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Informační list osady Řehačka 
 
 
 

Globální oteplování je v plném proudu a mnozí z nás jsou již 
opálení jako by se zrovna vrátili od moře ☺ Parné léto je tu i přesto, že 
podle kalendáře má začínat až koncem měsíce. Stejně jako v zimě, tak 
i nyní padlo několik teplotních rekordů. Snad nikdo nepamatuje, kdy se 
dalo koupat v Labi již v květnu. 

Díky mnohým děkovným emailům i ústním sdělením na adresu 
redakce, jsme rádi, že se informační list Řeháček těší takové oblibě. 
Prostřednictvím Řeháčka bychom chtěli požádat všechny osadníky a 
zejména hodné podnikatele o finanční dary, díky nímž bude realizován 
každoroční srpnový dětský den. V této věci se s důvěrou můžete obrátit 
na pana Čáslavského (chata č.52), který je organizátorem a dobrou duší 
každého dětského dne. Jistě nám dáte za pravdu, že je ve své roli 
nenahraditelný.  

Určitě jste si všimli, že se nám trochu rozpadá můstek přes 
Řehačku. Upřímně řečeno je to o zlomení nohy, tak má-li kdokoli 
k dispozici pár prken, bylo by fajn je tam dát, než někdo příjde k úrazu. 
Iniciativním spoluosadníkům děkujeme. My také nezahálíme. Na 
křižovatce již měsíc stojí nová, v pořadí již druhá, nástěnka z kutilské 
dílny našeho redaktora Toommiika. V současné době připravujeme 
tzv.Řeháčkův rozcestník, který pomůže všem zbloudilým turistům.   

Ač to v začátku vypadalo, že se na Řehačku s kontejnerem 
pozapomnělo, bude přistaven 3.sobotu (tj.16.června) od 9:30 – 14h.  

Příjemné léto bez mráčků Vám přeje redakce. 
 

Vydáno za podpory  www.rehacka.unas.cz  v nákladu 40 výtisků. 
Schváleno redakční radou informačního listu Řeháček: Luukky a Toommiik   

 

Řeháčkovo zpravodajství 
 
Gang ukradl v Lysé 3 luxusní automobily za 6 miliónů 
    Jako z akčního filmu musela vypadat scéna ve firmě Altmann, sídlící 
v areálu bývalého cukrovaru, na konci předminulého týdne. Do objektu 
se dostala  skupina  profíků, kteří  si bez mrknutí oka odvezli tři 
luxusní auta: Audi A6, Audi Q a Land   Rover. Dohromady měly 
exkluzivní stroje hodnotu téměř 6 milionů korun! 
 
Zámek v Lysé bude brzo prázdný 
    Středočeský kraj má dostatek financí na stavbu nového domova 
důchodců v Lysé nad Labem. Ten by měl vzniknout na náměstí 
Bedřicha Hrozného nedaleko základní školy na pozemku města. 
Nahradí stávající domov důchodců na zámku, kde senioři nemají dobré 
podmínky. Na zámku by mohlo být například muzeum či by byl nějak 
jinak kulturně využit. 

 

Akce a výstavy 

   Výstaviště - Lysá nad Labem 

   Květy 2007 (12. 7. – 15. 7. 2007)  
   11. celostátní výstava květin a zahradnické trhy 

Ostrá - Botanicus 

Veselý dětský den s klauny a žongléry  
dnes 2.6. od 10-17 hodin 
Žonglování, chůze po provaze, ovládání "devil sticks" či "diabolo rondo". 

Den tradičních řemesel, umění a středověkých her  
30.6 od 10-17 hodin 
Nahlédněme společně pod ruce mistrů tradičních řemesel a umění. 



 

Kuchtíme s Řeháčkem 
Řeháčkovy Šneci 
 
Budeme potřebovat: 

sýru Eidam, pizza šunka nebo dietní salám, plátky žampiónů, 
listové těsto, olej, koření (nejlépe oregáno) 
Postup: 
Na vále rozválíme listové těsto, na těsto dáme pizza šunku, na ní 
žampióny a poté posypeme nastrouhaným sýrem. Nakonec 
okořeníme orgánem, případně dalším kořením dle chuti. Celé 
poté zabalíme jako roládu. Nakrájíme na asi 3cm tlusté plátky. 
Potřeme olejem, aby se nepřipalovaly a vložíme na plech do 
vyhřáté trouby na 250°C.  

 
Řeháčkovo bylinkářství 

 

Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) 
 
Je to silně aromatický polokeř zdomácnělý na skalách ve Středomoří a 
v Přední Asii. U nás se pěstuje v teplejších oblastech jako léčivka nebo 
pro koření. Léčivou drogou je kvetoucí olistěná nať, která obsahuje 
silici, hořčiny a třísloviny. Svým účinkem se nejvíce podobá šalvěji. 
Užívá se proti pocení, podporuje trávení, povzbuzuje chuť k jídlu, 
doporučuje se proti katarům horních cest dýchacích, proti kašli i proti 
astmatickým obtížím. Zevně lze yzop použít jako dezinfekční 
prostředek do koupelí nebo i jako kloktadlo při zánětu hrtanu a mandlí. 
Uplatnění nachází hlavně v lidovém léčitelství. Odpradávna je yzop 
také velmi ceněnou medonosnou rostlinou. 
 
 

 
 
 

 

Řeháčkův tip na výlet 
 
Muzeum Škoda Auto 
 

     V muzeu Škody v Mladé Boleslavi se dozvíte příběh výroby 
automobilů od počátku v roce 1895 až po nejnovější modely. 
Expozice nabízejí kromě brilantně naleštěných vozů i motory 
čili srdce každého vozu.  
     Škoda Auto Museum se nachází v ulici Václava Klementa 
294 
a otevírací doba je denně (mimo 10.7. a 27.9.07) od 9 – 17 hod. 
Plné vstupné činí 50Kč, snížené polovic a rodinné 120Kč. 
 

Bližší informace na: 

http://www.skoda-auto.com/cze/company/museum 
 

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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