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V polovině května a následně o dva týdny později byla opakovaně 
vykradena jedna z chat na břehu Labe a zloději se vloupali i do hospody. 
Podle očitých svědků byli zloději identifikováni jako 3 muži ve věku  
do 30let. Dávejte proto pozor na podezřelé osoby potloukající se po 
osadě, což platí hlavně ve všedních dnech, neboť podle našich zdrojů 
zloději navštívili Řehačku v úterý a ve středu. 

Osmého května zasedal osadní výbor a po čase nás opět navštívil 
starosta Lysé nad Labem, p.Jiří Havelka. Řešila se řada věcí, které nás 
v osadě pálí. Koncem dubna byla opravena asfaltová silnice až ke 
křižovatce, a tak se projednávalo, co se zbytkem osady, která místy 
připomíná tankodrom. Pan starosta nám slíbil, že se s tím bude snažit 
něco udělat. Do dvou týdnů obstaral záplatování směrem k mostku a 
dovoz štěrku na velké díry pod mostkem směrem k Labi a u hospody, 
takže mu patří velký DÍK. Další projednávané body najdete na osadním 
webu nebo na nástěnce u křižovatky. 

Řeháček je opět obohacen o barevnou přílohu. Tentokrát se můžete 
podívat na fotografie Řehačky a okolí z rogala, které minulý týden 
pořídil Tomáš Daněk.  

Slunečné léto všem osadníkům přeje redakce Řeháčka. 
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Řeháček je vydáván 3x ročně. První číslo vyšlo na jaře roku 2006. 
 

 

Řeháčkovo zpravodajství 
 
 
Telegrafické zprávy z Řehačky a okolí 

 
 Byl zvolen nový osadní výbor ve složení p. Zdeněk Drapák 

(jednatel), p. Renata Vaňáková (člen), p. Zdeněk Čáslavský 
(člen pro práci s dětmi) 
 

 Možná se divíte tomu, co se děje u Karlova. Nejdříve se 
objevily značky a zanedlouho zde bude i autobusová 
zastávka. Původně se uvažovalo nad tím, že by autobus jezdil 
až na Řehačku, ale bohužel se tady nemá kde otočit.   
Autobus bude jezdit pouze ve všední dny, protože je to 
byšický školní autobus, ale sveze každého, kdo nastoupí. 

 
o Velkoobjemový kontejner bude přistaven vždy v sobotu: 

19.června, 17.července, 21.srpna a 18.září 
 

Akce a výstavy 

Výstaviště - Lysá nad Labem 
 
Květy 
(8. - 11.7.2010)  
 

Botanicus - Ostrá 

Den středověké kuchyně  
(26.6.2010) 



 

Kuchtíme s Řeháčkem 
 
Americké smažené kuře 
 
Budeme potřebovat: 
1 kuře rozporcované na 8 dílů, 350ml podmáslí, 125g hladké mouky, sůl, 
paprika sladká, pepř, sušený česnek, strouhaný muškátový oříšek 
Postup: 
Vložíme kuře do podmáslí a několikrát jej obrátíme, v další míse 
smícháme mouku se solí, pepřem, paprikou a česnekem. Kuře 
vyjmeme z podmáslí a necháme okapat a položíme do mísy 
s ochucenou moukou. Do hluboké pánve nalijeme 2cm oleje a 
rozehřejeme jej na 180°C. V rozehřátém oleji fritujeme porce 
kuřete do zlatohněda (10-15 minut). Při smažení je obracíme, aby 
se smažily stejnoměrně. 
Vhodné přílohy: smažené hranolky nebo brambory 

 
Řeháčkovo bylinkářství 

 
Zeměžluč lékařská (Centaurium erythraea) 
 
     Zeměžluč lékařská se v naší části Polabí nachází velmi vzácně. 
Roste nejčastěji na mýtinách a lesních loukách. K léčebným 
účelům se využívá nať, která se sbírá od července do srpna. Droga 
se cenní především pro obsah hořčin, které mají své nezastupitelné 
místo v likérnictví. Zvyšuje chuť k jídlu a zlepšuje trávení díky 
tomu, že stimuluje tvorbu žaludečních šťáv. Jak už název 
napovídá, je vhodná při chorobách žlučníku a žlučových cest, ale i 
při snížené funkci jater. Bylina je citlivá na čistotu spodních vod a 
plní proto funkci indikátoru kvality. V čajových směsích se 
používá většinou v kombinaci s jinými bylinami. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na břeh Řehačky v roce 1972 


