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Informační list osady Řehačka 
 

 
 

 
Na jaře se na Řehačce událo mnoho akcí. V polovině dubna dorazily 

dvě hromady potřebného štěrku na zahlazení vymletých děr v dolní části 
osady, kde je silnice v katastrofálním stavu a při déletrvajícím dešti spíše 
přípomíná brod. „Štěrk na úpravu cest bychom rádi začali poskytovat 
pravidelně každý rok“, řekl nám starosta Lysé. To je určitě příznivá 
zpráva.   

O měsíc později začaly fungovat kontejnery na separovaný odpad 
(barevné sklo, bílé sklo, plast, papír). Někdo si však začíná dělat z tohoto 
místa černou skládku, neboť již delší dobu se tu válí lednička. Slíbený 
velkoobjemový kontejner v květnu sice nedorazil, ale pokud máme dobré 
informace, tak ledničku by stejně neodvezli. 

Jedenáctého května se Řehačka konečně dočkala pořádné nové 
cedule s názvem osady. Doufáme, že se všem osadníkům líbí, neboť dala 
mnoho práce a z výsledku máme velkou radost. 

Teď se konečně dostáváme k události nejzajímavější, a to 
k taktickému cvičení složek integrovaného záchranného systému, které 
proběhlo na Řehačce v pátek 23.5.2008. Při této příležitosti přinášíme 
rozšířené vydání s přílohou. 

 A nakonec malá zmínka o bouřce z minulé neděle. Podle 
Toommiikova amatérského srážkoměru spadlo během bouřky až 50mm 
srážek. Bouřku doprovázely i kroupy o velikosti lentilek.  
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Řeháčkovo zpravodajství 
 

1.kniha se zmínkou o Řehačce 

Kniha “Smrt knížete Václava“ od Pavla Toufara, 
jednoho z nejúspěšnějších a nejznámějších českých autorů 
literatury faktu, se poprvé zmiňuje i o Řehačce. Naleznete 
v ní mimo jiné i historické informace o osadě a okolí 
pocházející z našich webových stránek, které jsou zmíněny,  
a to nás velmi těší. 

ZOO Chleby otevře obří akvárium 

Obří akvárium o hmotnosti 7 tun a objemu 35 tisíc 
litrů se chystají otevřít 21. června Zoo Chleby u Nymburka. 
Její majitel René Franěk chce v nové umělé nádrži vytvořit 
expozici ryb, které se přirozeně vyskytují v Labi. Kromě 
dvoumetrového sumce můžete spatřit i vodníka. 

Akce a výstavy 

Výstaviště - Lysá nad Labem 

Květy 2008 (10.7. – 13.7. 2008)  
12.celostátní výstava květin a zahradnické trhy 

 

Milovice – 40.výročí okupace Československa 

 
Akce vyvrcholí 23. srpna na letišti Boží Dar a na náměstí v Milovicích. 
Na letišti bude k vidění výstava vrtulníků české armády, vojenská 
technika a k pobavení vyhlídkové lety na upoutaném balónu. Náměstí 
přivítá vzácné hosty jako je Jaroslav Hutka, Marta Kubišová, Michael 
Kocáb a jeho Pražský Výběr II a skupina Plastic People. 



 

Kuchtíme s Řeháčkem 
 

Polabská dršťková polévka 

 
Budeme potřebovat: 

500g drštěk, 1 cibule, kořenová zelenina, lžíce sádla, 2 lžíce sádla 
a 2 lžíce mouky na jíšku, sůl, pepř, majoránka, česnek, petrželka. 
Postup: 
Dršťky dobře očistíme, vytřeme solí a spaříme vroucí vodou. 
Vaříme ve slané vodě doměkka. Zvlášť zpěníme na sádle cibuli a 
kořenovou zeleninu. Vše prolisujeme, zalijeme vývarem z drštěk, 
zahustíme světlou jíškou a nakonec přidáme na nudličky nakrájené 
dršťky a okořeníme. 

 
 

Řeháčkovo bylinkářství 
 

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 
 
     Vytrvalá až 1m vysoká bylina. Má ráda slunné stráně, sušší 
louky a často roste na okrajích lesů a cest. Kvete od července do 
srpna sytě žlutými květy. Sbírá se kvetoucí nať ihned po začátku 
květu. Použití třezalky je rozsáhlé. Působí antibioticky, čistí krev, 
má účinky protizánětlivé, dobře působí na ekzémy, odstraňuje 
otoky, pomáhá při chorobách plic, pomáhá při těžkých chřipkách 
spojených s arytmií či fibrilacemi, působí sedativně, takže se 
osvědčila při léčbě úzkosti, neklidu, psychickém napětí, 
neurastenii, panice, depresi apod., pomáhá hojit rány, 
pohmožděniny i zlomeniny, tlumí vnitřní krvácení a zlepšuje 
kvalitu cév, podporuje rehabilitaci po mozkových obrnách, při 
dlouhodobém podávání má příznivé účinky při roztroušené 
skleróze. 

 

☺☺☺☺ Zasmějte se s Řeháčkem ☺☺☺☺ 
 

 
 

 
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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