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Příští vydání:    30. 8. 2014                 Ročník: 9 

Se začínajícím létem začíná i bouřková sezóna. 

Řehačka má za sebou již jednou velkou bouřku, 

která přišla od jihovýchodu 27. 5. 2014, kdy 

napršelo 45 litrů na metr čtvrteční! Tato bouřka 

nebyla určitě letos jediná a další mohou přijít 

v letních měsících. Doufejme ale, že nebudou 

padat kroupy. To by asi zahrádkáři rádi nebyli. 

Na začátku května se veřejnosti otevřela nová 

lávka přes Labe. Vede z Čelákovic, kde navazuje 

na cyklostezku podél Labe. Bohužel na straně 

v Káraném končí lávka na cestě, která se při 

deštivých dnech proměňuje doslova v bahenní 

lázně. Ke konci května bylo naopak živo v Lysé, 

kde proběhla akce „nebezpečné přechody“, kdy 

rodiče společně s odborníky vytipovávali 

bezpečnost přechodů pro chodce především 

v okolí, kde se vyskytují děti, především tedy 

v okolí škol a školek.  

O prázdninách se plánuje velká rekonstrukce 

Informační nástěnky. Můžete se také těšit na 

vylepšenou tematickou náplň doplněnou o 

nové poznatky nejen z historie. Přibudou i nové 

fotografie.   Nejnovější novinky z blízkého okolí 

můžete sledovat celé léto na webu 

www.rehacka.cz a také na Facebooku 

www.facebook.com/osadarehacka ,kde sami 

můžete přispívat, ať v tom nejsme sami :) Všem 

našim čtenářům přejeme sluníčkové léto. 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Lehký zeleninový salát 

 

Řeháček na Zahrádce: 

10 tipů jak na krásný trávník 

 

Řeháček na výletě: 

Tip na cyklovýlet s využitím 

nové lávky v Čelákovicích  

 

Letošní přistavení kontejneru 

Červen:   21. 6. 2014 

Červenec: 19. 7. 2014 

Srpen: 16. 8. 2014 

Září: 20. 9. 2014 

Na Facebooku nás je už 256 

přidejte se také na: 

facebook.com/osadarehacka 

 

Všechna stará čísla Řeháčka 

naleznete na 

rehacka.cz/rehacek.htm 

 

www.rehacka.cz  

Již vyšlo: 1840 výtisků Řeháčka 

 

 

http://www.facebook.com/osadarehacka
http://www.facebook.com/rehacka
http://www.rehacka.cz/rehacek
http://www.rehacka.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Řeháček v novém 

Jak jste si asi všimli, Řeháček opět prošel menší změnou. Kdyby vás 

napadlo ještě nějaké to vylepšení, tak neváhejte a kontaktujte nás buď 

pomocí emailu (osada.rehacka@seznam.cz) nebo na Facebooku  

 

Policie dopadla sprejerský gang 

Police dopadla dva dvaadvacetileté mladíky, kteří v Lysé a okolí mají na 

svědomí posprejované domy, vrata, kontejnery, ale i vlaky na lyském 

nádraží. Oběma mladíkům hrozí až roční vězení. 

Přejmenování školy v Nymburce 

V Nymburce se především mezi studenty rozhořel boj proti přejmenování 

školy na školu Bohumila Hrabala. Podle studentů nebyl Hrabal zrovna 

příkladný student a jeho jméno se pro pojmenování školy nehodí. 

Meteostanice Lysá nad Labem 

Bude to již sedm let, co existuje amatérská meteostanice v Lysé nad 

Labem. Třikrát denně měří a zaznamenává tlak, teplotu, vítr, srážky a jiné 

meteorologické jevy. Vše je navíc přehledně zapisováno do tabulek. 

Neváhejte a navštivte stránky www.meteolysanadlabem.wz.cz 

 

Policejní honička v Čelákovicích  

Na začátku měsíce května to v Čelákovicích vypadalo jako v americkém 

filmu. Před policisty ujížděl motorkář od Prahy a namířil si to právě do 

Čelákovic. Pachatel ujížděl na motorce rychlostí až 220km/h. Následně 

chtěl policistům uplavat a skočil do Labe. Bohužel pro něj se začal topit a 

tak byl rád, že ho nakonec policisté vylovili. Důvod prchání pachatele se 

ukázal ihned po zatčení. Motorkář měl udělen zákaz řízení. 

 

mailto:osada.rehacka@seznam.cz
http://www.meteolysanadlabem.wz.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lehký zeleninový salát 
Šopský salát známe asi všichni. Dnes si připravíme další chutný salát pro horké letní dny. 

 

Budeme potřebovat:  

Papriky, rajčata, okurka, ředkvičky, tvrdý sýr, vejce vařená natvrdo, šunkový salám, bílý 

jogurt, majonéza (na chuť nejlepší Hellman´s), sůl, pepř, olivový olej. 

Postup:  

Zeleninu a ostatní ingredience nakrájíme na kousky, ochutíme jogurtem, majonézou, 

octem a olivových olejem, opepříme, lehce osolíme. Necháme trochu rozležet v lednici a 

podáváme s celozrnným pečivem. 
Doba přípravy:  15 minut 

Obtížnost: Snadná 
 

 

 

                          10 tipů pro sekání a mulčování trávy 
Sečení trávníku je základem dobré péče o něj. Při nevhodném sekání může dojít 

k silnému či nevratnému poškození kořenů a výsledný efekt nevzbuzuje dobrý estetický 

dojem. 
 

1. Sekejte často - za normálních podmínek jednou za 5 dní, za sucha po 7 dnech.  

2. Sekejte pomalu a klidně.  

3. Sekejte s motorem na plný výkon. Tím se ovládá rychlost otáčení nožů.  

4. Sekejte s čistou sekačkou. Pod krytem se nesmí hromadit tráva.  

5. Sekejte s ostrými noži.  

6. Sekejte jen za sucha. Vlhká tráva se bude shlukovat.  

7. Sekejte výše. Na jedno sekání neodstraňujte více než 1-1,5" travního listu.  

8. Sekejte dvakrát (nejprve na větší délku listu, potom níže), je-li tráva přerostlá.  

9. Udržujte trávník v čistotě, zdraví a s dostatečným přísunem hnojiv.  

10. Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznámení se s funkcí vašeho stroje pomůže 

dosáhnout optimálního výkonu. 

Typ Řeháčka: Poslední sečení doporučujeme v polovině října (tak, jak počasí dovolí) 
 

 



 

 

             

        Cyklovýlet s využitím nové lávky u Čelákovic 

Dnes se vydáme na cyklovýlet, který jsme sice už jednou v Řeháčkovi doporučovali,  ale 

nyní je možnost si jej zkrátit díky nové lávce přes Labe v Čelákovicích. Vydáme se tedy na 

lávku. Buď podél Labe anebo to vezmeme přes Byšičky. Přejedeme tedy lávku a opět 

máme na výběr. Buď to vezmeme po silnici přes Císařkou kuchyni nebo se dá jet opět 

podél Labe. Tak jako tak dojedeme až do Přerova. Zde máme několik možností, kde se 

stavit. Zahradnictví, suprová sámoška, restaurace, kde výborně vaří a v neposlední řadě 

samozřejmě skanzen. Po malé pauze se vydáme po silnici směr Litolský most, kde znovu 

přejedeme Labe. Zde ovšem opatrně, hustá doprava zde bývá na denním pořádku. 

Odsud už každý do Lysé trefí. 

 

Náročnost: Střední 

Délka: cca 25km 

 

 

 

Hudební festival Votvírák 2014 

13.-15. 6. 2014 – Milovice již po 8 budou pořádat jeden z největších hudebních 

festivalů. Na festivalu vystoupí mimo jiné Divokej Bill, Chinaski nebo Věra 

Špinarová. Festival se koná jako již tradičně na Milovickém letišti. 

Více na www.votvirak.cz 

Botanicus Ostrá 

21. června -  Slavnost medu a perníku 

19. července -  Staročeské hody 

16. srpna  - Veselý den s klauny a žongléry   

Výstaviště Lysá nad Labem 

12. – 15. 6. 2014 – Lázeňský veletrh, růžová zahrada a senior 

10. – 13. 7.  2014 - Květy 

Další pozvánky na akce sledujte celé léto na www.facebook.com/osadarehacka 
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