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Golf v Hluboké nad Vltavou se p řiblíží ve řejnosti 
 
Tisková zpráva č. 04/2010 
 
V pátek 18. června si přijdou na své všichni milovníci golfu, ale i ti, kteří se chystají tento 
sport teprve vyzkoušet. Od 10:00 do 16:00 hodin pořádá golfové hřiště v Hluboké nad 
Vltavou den otevřených dveří. Veřejnost si tak bude moci pronajmout golfové hole i míčky a 
za přítomnosti profesionálních trenérů vyzkoušet odpaly na jamky. 
 
Akce, kterou realizuje Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko v rámci projektu Podpora 
cestovního ruchu na Hlubocku – Lišovsku, bude otevřena všem zájemcům bez ohledu na 
jejich dovednosti v tomto sportu. „V rámci dne otevřených dveří budou asistovat profesionální 
trenéři a učit návštěvníky základy golfu. Zájemci pak budou mít k dispozici travnaté plochy 
´driving range´, ´putting a chipping green´, kde si budou moci tyto základy vyzkoušet. 
Návštěvníci tak během dne otevřených dveří na golfovém hřišti získají jak teoretické, tak 
praktické znalosti v oblasti golfu,“ uvedl Jan Šmidmayer, místopředseda Místní akční skupiny 
Hlubocko – Lišovsko, která akci realizuje. 
 
Cílem dne otevřených dveří je představit veřejnosti jednu z aktivit, které lze v regionu 
Hlubocka a Lišovska provozovat i mimo hlavní turistické sezóny. „Právě golf může přispět ke 
zvýšení návštěvnosti této oblasti například na jaře, kdy zde turismus trochu stagnuje,“ 
upřesnil Jan Šmidmayer.  
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