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Řeháček je tu již po jedenácté a načal tak druhou desítku. Nechali 

jsme se inspirovat loňskou anketou a přinášíme malou změnu. Poslední 

dvě rubriky jsme vypustili. Místo toho vám na poslední stránce 

přinášíme pohled do minulosti v podobě starých fotografií. Touto cestou 

vás chceme poprosit, pokud máte nějaké staré fotografie (příp. negativy) 

z naší osady, tak nám je prosím zapůjčte. Hodí se např. starý kiosek 

(dnešní hospoda), Morušárna před požárem, pohled na pláže Řehačky, 

ale i vnitřek a okolí osady, aj. Fotky naskenujeme a v pořádku vrátíme. 

Případně provedeme na přání výmaz vybraných částí, které nebudete 

chtít publikovat (obličej, atd.). Dnešní první otištěnou fotografií je chata 

č.58, která byla ve 30.letech na Řehačce postavena jako jedna z prvních 

ryze víkendových chat. Pohled směřuje od křižovatky k Lysé. 

Nejen Řeháček, ale i domovské webové stránky prošly mírnou 

úpravou. Byly vyladěny do vyššího rozlišení a zřídili jsme FotoWeb, kde 

se můžete podívat na některé dosud nezveřejněné fotografie z povodní 

2006 nebo na fotky z křídel rogala, z nichž jsme vybrali a nechali 

zhotovit první a na dlouhou dobu poslední pohlednici osady Řehačka. 

Pohlednice jsou stále k mání u redakce Řeháčka vedle informační tabule. 

Řeháček vám na závěr přináší dárek v podobě kapesního 

kalendáříku. Doufáme, že se vám bude líbit. 
 

Vydáno za podpory  www.rehacka.unas.cz  v nákladu 60 výtisků. 

Řeháček je vydáván 3x ročně. První číslo vyšlo na jaře roku 2006. 

Schváleno redakční radou informačního listu Řeháček: Luukky a Toommiik 

 

Řeháčkovo zpravodajství 
 

Naučná stezka Rudolfa II. 

Trasa, která by měla být slavnostně otevřena letos 12. září, 

bude zahrnovat například Zemskou stezku, zámecký park  

v Lysé, sad ve Staré Lysé, Bon Repos, zámek v Brandýse, 

památník Karla VI. u Hlavence nebo zámecký park Benátky. 

Lávka přes Labe v Čelákovicích 

Podle informací starosty města Čelákovic, se letos díky 

finanční dotaci konečně uskuteční dlouho plánovaná výstavba 

lávky přes Labe. Pod hrozbou vrácení dotací se musí do konce 

roku prostavět a proplatit 31 miliónů.  

Bude se natáčet válečný film  

Film Red Tails podle předlohy George Lucase se bude od 

poloviny dubna natáčet na letišti poblíž Milovic. Vzdušný prostor 

nad Milovicemi a okolím se tak zaplní letadly z 2. světové války. 

Zavítají sem letouny z Francie, Británie, Německa a USA.  

Akce a výstavy 

Výstaviště - Lysá nad Labem 

Narcis 2009  
+ Senior-Handicap: Aktivní život 2009 (16.-19.4.2009)  
Výstava jarních cibulovin + výstava pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma.  

Natura Viva (24.-30.5.2009)  
Výstava pro myslivce, rybáře a včelaře. 



 

Kuchtíme s Řeháčkem 
 

Kuřecí  Piccata 

 
Budeme potřebovat: 
Kuřecí řízky, sýr, šunka, sůl, provensálské koření, vejce, olej 

Postup: 
Řízky nakrájíme na požadovanou velikost, osolíme a opečeme 

přímo na pánvi. Necháme vychladnout a mezitím si připravíme 

směs (nadrobno nakrájená šunka, nastrouhaný sýr, vajíčko a 

koření). Směs musí být hustá. Na řízky pokládáme směs tak, aby 

nikde nepřečuhovala. Řízky s  nanesenou směsí vložíme na 

pekáček do předehřáté trouby a necháme zapéct cca 5-10 minut.  

 
 

Řeháčkovo bylinkářství 
 

Lípie sladká (Lippia dulcis) 

 

     Lípie sladká nemá s naší lípou vůbec nic společného. Je to 

novinka přicházející ze Střední Ameriky z Karibské oblasti. Lípie 

je 20-30cm velká převislá kobercová rostlinka, která je jedinečná 

tím, že její listy chutnají sladce. Podle některých zdrojů je až 

několiksetkrát sladší než klasický cukr. Kromě toho, že je užívána 

jako náhrada cukru, ve Střední Americe se používá při léčbě 

nemocí průdušek a černého kašle. Lípie je mimo jiné i dekorativní 

rostlina zejména v závěsných květináčích, kde tvoří mohutné 

převisy. Bohužel není mrazuvzdorná, přezimuje při pokojové 

teplotě, ale vydrží i teploty okolo 15°C. Její listy příjemně voní  

po mátě a má drobné bílé květy. 
 

 

 

 


