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Začněme nejdříve tím, co Vás pravděpodobně nejvíc zajímá, a to kdy 
bude přistaven velkoobjemový kontejner na všelijaké haraburdí  
Zeptali jsme se za vás na městském úřadě a dostali jsme odpověď, že 
letos se přistavení kontejneru plánuje na 20.června, 18.července, 
15.srpna a naposledy dne 19.září 2009. 

Teď bychom se zmínili o netradičním zážitku. V květnu jsme při 
procházce spatřili na břehu Labe těsně u vody želvu. Nechávalo nás to 
klidnými, neb jsme byli v domnění, že patří některým dětem, které okolo 
pobíhaly. V Nymburském deníku jsme se záhy dočetli, že želvy tohoto 
druhu žijí ve volné přírodě u nás v Polabí i na jižní Moravě. Jiné zdroje 
uvádějí výskyt asi 120 jedinců na Slovensku. Naposledy byly želvy 
spatřeny v květnu v Brandýse nad Labem. V naší přírodě se vyskytují jen 
díky nezodpovědným chovatelům, kterým buď utekly, nebo se jich 
chovatel úmyslně zbavil. Jejich přirozeným místem výskytu jsou stojaté 
nebo pomalu tekoucí klidné vody na jihovýchodě USA. Nejsou to žádné 
malé želvy, protože dorůstají velikosti 15-30 cm. Více informací  
o této želvě na http://www.trachemys.wz.cz 

Na závěr redakce IL Řeháčka děkuje všem sponzorům za materiální 
a finanční podporu. Letos se chystáme na výrobu turistických ukazatelů. 

Pěkné léto a hafo sluníčka, přeje Vám redakce Řeháčka  
 

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 
 
 
Lávka přes Labe v Čelákovicích 

Zbrusu nová lávka přes Labe nakonec nebude. Návrhy cen 
stavebních firem byly ve výběrovém řízení přehnané a i ta 
nejlevnější by se vyšplhala přes 50 mil., což je o 20 mil. více než 
by mohly Čelákovice uvolnit na výstavbu. V řádu několika let se 
počítá s přestavbou železničního mostu v rámci optimalizace trati 
mezi Lysou nad Labem a Vysočany. Podle požadavku Ředitelství 
vodních cest ČR bude provedena výměna nosné konstrukce.  
Ze stávající výšky plavebního profilu 4,8m na 7m. Zdvih mostu 
nebude mít vliv na zastávku v Jiřině.  

 
Akce a výstavy 

Výstaviště - Lysá nad Labem 

Dětský sen (18.-21.6.2009)  
Výstava pro naše nejmenší a jejich rodiče. 

Květy (9.-12.7.2009)  
3. celostátní výstava květin a zahradnické trhy. 

Botanicus - Ostrá 

Den středověké kuchyně (18.7.2009)  
Nenechte si ujít ochutnávku toho, co naši předkové jedli, pili a vařili. 

Slavnost čaje, květin a orientu (25.7.2009)  
Nad šálkem čaje můžete shlédnout vystoupení břišních a orientálních tanců. 



 

Kuchtíme s Řeháčkem 
 
Letní šopský salátek 
 
Budeme potřebovat: 
2 rajčata, 1 okurka, 1 ledový salát, 150g balkánského sýra,  
bylinková zálivka v prášku, olej, cukr, voda 
Postup: 
Rajčata, okurku a salát nakrájíme na malé kousky.  
Balkán nakrájíme na trochu větší kostičky, nebo můžeme 
nastrouhat. Vytvoříme si zálivku (prášek+voda+olej+cukr),  
vše smícháme a nakonec přidáme lahodný balkánský sýr. 

 
 

Řeháčkovo bylinkářství 
 
Citrónová tráva (Cymbopogon citratus) 
 
     " Lemongrass " neboli také Voňatka je vytrvalá trsnatá travina s 
úzkými listy s četnými siličnatými buňkami. Původem z Cejlonu a 
jižní Indie. Díky své silné citrónové vůni je využívána v asijské 
kuchyňi k dochucení pokrmů. Listy lze požít k přípravě velmi 
osvěžujícího mysl povzbuzujícího čaje. Ve své domovině je čaj 
doporučován k léčbě žaludečních a nervových chorob, horečky, 
malárie, chřipky. Listy můžeme přidávat do bylinných směsí pro 
vylepšení chuti. U nás lze tuto rostlinu pěstovat pouze jako 
přenosnou rostlinu, jelikož není mrazuvzdorná. Pěstujeme ji na 
plném slunci (nejvyšší obsah silic) v propustné hlinito-písčité 
zemině. Během vegetace vyžaduje pravidelnou zálivku. 
Přezimovat ji lze na světlém místě při pokojové teplotě nebo v 
chladnějších prostorech (nejméně 10°C) a při omezené zálivce. 

 

 

 

 
 
 

Chaty na plácku u Řehačky kolem roku 1970 


