
Pamatujete na Tolarovy? Taková normální rodinka…, společného času je
tak nějak pořád míň amíň, a tak dobře plánují, aby hoconejvíce využili.

Minulé léto se rozhodli pro rodinnou dovolenou v Čechách. Objevovali spolu
s námi krásu Krušných hor, které do té doby nenavštívili a toužili je poznat.
Vzhledem k neznalosti zdejšího kraje nebyla jejich očekávání velká. Oto větší
bylo každý den překvapení, v jak jedinečné lokalitě se ocitli a co Karlovarský
kraj nabízívšemi smysly k ochutnání.
A víte co?Letos se pro velký úspěch rozhodli si to zopakovat!Za svou minulou
návštěvu totiž zdaleka nestihli vidět a projít vše a mnohé je zaujalo natolik,
že se na místo činu vrací. A tentokrát s sebou vzali i babičku a dědu! Těm
dopřáli ozdravný pobyt v jáchymovských lázních. Radon je postaví na nohy,
jak říká děda. Všichni se ubytovali v hotelu Astoria. To je ideální místo na
ubytování a relax zároveň.

Jedna návštěva Krušnýchhor nestačí!

Co stihnete v Ostrově
za 4 hodiny?

Po prohlídce zámku se vydejte Zámeckým parkem směrem k Letohrádku.
Zde nahlédněte dovniř. Budete obdivovatpráci italských mistrů z dob baroka,
výstavu porcelánu i tvorbu současných umělců. Projdete-li parkem, zabavíte
děti na venkovníchatrakcích. Na konci parku se před vámi přes silnici otevře
soubor sakrálních staveb zvaný Klášterní areál – Posvátný okrsek. To je
opravdová barokní perla Ostrova, na kterou je město pyšné! Zaplesají milov-
níci církevní turistiky, ale i laici. Na velmi malém uzavřeném prostoru se
nachází několik kaplí a kostel. V kostele je instalována expozice Církevního
umění a doprovodná výstava Zničené kostely na Karlovarsku. Pohřební kaple
sv. Anny s hrobkou je označována jako první centrální barokní stavba
v Čechách a byla postavena jako rodové mauzoleum vévodůsasko-lauenbur-
ských. Na první pohled nejvýraznější kaple – Einsiedelnská – je opředena
bájnou legendou o svém vzniku, se kterým prý pomáhal sám ďábel. Po
návštěvě Posvátného okrsku si na své přĳdou i děti. V přilehlé Klášterní
zahradě je ekocentrum. To ukrývá více jak 100 druhů zvířat a převažují ta
exotická. Uvidíte kajmana, želvy, hady, pavouky. Vstup zdarma!
Pak se vydáte okolo kostela sv. archanděla Michaela a Panny Marie Věrné na
Staré náměstí.
To je vyhlášenou památkovou zónou s výraznou stavbou Staré radnice.
Nahlédněte do podloubí radnice, kde má sídlo nová mini prodejní galerie
Podhoubí se zajímavouexpozicíděl umělců a kreativců karlovarského regio-
nu. Cestou zpět k zámku se můžete odměnit výborným zákuskem a kávou ve
zdejšíchvyhlášenýchcukrárnách či pattiserii.

Začnete návštěvou Informačního centra Na Zámku a prohlídkou zámku
a zajímavých expozic. Díky nim pak pochopíte genia loci města Ostrova. Poté
projdete Zámeckým parkem a prohlédnete si barokní stavby Paláce princů
a Letohrádku. Budete-li mít chuť, nahlédněte na ostrovský hřbitov, který se
nachází za zdí parku. Ne že byste si tam zrovna šli vybírat místo posledního
odpočinku, ale uvidíte románský kostel sv. Jakuba Většího,který byl vysvěce-
ný v roce 1226,a to mu zaručuje ostrovské prvenství. Jedná se totiž o nejstar-
ší dochovanouostrovskou stavbu a jednu z nejstarších v celém Karlovarském
kraji vůbec. Zavítejte do Posvátného okrsku a dopřejte si poutavý výklad.
Času máte dost, a tak se zastavíte v přilehlém ekocentru situovaném v Kláš-
terní zahradě. Chlubí se více jak 100 druhy zvířat, převažují ta exotická,
a příjemná zpráva pro vás - vstup je zdarma. Pak se vydáte okolo kostela sv.
archanděla Michaela a Panny Marie Věrné na Staré náměstí. Projdete okolo
mariánského morového sloupu z roku 1685 směrem k centrální stavbě
náměstí - Staré radnici. Původní středověké stavby se sklepy, jejichž původ
sahá až do 14. století. To je místo, kde se psaly dějiny města. Zde na radnici
sídlil třikrát po sobě zvolenýstarosta z toskánské větveHabsburků – Leopold
II. Toskánský.Na radnici je k viděnístálá expozicehodinovýchstrojů a strojků
a panelová expoziceToskánští Habsburkové. Na náměstí je několik možností,
kde si dát dobrý oběd nebo kávu a posedět v cukrárně, abyste měli sílu na
druhou část dne strávenou v Ostrově.

Pěšky, nebo popojedete autem – kam? No přece
k Boreckým rybníkům – chráněné přírodní památce

Zde si projdete naučnou stezku o fauně a flóře zdejší lokality. Můžete přitom
relaxovat, sportovat, grilovat, opékat buřty, cvičit na venkovníchposilovacích
strojích či si zahrát oblíbený a nenáročný discgolf. Pokořit můžete šest tras
o vzdálenosti od 70 do 103m. Že s sebou nemáte disky? To nevadí! Půjčíte si
je za vratnou zálohu v nedaleké Pivnici Čepelík, U Nemocnice 1209.Mají tam
výborné pivo, nohejbalovéa pétanquovéhřiště, malé dětské hřiště, a dokonce
lamy v ohrádce. Když bude pršet, zahrajete si uvnitř šipky nebo kulečník.

icostrov.cz/naucna-stezka-borecke-rybniky
icostrov.cz/discgolf-v-ostrove

Začněte vOstrově!Je to ideální místo pro start či cíl vašehoputování.
Ostrov leží na trase mezi Karlovými Vary a Jáchymovem. Je to město,
které má své historické kouzlo, je to mozaika architektonických stylů
a najdete vněm spoustupamátek a zeleně. Avaše děti se tu nudit nebudou!

Dobrá rada na začátek: Plánujete si výlet do Ostrova a chcete vidět to nejzají-
mavější z památek na starém městě? Počítejte ideálně s časem 4 hodiny.

Zaparkujte před zámkem a své první kroky směrujte do Informačního centra
Na Zámku. Zde budete vybaveni veškerými informacemi a dobrou radou na
cestu. Pomůžemevám program vašíprocházky Ostrovem sestavit doslova na
míru podle vašich časových možností. Ať jste pěší nebo cyklisté, jste vítáni!

Co stihnete v Ostrově
za 2 hodiny?

Prohlédnete si zámek s expozicemi. Zavítáte ke slavnému rodu Šliků, kde
spatříte stříbrnou mincovní kazetu osazenou44 stříbrnými tolary a medaile-
mi, ale i meč kata Mydláře, kterým byl jeden ze Šliků sťat při popravě
27 českých pánů. Nahlédnete do unikátní sbírky ostrovského porcelánu
z produkce kdysi slavné a světoznámé porcelánky Pfeiffer & Löwenstein
Schlackenwert, která své „bílé zlato“ vyváželado celého světa. A v multime-
diální expozici objevíte osmý div světa! Právě tak byla v 17. a počátkem
18. století nazývána zámecká zahrada. Každý, kdo v té době něco v českých
zemích a Evropě znamenal, toužil dostat pozvání právě na ostrovský zámek
a objevovat kouzelnou zahradu. Do Zámeckého parku určitě nahlédněte
a chvíli poseďte třeba na lavičce u vodního parteru před Palácem princů.
Nechte pracovat svou fantazii.

HOT TIP POMŮCKANAPROCHÁZKUOSTROVEM:Půjčte si v IC Na Zámku
tablet a objevte6 míst, která vám zprostředkují pomocí virtuální a augmento-
vané reality zajímavýexkurz do historie Ostrova. A třeba si uděláte i selfíčko,
jaké jen tak někdo nemá.
Vícena icostrov.cz/znovuozivene-krusnohori-ostrov
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OSTROV – MĚSTO POKLADŮ

Hledáte začátek svých
poznávacích cest?

PivniceCepelik2

Celodennívýlet Ostrovem pokračuje na str. 3

Cyklisté vítáni i v Ostrově! vícena icostrov.cz/cykliste-vitani

TIP: Projeďte městem potzv. Ostrovskémrondu a dopřejte
si větší okruh icostrov.cz/cyklotrasa-rondo-velky-okruh

Co stihnete v Ostrově za celý den?
Aneb pro každého z rodiny něco



Jen o kousíček dál…
Sportcentrum U Nemocnice - v přírodě

Tam se děti vyřádí dosyta! Velká nafukovací bublina, houpačky, prolézačky,
klouzačky, horolezecká stěna a pro milovníky inline bruslí je zde i pohodová
dráha a venkovnícvičební stroje. Občerstvení i o víkendu nabídne kantýna.

Moře zábavy na ostrovském koupališti

Koupaliště je otevřeno letos po velké rekonstrukci. Všechno bude dýchat
novotou.Pro nejmenší jsou připraveny dětské bazénkys herními prvky. Velký
bazén tvoří čtyři plavecké dráhy délky 25 m, které jsou částečně odděleny od
části bazénu určené k relaxaci a zábavě. Podvodní lehátka se vzduchovou
masáží, chrliči a tryskami ocení dospěláci. V bazénu je instalována široká
skluzavka, šplhací sítě pro děti. A nechybí ani tobogán! Areál disponuje
dostatkem lehátek, volejbalovým hřištěm a občerstvením. Už jste zapomněli,
jak v létě chutná limča na koupališti? Přĳďte ji k nám ochutnat a užít si
zábavu. Klidně na celý den.

icostrov.cz/koupaliste-ostrov

Co nelze přehlédnout

Dům kultury Ostrov je významným představitelem architektury 50. let
20. století, v České republice i zahraničí zvané socialistický realismus, zkr.
SORELA.Je tak výrazný, že se stal dominantou nejen Mírového náměstí, ale
celé novéčásti města, která vznikla jako sídliště pro horníky z jáchymovských
dolů. Dům kultury byl postaven za pouhý jeden rok! Nahlédnete-li dovnitř,
budete překvapeni výzdoboui tradicionálními malbami na skle zachycujícími
hornickou symboliku jáchymovských dolů. Nad průčelím domu kultury je
umístěno sousoší tří postav v nadživotní velikosti, symbol komunistické
propagandy, od akademického sochaře Jaroslava Šlezingera. Dům kultury
slouží jako kulturní a společenské centrum a má bezvadnékino. Proč nezajít
o dovolenéna film?

dk-ostrov.cz

Rudá věž smrti
„Nad život, nad smrt nechťsvobodaje navěky nám!“
Jaroslav Šlezinger (akademický sochař,1911-1955, politický vězeňodroku 1949)
Areál bývalé Škodovky s Rudou věží smrti je smutná vzpomínka na ještě
smutnější dobu. Ale navštívit byste ho měli. Rudá věž smrti je cihlová věž,
která sloužila v letech 1951–1956jakotřídírna uranové rudy v komunistickém
pracovním táboře Vykmanov II (krycí název„L“). Ruda se vyvážela do bývalého
Sovětskéhosvazu. Za nelidských podmínek zde pracovali političtí vězni (hrdi-
nové západníhoodboje, letci, vojáci, katoličtí kněží a intelektuálové), kteří byli
považovániza největší nepřátele a ohrožení komunistického režimu. Pracovní
tábor Vykmanov II měl jednu z nejhorších pověstí u nás. „Od nás se odchází
jen jako mrtvola.“ Vězně Rudé věže smrti zabíjelo ozáření uranovým
prachem. Na přelomu 50. a 60. let 20. století se komplex budovstal součástí
světoznámého trolejbusového závodu Škoda Ostrov, který definitivně ukončil
svou výrobu vroce 2008.Rudou věžsmrti i s příslušným pozemkem darovala
Škodovka Konfederaci politických vězňů České republiky. Věž smrti je
prohlášena za národní kulturní památku a od roku 2019 je zařazena na
Seznam UNESCOjako jeden z pěti komponentů na české straně pod souhrn-
ným názvem Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Zarezervujte si
prohlídku areálu a uvidíte mj. panelovou výstavu zachycující jáchymovskou
oblast s archeologickými nálezy z tábora Eliáš a Nikolaj.

vezsmrti.cz

Ostrov a UNESCO
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Co dalšího v Ostrově navštívit
a jaké stezky projít?

Městskýdůmdětí a mládeže - mddmostrov.cz
BowlingOstrov- www.bowlingostrov.cz
Zámeckázastavení– naučné tabule v ostrovském Zámeckém parku
Ostrovskoa hornictví – nesmazatelné stopy hornictví i v Ostrově
Postopáchstarých cest – zapomenutá místa i cesty v Ostrově a přilehlých
obcích,poznávejteje na kole - www.icostrov.cz/turisticke-trasy
Soutěžníkvízy na téma Poznejte veverky v ostrovském zámeckém parku,
ZnovuoživenéKrušnohoří a Výletys tajenkou od fejsbukové matky. Poznáte
Ostrov zábavnou formou. Kvízyobdržíte v Infocentru Na Zámku.

Rodinnýden: Michal Hrůza + hosté – 9.července od 13.00hod., Zámecký park
Koncert 4 Tenorů - 30. července od 20.30 hod., Zámecký park
Maratón ABBYvparku – 13.srpna, 17.00–22.30hod., Zámecký park
Letní kino – 8.,15.,22., 29. července a 5., 12., 19.,26. srpna od 22.00 hod.,
letní scéna při městském domě dětí a mládeže
Michaelská pouťsOlgouLounovou– 25. září, staré město
54. Dětský filmový a televizní festival OtyHofmanavOstrově
25.–30.září, Ostrov - Dům kultury / více na festivalostrov.cz

Letní kulturní akce v Ostrově

Jupí, svezeme se
s bráchou na novém

tobogánu a klouzačce!
Já se těším!

Chci si zatančit
na Dancing Queen!


