Třemošná
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-sever

Správní obvod: Nýřany

GPS souřadnice: 49.815838N, 13.394993E

Nadmořská výška: 348 m n. m.

První pís. zmínka: 1181 (841 let)

Počet obyvatel: 4 968

PSČ: 330 11

Adresa URL: www.tremosna.cz

Sportovní možnosti Třemošná
I sportovní život v Třemošné je bohatý. Obyvatelstvo může využívat sportovní areál s fotbalovým
stadionem a hřišti na hokejbal, házenou a dvěma kurty pro tenis nebo nohejbal i moderní bowling s 10 drahami.
V roce 2003 byl postaven zimní stadion a v roce 2011 byla kolem fotbalového stadionu vybudována asfaltová
dráha pro in-line bruslení.
V Třemošné existují 4 tělovýchovné jednoty – Tatran (fotbal, házená, hokejbal, nohejbal, tenis, sport pro
všechny, turistika), Sokol Záluží (národní házená), Sokol Třemošná a Meteor (lední hokej). Aktivní jsou
i organizace rybářů a myslivců. Dvě družstva hasičů (Třemošná, Záluží) spolu v případě
potřeby úzce spolupracují.

Sport Arena TřemošnáPlzeňská ulice, Třemošná 330 11Telefon: 00420 377 953 828Mobil: 00420 602 680
039Fax: 00420 377 953 830E-mail: info@sport-arena.czwww.sport-arena.czNaleznete nás na začátku obce
Třemošná, po pravé straně příjezdové komunikace z Plzně (před halou je obchodní dům Plus).
Bowling TřemošnáPřijďte se pobavit se svými přáteli, obchodními partnery, nebo s rodinou. Využijte
moderního vybavení na nově postavených 10 drahách, které nabízejí vysoký komfort a požitek ze hry.
Potřebné vybavení (speciální bowlingová obuv) Vám rádi zapůjčíme.Adresa: Školní 1093, 330 11
TřemošnáTelefon: +420 377 953 505Mobil: +420 605 054 953OBJEDNÁVKY DRAH POUZE
TELEFONICKYE-mail: info@bowlingtremosna.czwww.bowlingtremosna.cz
Sport Centrum ChanosU Stadionu 964, TřemošnáJitka Pánková - recepčníMobil: 605 247 384E-mail:
chanos@ddmkamarad.czwww.ddmkamarad.cz/o-ddm/chanos-pravidelna-cinnost.html- pracoviště zaměřené na
sportovní aktivity je vybaveno veškerým sportovním materiálem:- pracoviště zaměřené na spontánní
činnost:1. cyclingová kola zn. Grünsport - 11 ks2. bosu - Balance Trainer - 11 ks3. fitbally - 20 ks4. stepy na aerobic
- 25 ks5. činky - 1kg, 2 kg6. podložky7. destičky na jógu8. válečky na ruční zátěže rukou9. mikroport a
vybavení zvukové techniky - výkonná aparatura10. vybavení fitness pro mládež i dospělé - částečně
zn. Grünsport11. internetová kavárna - vybavení 5 počítači s tiskárnou12. herna - kulečník, šipky, stolní
fotbal, společenské hry13. recepce s možností lehkého občerstvení

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7507/tremosna/sportovni-aktivity/
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