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Na Hluboké budou akce v každou ro ční dobu 
 
Tisková zpráva č. 1/2009 
 
Realizovat každou roční dobu v Hluboké nad Vltavou akce, které do města přilákají turisty, 
se rozhodla Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. „Chceme, aby bylo město plné turistů 
po celý rok. Nejen v létě, kdy je láká zejména zámek,“ uvedla Martina Kučerová, manažerka 
projektu.  
 
Proto organizace vymyslela projekt, který byl podpořen dotací z Evropské unie. „Budeme 
realizovat v jarních, letních, podzimních i zimních měsících akce, které budou pro turisty 
hodně atraktivní,“ uvedla Martina Kučerová.  
 
Na jaře příštího roku chystá Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko den otevřených dveří 
na místním golfovém hřišti. Akce bude otevřena všem zájemcům bez ohledu na jejich 
dovednosti v tomto sportu. Profesionální trenéři budou asistovat účastníkům akce a učit je 
základy golfu. Zájemci budou mít k dispozici driving range, putting a chipping green, kde si 
budou moci vyzkoušet základy, které je trenéři během dne naučili 
 
Další akce bude realizována v letních měsících, kdy většina turistů míří za notoricky 
známými cíli regionu jako je zámek nebo zoologická zahrada. „V letních měsících chceme 
podpořit jezdecké závody na Dvoře Vondrov, které se zde každoročně konají,“ vysvětlila 
Martina Kučerová.  
 
Podzimní akce bude ve znamení slavností. Poprvé se Místní akční skupina aktivně zapojí do 
realizace Jihočeských slavností vína – vinobraní na zámecké vinici v Hluboké nad Vltavou.   
 
Zimní sezonu pak organizace podpoří realizací konference o cestovním ruchu, kam budou 
pozvány všechny významné osobnosti cestovního ruchu z celé České republiky. Konference 
představí inspirativní projekty z oblasti cestovního ruchu.  
 
Název projektu:  Podpora cestovního ruchu na Hlubocko - Lišovsku 
Celková výše rozpo čtu: 4 638 180 Kč 
Dotace z ROP NUTS II Jihozápad:  4 035 216 Kč 
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2008 
Datum ukon čení projektu: 30. 6. 2010 
Realizátor projektu a p říjemce dotace:  Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, o.p.s. 
 
Kontakt: 
Barbora Vlková 
tel.: 724 309 639 
e-mail: vlkova@g-project.cz  
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