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V hlubockém areálu si lze p ůjčit kole čkové brusle 
 
Tisková zpráva č. 6/2009 
 
Obří vzduchovou trampolínu a půjčovnu sportovního vybavení mohou nově využívat 
návštěvníci sportovního areálu u baseballového hřiště v Hluboké nad Vltavou. A to díky 
dotaci, kterou baseballový klub dostal od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko v rámci 
projektu Strategický plán Leader.  
 
Návštěvníci, kteří se rozhodnou využít jednu z atrakcí sportovního areálu nebo místní 
cyklostezku do Českých Budějovic, si mohou všechno potřebné vybavení vypůjčit až přímo 
v areálu. „V půjčovně máme velké množství in-line bruslí včetně chráničů a přileb. Je možné 
si zde půjčit také pálky a míčky na stolní tenis, kolečkové lyže, pálky a košíky na badminton, 
míč na fotbal a basketbal, baseballové pálky, míče a nadhazovací stroj. V neposlední řadě 
také půjčujeme auta na ovládání, kterými lze jezdit na místní nově vybudované dráze,“ 
vyjmenoval nabídku půjčovny David Šťastný, jednatel hlubockého baseballového klubu.  
 
Půjčit si na hodinu kolečkové brusle včetně helmy a chráničů tak například vyjde na 60 
korun. Za deset korun na hodinu je možné půjčit si i piknikovou deku.  
 
Druhou novinkou v hlubockém areálu je velkoplošná vzduchová trampolína o velikosti 13x10 
metrů. Jedná se velkoplošný vzduchový polštář zapuštěný do země, včetně ochranných 
dopadových ploch.  
 
Areál je také nově monitorován webovou kamerou a zpřístupněn přes webové stránky klubu. 
Na nich je možné také využít rezervační systém.  
 
 „V okolí Hluboké není žádná půjčovna zaměřená na tak pestré spektrum sportovních věcí 
pro půjčení. A vzduchová trampolína je největší v Jihočeském kraji,“ uvedla Michaela 
Valtrová z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. Organizace na projekt přispěla dotací 
ve výši téměř 400 tisíc korun.   
 
Na podobné projekty nyní mohou získat dotaci i další organizace. Místní akční skupina 
Hlubocko – Lišovsko totiž vyhlásila druhou výzvu, v rámci níž lze získat dotace nejenom na 
projekty podporující cestovní ruch, ale i na rekonstrukci silnice, kanalizace nebo opravu 
památky. „O dotace lze žádat až do 15. května,“ dodala Michaela Valtrová.  
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
 


