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• Řada občanů včetně dětí se sportovně realizuje v nedaleké Plzni – plavání, 

bojové sporty, tanec, jezdectví apod., tedy aktivity, které město Dobřany 
nenabízí.

• Město s omezenými prostředky se snahou maximálně podporovat 
sportující mládež
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• Rodiče dětí z oslovených spádových oblastí (Přeštice, Chlumčany, 
Vstiš) upřednostňují sporty v blízkosti svého bydliště, zejména 
házenou, fotbal a florbal
• V Dobřanech existence pouze jedné základní školy
• Sportoviště s hokejbalovým hřištěm umístěno historicky mimo areál 

I.stupně ZŠ
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• Realizace stavby nové zastřešené hokejbalové haly s využitím za 
každého počasí plus celková rekonstrukce sportovního areálu. 
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• Z náborového hlediska malá úspěšnost (každoročně 3-4 děti)
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• Z náborového hlediska velká úspěšnost 

(ročně doposud ca 10-12 dětí)
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zaměřen náborově.
• Tábor ukončen víkendovým turnajem
• Z náborového hlediska zatím velmi malá úspěšnost (2 děti za oba 

roky), ale vidina potenciálu
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• První realizace jaro 2018, symbolicky s otevřením zastřešené 

hokejbalové haly
• Pro děti z mateřských školek a prvních až třetích tříd ZŠ 
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• Dovednostní soutěže
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• Z náborového hlediska věříme v oslovení zejména předškolních dětí



Sportovní areál v minulosti a v budoucnu



TJ Snack Dobřany
www.snackdobrany.websnadno.cz

www.facebook.com/snackdobrany
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