkou, kterou p. Pavel Kořan navázal na podzimní jednání představitelů 
ČSTV s přestaviteli politických stran byla pracovní schůzka s místopředsedou TOP 09 Miro-
slavem Kalouskem, která se uskutečnila ve čtvrtek 22.4. Schůzky se také účastnil Jan Boháč, 
generální sekretář ČSTV. Jednání se soustředilo na přípravy konference „Sport a stát“ a na 
potřebnou výraznější politickou a finanční podporu sportovního prostředí v České republi-
ce. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, který má přehled o financování sportu v ČR, byl
seznámen se záměry, které bude ČSTV prosazovat v jednání o podmínkách pro sport v ob-
dobí po volbách do poslanecké sněmovny. Vzájemná konzultace, výměna stanovisek a ná-
hledů na řešení byla oboustranně přínosná, což potvrdily obě strany příslibem případných 
dalších vzájemných schůzek. Pravděpodobně první z nich se bude konat při příležitosti ko-

nání konference „Sport a stát“, spolupořádané 
ČSTV ve dnech 4. a 5. května. Výhledem 

vzájemné spolupráce je i kandidatura 
nově zvolené členky VV ČSTV Jarosla-
vy Schejbalové na předních místech 
kandidátky TOP 09 v jihomoravském 
kraji v nadcházejících volbách do po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 
 Mgr.Jan Boháč

generální sekretář ČSTV
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Ministryně Miroslava Kopicová přijala 
předsedu ČSTV P. Kořana

V pondělí 26.4. navštívil předseda ČSTV 
Pavel Kořan ministryni školství mládeže a tě-
lovýchovy Miroslavu Kopicovou. Setkání se 
zúčastnil generální sekretář ČSTV Jan Boháč 
a jednání probíhalo za přítomnosti náměstka 
ministryně Jana Kocourka a ředitele Odbo-
ru sportu MŠMT Miroslava Vosyky. Po svém 
představení předseda ČSTV poděkoval mi-
nistryni za rychlé přijetí a dosavadní podporu 
sportu, a krátce informoval o svých cílech v 
řízení a zviditelnění ČSTV s podporou nového 
Výkonného výboru ČSTV, se silnými osobnostmi ve svém středu. Následně obsáhle prezen-
toval své záměry v oblasti spolupráce a koncepční, nekonfrontační součinnosti se státními 
institucemi, v čele s MŠMT, s cílem posílit péči o sport v ČR. Náměstek ocenil velmi dobrou 
spolupráci s přítomnými představiteli ČSTV, vyzdvihl zásadní podíl ČSTV na přípravě Českého 
předsednictví EU a prosazení Pražského memoranda o dobrovolnictví ve sportu, a ministryně 
poděkovala předsedovi za aktivní spoluúčast ČSTV na přípravě Koncepce podpory sportu v 
ČR. Předseda P.Kořan v té souvislosti zdůraznil využití správného okamžiku k přijetí koncepce 
Vládou ČR s příslušně silným usnesením. Diskutovala se také novela loterního zákona,  včet-
ně poslední iniciativy senátu, příprava květnové konference „Sport a stát“ i možnosti využití 
Evropského roku dobrovolnictví 2011 k dalšímu posílení společenské podpory sportu v ČR. 
V závěru ministryně popřála novému předsedovi úspěch v práci a vyjádřila podporu svoji i 
svých kolegů, v čele s náměstkem J.Kocourkem.

 
Pracovní setkání předsedy a generálního sekretáře ČSTV s náměstkem ministryně Janem 

Kocourkem a ředitelem Miroslavem Vosykou, které následovalo bezprostředně po schůzce 
předsedy ČSTV s ministryní, bylo soustředěno na vyjasnění  názorů k jednotlivým okruhům 
vzájemné spolupráce, na možné cesty k navýšení finanční podpory sportu a na prosazení
koncepční podpory sportu. Náměstek potvrdil, že bez odkladu zahájí konkrétní kroky k před-
ložení a schválení Koncepce podpory sportu v ČR Vládě premiéra Fischera v nejkratším mož-
ném termínu. Seznámil předsedu se svojí představou zabezpečení samostatného financová-
ní sportu a sdělil některé další záměry, jak s využitím vzájemné spolupráce efektivněji  zajistit 
budoucí podporu sportu. Schůzka skončila příslibem daleko intenzivnější komunikace a ně-
kterých společných postupů vůči dalším státním institucím.

Mgr.Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

TP Zpravodaj vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ČSTV  www.cstv.cz  Adresa redakce: Zátopkova 100/2,  
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zdarma v elektronické podobě  Fotografie z archivu ČSTV, titulní foto: Leoš Novák Registrační číslo MK ČR E 4706  Za správnost 
a věcný obsah článků odpovídají jednotliví autoři  ISSN 1212 - 1061
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S PORT A ZDRAVÍ

Boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského

Boxlakrosový Memoriál Aleše Hřebeského po-
řádá lakrosový klub Custodes Radotín, na památ-
ku svého hráče, který se na podzim roku 1993 
stal zbytečnou obětí dopravní nehody. Dnes je 
Memoriál Aleše Hřebeského nejprestižnější box-
lakrosovou událostí v Evropě, která se pravidelně 
objevuje ve zpravodajství hlavních sportovních 
médií. 

Aleš Hřebeský se narodil 1. 7. 1972 a patřil k 
nejnadějnějším hráčům LCC. Kromě lakrosu se 
věnoval také hokeji, kolové a gymnastice. Dne 
30. 11. 1993 podlehl těžkému zranění způsobe-
nému opilým řidičem, který vjel na autobusovou 
zastávku v Praze na Zlíchově.

Díky grantu Magistrátu hlavního města Prahy 
a úsilí členů LCC Radotín se podařilo v roce 2001 
zrekonstruovat hřiště a vybudovat povrch s umě-
lou trávou. Slavnostní otevření nového stadionu 
proběhlo právě v rámci Memoriálu Aleše Hřebes-
kého. Turnaj měl zároveň další primát – poprvé 
v historii se ho zúčastnily týmy ze zahraničí – z 
USA, Německa a dokonce z Japonska. Stal se tak 
prvním boxlakrosovým turnajem na světě, které-
ho se zúčastnila mužstva z více než dvou zemí.

Pokud nejste fandou boxlakrosu, pokusíme 
se vám zkráceně vysvětlit pravidla tohoto spor-
tu. Boxlakros se v podstatě hraje na hokejovém 
hřišti s umělým povrchem a kruhovým branko-
vištěm o poloměru 2,82 metru. Počet hráčů jed-
noho týmu na hřišti je pět a jeden brankář. Hrá-
čům je povoleno střídat během hry hokejovým 
způsobem. Délka utkání je třikrát dvanáct minut 
čistého času. V každém utkání má tým právo na 
jeden 30s oddechový čas. Během utkání mohou 
být hráčům uděleny tresty vyloučení. Menší trest 
v délce 1 min. se uděluje za krosček, podražení, 
držení atd., větší trest 3 min. se uděluje za zvlášť 
nebezpečné zákroky. Pokud tým potrestaný vět-
ším trestem obdrží dva góly, může poslat do hry 
pátého hráče. Potrestaný hráč slouží celý trest a 
vrací se při prvním přerušení hry po uplynutí tres-
tu. Při nerozhodném výsledku na konci normální 
hrací doby se hraje pětiminutové prodloužení 
systémem náhlé smrti, poté případně rozhodují 
samostatné nájezdy.

Tým, který získá míč, má 10 sekund na pře-
chod na útočnou polovinu a celkem 30 sekund 
na střelu na branku, jinak ztrácí míč. Mužstvo  
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 hrající na útočné polovině nesmí s míčem zpět 
za půlicí čáru, porušení tohoto pravidla znamená 
ztrátu míče.

Zápasy ve skupinách obvykle nejsou pro di-
váky hlavním magnetem, přesto se během prv-
ního dne memoriálu tribuny zvolna plnily těmi 
oddanějšími fanoušky lakrosu. První zápasy byly 
většinou jednoznačné, ale i první den se našly 
výjimky. Hned úvodní zápas mezi LC Slávia Praha 
a nově ustanovenou německou reprezentací byl 
co do dramaturgie velmi vyvedený, když na hřišti 
dominující Slavie po prvním poločase vedla 2:0 
a nakonec dvě minuty před koncem v přesilovce 
zachraňovala vítězství v základní hrací době gó-
lem na 4:3. Tým Slávie se stal turnajovým překva-
pením a celkově skončil na sedmém místě.

Druhý den memoriálu pokračovaly zápasy v 
základních skupinách, avšak favorité o sobě dá-
vali patřičně vědět. Hráči týmu Green Gaels na-
sázeli do sítě finského týmu Turku Titans čtrnáct
branek a potvrdili, že jsou nejžhavějším kandidá-
tem na zisk trofeje. Green Gaels hrají na turnaji 
podruhé – naposledy do Radotína zavítali v roce 
2007, tehdy celý turnaj vyhráli. Hodně gólů padlo 
také v prvním dopoledním zápase, kdy se střetli 
domácí LCC Radotín s Pardubicemi. Navzdory vá-
havějšímu úvodu si LCC Radotín bez větších potí-
ží dokráčel pro další vysoké vítězství 10:2.

Po dvou hracích dnech byly jasné čtvrtfinálo-

vé dvojice Memoriálu Aleše Hřebeského: Green 
Gaels–Rocky O‘Reilly’s Riggers, SK Lacrosse Jižní 
Město–LC Slavia Praha, TJ Malešice–LCC Radotín, 
London Knights–Love You To Death. Večer pak 
čekala diváky lakrosová galashow s ukázkovými 
zápasy nejmladších a od dvaceti hodin pak exhi-
biční zápas ČR–All Stars a tradiční ohňostroj.

Vítězem 17. ročník boxlakrosového Memoriá-
lu Aleše Hřebeského se stal kanadský tým Green 
Gaels, který suverénně prošel celým turnajem, 
vyhrál všech šest utkání a potvrdil roli jednoho 
z největších favoritů. Druhé místo patří domácím 
LC Custodes Radotín, bronzovou příčku vybojo-
val tým SK Lacrosse Jižní Město.(další informace 
na www.lcc-radotin.cz)

 Mgr. David Opatrný
Foto: Leoš Novák
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S DĚLENÍ   OHLASY   ZAJÍMAVOSTI 

Anketa o Krále bílé stopy startuje

Praha, 8. dubna 2010 – Svaz lyžařů České republiky (SLČR) vyhlašuje další ročník tradiční sou-
těže Král bílé stopy. Sobotou počínaje se tak může veřejnost pomocí SMS nebo na webových 
stránkách soutěže zapojit do letošního hlasování o nejlepšího lyžaře sezóny. To bude probíhat 
od 10. dubna do 10. května. V pátek 14. května pak v pražském paláci Žofín proběhne slavnostní 
galavečer s korunovací vítěze, který odvysílá ČT4 Sport. 

Král bílé stopy je tradiční anketa o nejlepšího českého lyžaře, kterou pořádá Svaz lyžařů České 
republiky s malými přestávkami již od roku 1973. Tehdy zvítězil skokan na lyžích Rudolf Höhnl. Hla-
sování probíhalo jiným způsobem než dnes, pořadí pěti nejlepších závodníků a závodnic tehdy sta-
novovala odborná veřejnost pomocí bodů. Od roku 2005 už rozhoduje o celkovém vítězi ankety Král 
bílé stopy široká veřejnost. Rekordmanem posledních ročníků je běžkyně na lyžích Kateřina Neuman-
nová, která si odnesla celkem sedm vítězství. Loňským Králem bílé stopy se stala Šárka Záhrobská,  
o rok dříve zvítězil Lukáš Bauer.

Kromě samotného Krále bílé stopy jsou vyhlašováni i nejlepší sportovci jednotlivých úseků Svazu 
lyžařů ČR: nejlepší lyžař v akrobatickém lyžování, alpských disciplínách, běhu na lyžích, lyžování na 
trávě, severské kombinaci, skocích na lyžích, snowboardingu, nejlepší lyžař – junior a trenér. O jed-
notlivých vítězích v těchto kategoriích rozhoduje odborná porota složená ze zástupců sportovních 
klubů, novinářů a funkcionářů SLČR, kteří volí krále bílého sportu písemně. 

Generálním partnerem ankety je společnost Lesy ČR, partnery jsou Eurovia, ČT4 Sport, Hlavní 
město Praha a Cestovní kancelář Blue Style. Mediálními partnery jsou Deník a ČRo 1 Radiožurnál.

Další informace o letošním ročníku ankety Král bílé stopy naleznete na www.kralbilestopy.cz.

Blahopřejeme

Gymnastika

Česká trampolinistka Zita Frydrychová obsadila 3. místo v soutěži žen jednotlivkyň v závodě 
Světového poháru 9.-10.4.2010 v Gentu v Belgii.

Triatlon

Vendula Frintová zvítězila v úvodním závodu světového poháru v Mooloolabou  a je po F. 
Ospalém a M. Krňávkovi  třetím reprezentantem ČR, který dokázal zvítězit v závodě SP.
Po úspěchu Venduly Frintové přišla další radost pro český triatlon v podobě osmého místa Jana 
Čelůstky ze Světového poháru, který se uskutečnil 25.4.2010 v japonském Ishigaki.

Kalendář sportovních akcí

 1. - 2.5. ME v duatlonu NANCY (FRA)
 1. - 2.5. MČR v kuželkách mužů Česká Třebová(CZE)
 1. - 2.5. MČR v kuželkách žen Dobřany(CZE)
 1.  - 2.5. Závody SP horských kol v cross country  HOUFFALIZE (BEL) 
 1.  - 3.5. Mem. Bednaříka, mez. z. ve sportovní střelbě  BRNO(CZE)
  2.5. VC Španělska, závody MS silničních motocyklů JEREZ (ESP) 
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  2.5. Kentucky Derby, 1. americké klasické Trojkoruny LOUISVILLE (USA) 
 5.  - 9.5. Závod míru juniorů, cyklistický etapový závod TEREZÍN(CZE)
  6.5. Bělorusko, přípravné hokejové utkání PRAHA(CZE)
 6.  - 9.5. Závody SP v moderním pětiboji BUDAPEŠŤ (HUN)
 7.  - 8.5. Závody SP v bikrosu KODAŇ(NLD)
 7.  - 9.5. Finálový turnaj Evropské ligy v basketbalu mužů PAŘÍŽ (FRA)
 7.  - 9.5. Rallye Nový Zéland, závod MS HAMILTON (NZL)
 7.  - 9.5. Úvodní závody SP v rychlostní kanoistice VICHY (FRA)
 7.  - 9.5. Závody Grand Prix ve skoku do vody FORT LAUDERDALE (USA)
 7.  - 23.5. MS v ledním hokeji KOLÍN NAD RÝNEM (DEU)
  8.5. Atletické závody série World Challenge OSAKA (JPN)
  8.5. Závody MS v triatlonu SOUL(KOR)
 8.  - 30.5. Giro d‘Italia, cyklistický etapový závod (Historic) AMSTERODAM(NLD)
  9.5. Pražský mezinárodní maraton PRAHA(CZE)
  9.5. Francie, utkání základní skupiny MS v ledním hokeji MANNHEIM(DEU)
  9.5. VC Španělska, závod MS vozů F1 BARCELONA(ESP)
 10.  - 16.5. Tenisový turnaj mužů série Masters MADRID(ESP)
  11.5. Norsko, utkání základní skupiny MS v ledním hokeji MANNHEIM(DEU)
  12.5. Finále fotbalové Evropské ligy HAMBURK(DEU)
  13.5. Utkání základní skupiny MS v ledním hokeji MANNHEIM(DEU)
 13.  - 19.5. Závody SP ve sportovní střelbě (brokové zbraně) DORSET(GRB)
  14.5. Úvodní závody Diamantové ligy v atletice DAUHÁ(KATAR)
  15.5. Závěrečné 30. kolo první fotbalové ligy (CZE)
  15.5. Preakness 2. dostih americké klasické Trojkoruny ALTIMORE(USA)
 15.  - 16.5. Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku MLADÁ BOLESLAV(CZE)
 15.  - 16.5. SP horských kol ve sjezdu a závody ve fourcrossu MARIBOR(SVN)
 15. - 16.5. ME v kulturistice mužů MAASTRICHT(NLD)
  16.5. Velká jarní cena, 1.dostih klasické Trojkoruny PRAHA(CZE)
  16.5. VC Monaka, závod MS vozů F1 MONAKO(MCO)
 17.  - 22.5. Světový pohár tenisových družstev mužů DÜSSELDORF(DEU)
 17.  - 22.5. Finále Poháru ČMFS PRAHA(CZE)
  19.5. Atletické závody série World Challenge TEGU(PRK)
  20.5. Finále fotbalové Ligy mistryň MADRID(ESP)
 21.  - 23.5. Úvodní závody SP v trialu RIPOLL(ESP)
 21.5.  - 6.6. ME „19“ ve fotbale žen SKOPJE(MKD)
  22.5. GP ČR, závody MS na ploché dráze PRAHA(CZE)
  22.5. Finále fotbalové Ligy mistrů MADRID(ESP)
 22.  - 23.5. Závody SP horských kol v cross country OFFENBURG(DEU)
 22.  - 29.5. ME v boxu MOSKVA(RUS)
  23.5. Závody Diamantové ligy v atletice ŠANGHAJ(CHN)
  23. 5. Atletické závody série World Challenge BELÉM(BRA)
  23. 5. VC Francie, závody MS silničních motocyklů LE MANS(FRA)
 23.  - 30.5. MS družstev ve stolním tenisu MOSKVA(RUS)
 23.5.  - 6.6. French Open, tenisové mistrovství Francie PAŘÍŽ(FRA)
 24.  - 30.5. ME v lukostřelbě ROVERETO(ITA) 
 24.  - 30.5. Závody SP ve sportovní střelbě FORT BENNING(USA)
  27. 5. Zlatá tretra, atletická série World Challenge OSTRAVA(CZE)
 27.5  - 6.6. ME v orientačním běhu PRIMORSKO(PRT)
 28.  - 30.5. Portugalská rallye, závod MS FARO (PRT)
 28.  - 30.5. Úvodní závody SP ve veslování BLED(SVN)
 28.  - 30.5. Závody SP v rychlostní kanoistice SZEGED(HUN)
  29.5. Turnaj SP v kolové KAGOŠIMA(JAP)
 29.  - 30.5. Finálový turnaj Ligy mistrů v házené mužů KOLÍN NAD RÝNEM(DEU)
 29.  - 30.5. ME v kulturistice žen NOVI SAD(SRB)
  30.5. VC Turecka, závod MS vozů F1 ISTANBUL(TUR)
  30.5. Atletické závody série World Challenge HENGELO(NLD)


