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Informační list osady Řehačka 
 

 
 

Vítáme Vás v novém „chatařském“ roce 2008. Jak jste si jistě všimli, 

počátkem září minulého roku, tedy krátce po jednání se starostou Lysé 

nad Labem p.Jiřím Havelkou, proběhlo záplatování děr na silnici vedoucí 

od rybníčka až ke křižovatce uvnitř osady. Co se týče velkoobjemového 

kontejneru, bude pravidelně přistavován o měsíc dříve, tedy již 

od května, ale pouze do srpna. Pravděpodobně k hospodě by také měly 

být přistaveny kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír, plasty). Více 

informací o jednání se starostou naleznete na webu Řehačky v sekci 

Články. 

Nové informace o cyklostezce, které jsme naťukli v minulém čísle 

jsou následující. Lysá obdržela účelovou dotaci od Středočeského kraje 

ve výši 57 tisíc korun na projektovou dokumentaci. Se stavbou se však 

letos zřejmě nezačne, neboť se čeká na souhlas vlastníků pozemků, přes 

které má stezka vést. Nyní Vám však přinášíme zajímavost z Čelákovic, 

kde se chystá výstavba lávky přes Labe v místech cca 300m nad tamním 

zdymadlem. Příprava se již dostala do fáze jednání o stavebním povolení. 

Během několika týdnů nainstalujeme zbrusu novou plechovou 

značku při vjezdu do osady. Nahradí tak dosud provizorní dřevěnou 

ceduli. Dále umístíme směrové značky, které využijeme na takzvaný 

Řeháčkův turistický rozcestník.  

A nakonec přejděme k nepříjemné informaci, kdy se do jedné z chat 

nedávno dostal nezvaný návštěvník a odnesl si s sebou televizor, video, 

set top box, vrtačku, rybářský prut i další věci. 
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Řeháčkovo zpravodajství 
 

Hledá se Miss Polabí 

Kulturní a informační centrum Poděbrady pořádá další 

ročník soutěže Miss Polabí. Konkurz se koná ve čtvrtek 13. března 

mezi 14. a 18. hodinou na nádvoří zámku. Informace je možné 

získat na telefonním čísle 777 323 680. Finalistky budou zařazeny 

do rejstříku pro film a reklamu. 

Požár u zámku Loučeň 

Požár v zahradě loučeňského zámku, který zničil moderní 

infocentrum v noci na čtvrtek 13.3.2008, způsobil výbuch 

časované bomby. Oheň kompletně zničil vybavení včetně počítačů 

a suvenýrů. 

Akce a výstavy 

Výstaviště - Lysá nad Labem 

Jaro s koňmi a Zemědělec (19.3. - 23.3. 2008)  
Výstava koní, květin, pěstitelství a všeho co k tomu patří 

Dětský sen a Elegance (10.4. -13.4. 2008)  
Výstava pro malé šklebáky a jejich rodiče + výstava módy 

Skanzen - Přerov nad Labem 
               

   Velikonoční výstava v přerovském skanzenu Jaro na vsi vypukla již 15.března.  

Otevřeno  je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (mimořádně otevřeno o 

Velikonočním pondělí 24. 3. a mimořádně zavřeno v úterý 25.3.2008) Výstava 

začíná tradičně expozicí o masopustu, staročeských zabíjačkách a maškarních 

průvodech. Jako novinku uvidí návštěvníci velikonoční pohlednice i originální 

kraslice, které vznikaly před sto lety. Výstava potrvá do 8. května. 



 

Kuchtíme s Řeháčkem 
 

Salát Coleslaw 

 
Budeme potřebovat: 

Mrkev, bílé zelí, majonézová zálivka 

Postup: 
Nejdříve si připravíme majonézovou zálivku, do které patří:  

majonéza (nejlépe Hellmann´s), estragonový ocet, sůl, pepř, cukr, 

citrónek a trochu mléka. Další suroviny dle chuti. Poté zálivku 

smícháme s nastrouhanou mrkví a zelím a salát Coleslaw je hotov. 

 
 
 

Řeháčkovo bylinkářství 
 

Česnáček lékařský (Alliaria petiolata) 

 

     Dvouletá nebo krátce vytrvalá rostlina dorůstající výšky okolo 

půl metru, roste na okrajích lesů, v parcích i zahradách na půdách 

vlhkých a bohatých humusem. Kvete bíle od dubna do června. 

Dotkneme-li se jeho listu, uvolní se silná vůně česneku. Mladé 

vrcholky rostlin s listy se mohou přidávat do omáček a do salátů. 

Česnáček má dezinfekční účinky na močové a dýchací ústrojí, 

zevně lze použít na léčbu hnisajících zánětů a ran kůže. Kloktání či 

přežvykování této rostliny příznivě působí při zánětech ústní 

dutiny a paradentóze. V jarních měsících mimo jiné obsahuje 

značné množství vitamínu C. 
 

 

 

 

☺☺☺☺ Zasmějte se s Řeháčkem ☺☺☺☺ 

 

Jak se skutečně vyrábí zmrzlina…. 

 

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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