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Informační list osady Řehačka 
 

 
 

Po dlouhém jaru, které následovalo hned po podzimu a nedalo tím 

pádem šanci zimě, tu máme konečně duben. Zima byla nejteplejší za 

posledních 85 let a celý minulý rok byl šestý nejteplejší od doby, kdy se 

teploty zaznamenávají.  

Přišel i další extrém a to silný vítr o síle orkánu jménem Kyrill, který 

se 18.ledna tohoto roku přehnal přes celou Českou republiku a způsobil 

obrovské materiální škody a dokonce i několik obětí na životech. Orkán 

dosáhl ničivé síly, která tu byla naposledy před 17-ti lety. Například na 

Sněžce byl naměřen nárazový vítr o neuvěřitelné rychlosti až 216 km/h.   

Na Řehačce jsme situaci samozřejmě sledovali, ale naštěstí padající 

stromy neohrozily podle našich informací žádnou z chat. V horní části 

osady se sice vyvrátily dva velké stromy, ale spadly na pole. Orkán 

nezpůsobil rovněž žádné škody na památných dubech u Morušárny. Zato 

u závodiště se vítr v lese opřel do pruhu vzrostlých břízek.  

Díky tomu, že na horách není skoro žádný sníh, nemusíme se letos 

bát povodní, které byly v minulém roce. I když se Labe zvedlo trošku 

nad normál, není to v tomto období nic mimořádného.  

A nakonec z jiného soudku, pokud Řeháčka nenaleznete ve své 

schránce či díře v plotě ☺, tak bude vždy k přečtení u velké informační 

nástěnky. Pro ty, kteří pravidelně nesledují osadní webové stránky –

slibované informace o bývalých lázních a minerálních pramenech spolu 

se starými pohlednicemi našeho okolí jsou postupně zveřejňovány. 
 

Vydáno za podpory  www.rehacka.unas.cz  v nákladu 30 výtisků. 

Schváleno redakčí radou informačního listu Řeháček: Luukky a Toommiik   

Řeháčkovo zpravodajství 
 

 
Pozor na studny! 
Všichni, kteří odebírají povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného 

povolení se vystavují pokutě, která může u fyzické osoby činit až 50.000,- 

Kč, u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10,0 mil.Kč. Bez 

obav mohou být zejména majitelé tzv. historických studní (vybudovaných 

před 1.1.1955). Ti, kteří mají studnu novější, vybudovanou po roce 1955, si 

musí požádat o „povolení k odběru podzemních vod“ - ale mají čas podat ho  

do 30.6.2007. Více o problematice studní se dozvíte v březnovém čísle 

měsíčníku Listy města Lysé nad Labem a nebo na našich osadních stránkách 

v sekci Události. 

 
 

 

Akce a výstavy 

Na výstavišti v Lysé nad Labem 

Dovolená a Volný čas 2007 (12. 4. – 15. 4. 2007)  
výstava využití volného času, dovolené, sportu, zdraví a životního stylu 

Narcis 2007 (26. 4. – 29. 4. 2007) 
6. výstava narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin a zahradnické trhy 

Výstava psů společenských plemen (5.5.2007)  
Výstava psů společenských plemen 

Natura Viva 2007 (23. 5. – 27. 5. 2007) 
13. mezinárodní výstava všeho pro myslivce, rybáře a včelaře 

 



Kuchtíme s Řeháčkem 
Velikonoční nádivka z kopřiv 

 
Budeme potřebovat: 

500g uzeného vepřového masa, 8 rohlíků, 8 vajec, 200ml smetany na 

šlehání, 400g mladých kopřiv, 1 cibule, 4 stroužky česneku, 

majoránka, pažitka, sůl, mletý pepř, vegeta, olej, máslo 

Postup: 
Uzené maso uvařte do měkka, nechte vychladnout a nakrájejte na 

kostičky.Rohlíky nakrájejte na středně velké kostky a dejte do mísy, 

přilijte smetanu se žloutky a přidejte nakrájené maso. Kopřivy 

důkladně operte, krátce spařte ve vroucí vodě, ihned je propláchněte 

pod studenou vodou a nechte dobře okapat. Potom listy nasekejte na 

menší kousky a také přisypte do mísy. Připravenou směs promíchejte a 

ochuťte nadrobno nasekanou cibulí, utřeným česnekem, majoránkou, 

nasekanou pažitkou, solí, pepřem a vegetou. Nakonec vmíchejte olej a 

vyšlehaný sníh z bílků. Připravenou směs dejte do vymazané formy, 

povrch uhlaďte a pečte při 180°C asi 50 min. Hotovou nádivku 

vyklopte a nakrájejte na plátky. Chutná za tepla i za studena. 

 
Řeháčkovo bylinkářství 

 

Máta peprná (Menta piperita) 

 

Mátě se daří v teplých a slunných polohách, v lehčích, humózních a 

nevápnitých půdách s dostatkem vláhy. Je to vytrvalá, 40 až 80 cm vysoká 

bylina s nadzemními plazivými výběžky. Množí se dělením trsů nebo řízky z 

výběžků. Lahodný čaj z máty peprné odstraňuje nadýmání, podporuje funkci 

jater, snižuje bolestivost při nemocích trávícího ústrojí, mírně snižuje krevní 

tlak, inhalace jejích par je výborným prostředkem při zánětlivých chorobách 

dýchacích cest. 

Výborný prostředek na ranní nevolnost po večerním flámu ☺ 

Řeháčkův tip na výlet 
 

ZOO Chleby 
 

     Několik kilometrů severovýchodně od Nymburka leží obec Chleby, v níž se 

nachází malé ZOO s plno zvířátky. Tato zoologická zahrada byla založena před 

deseti lety. Chovají zde více jak 100 kusů živočichů ve 40-ti druzích. Zajeďte 

se tam určitě podívat. 

     Otevírací doma je od začátku dubna do konce října od 8 do 18 hodin a 

vstupné činí pro dospělé 40 Kč a pro děti, studenty a důchodce za polovic. 

Invalidé to mají dokonce zdarma, ale vstup se psy je zakázán. 

 

Bližší informace na: 

http://www.zoochleby.com 

 
Řeháčkovo Sudoku 

Tento číselný hlavolam je nutno vyplnit tak, aby v každé řadě, sloupci i 

v každém z devíti menších čtverců, byly zastoupeny číslice od 1 do 9. Číslice 

se nesmí v řádku, sloupci ani čtverečku opakovat . 
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