
STEZKA SKŘÍTKA FRYMBULÍNA  
 OKRUH PANSKÝ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZASTAVENÍ 3 

Jeden ze závodů výrobního družstva Velorex, kde se vyráběl legendární hadraplán, byl také u nás v 

Novém Hrádku. Víte, ve kterém slavném českém filmu z roku 1981 si toto invalidní vozítko zahrálo 

jednu z hlavních rolí? Napovíme, že jeho majitelem byl knihkupec Dalibor Vrána skvěle ztvárněný 

Josefem Abrhámem. 

............................................................................................................................................................. 

          Pracovní list pro školy            

a rodiny s dětmi   

Tak to jsem já, Frymbulín – skřítek 

novohrádouský. Budu Vás provázet po 

stezce, kterou podle mých návrhů vytvořili 

moji dobří kamarádi z Nového Hrádku. 

ZASTAVENÍ 1 

Na informačním panelu se můžete dočíst, že železná ruda se zpracovávala ve „Staré Šmalcovně“. Víte 

ale, co to ta „šmalcovna“ nebo správněji „šmelcovna“ byla? 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

CESTOU KE 2. ZASTAVENÍ 

Od křižovatky lesních cest zvané „U dubu“ vystoupáme na kopec, který má v názvu jedno malé 

zvířátko. Víte, jak se tento kopec jmenuje? Když budete dávat pozor, název najdete na ceduli u cesty. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

ZASTAVENÍ 2 

Na tomto panelu se vyřádil můj dobrý kamarád tiskařský Šotek. Schválně zde uvedl chybnou 

nadmořskou výšku osady Krahulčí. Informační panel se nachází ve výšce asi 550 m.n.m. Dokážete 

odhadnout, jaká je skutečná nadmořská výška osady Krahulčí, která se rozprostírá za loukou pod vámi? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

Jedním z hrdinů, na které by se, nebýt mne, málem zapomnělo, je Jaromír Picka. Učitel, který u 

nás na Novém Hrádku organizoval protinacistický odboj a který pak ve Velké Británii učil 

parašutisty metodě tichého zabíjení. Po 2. světové válce se staral o naše slavné sportovce. Víte, 

kdo z těchto sportovců byl ze všech nejslavnější? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 



ZASTAVENÍ 4 

Tajné chodby, to je moje. Víte, kam vede tajná chodba od Panského mlýna? 

 

........................................................................................................................................................... 

 

ZASTAVENÍ 5 

Že jsem dobrý lyžař, to se o mně všeobecně ví. Málo se však ví, že mám taky dobrý čuch na sportovní 

talenty. Dokážete spočítat, ve kterém roce jsem poradil malé holčičce Ester, aby jezdila jak na lyžích 

tak i na prkně? 

 

............................................................................................................................................................. 

 

ZASTAVENÍ 6 

Nijak se netajím tím, že jsem mlsný. Ale kdo z vás není, že ano? Víte, na co jsem tajně chodil do 

vyhlášené restaurace Vendelína Přibyla, která se nacházela nedaleko od této informační tabule směrem 

k náměstí v Novém Hrádku? 

 

............................................................................................................................................................ 

 

Kousek od 6. zastavení se nachází druhá část mé stezky, které říkáme Okruh Hradní. Můžete se tam 

vydat a záhy také objevíte zříceninu hradu, který se pyšnil nejmohutnější obrannou věží ve střední 

Evropě, širokou téměř 19 metrů. No a tam já taky bydlím. Takže když budete mít štěstí, můžete mne  

někde zahlédnout. Víte, jak se tento hrad jmenuje? 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................... 

 

A jsme v cíli. Věřím, že se vám moje stezka líbila a že jsem vám byl dobrým průvodcem. Na konci si 

ověřím, jak jste byli cestou pozorní vy. Tajenkou je nová dominanta Nového Hrádku, kterou jsem 

vymyslel, abych měl všechno pěkně pod kontrolou. 

 

 

Řešení naleznete na internetových stránkách Turistického infocentra Nový Hrádek  

https://www.novy-hradek.cz/infocentrum/stezky 

 

Text a grafická úprava: Ing. Pavel Sobotka 


