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Pomalu odchází léto a s ním i letní prázdniny. Přichází však poslední 

letošní vydání informačního listu Řeháček. Tento rok proběhly tři 

klasické a jedno nečekané povodňové zkušební vydání. V příštích letech 

bude Řeháček pevně vydáván v době Velikonoc, první sobotu v červnu a 

ke konci prázdnin poslední sobotu v měsíci srpnu. 

Jistě jste si všimli nové velké informační nástěnky poblíž mostku u 

louky v dolní části osady. Snažili jsme se o shrnutí historie osady 

Řehačky, která doposud nebyla nikde publikována. Doplnili jsme 

informace o toku Labe i povodních, které se tu občas objeví. Budeme 

rádi za upozornění na případné nesrovnalosti, které v textu objevíte. 

Obrazová část nám nabízí pohled do minulosti, kde je na historických 

vojenských mapách dobře patrný ráz tehdejší krajiny. Další obrázek nám 

přiblíží situaci z letošních jarních povodní. A poslední nejdůležitější – 

pohled na Řehačku z ptačí pespektivy. V průběhu září se veškerý obsah 

objeví na osadních webových stránkách. 

Celou přední stránku jsme tentokrát zaplnili důležitými informacemi, 

takže na studánky, léčivé prameny a současné či bývalé lázně se budeme 

soustředit až příště.  

Tímto se s vámi redakce Řeháčka pro tento rok loučí. Přejeme 

příjemné prožití posledních prázdninových dní. 

 
Vydáno za podpory  www.rehacka.unas.cz  v nákladu 30 výtisků 

 

Podzimní vydání pro osadu Řehačku a okolí 

Řeháčkovo zpravodajství 
 

Slavnosti hraběte Šporka v Byšičkách 
V sobotu večer začnou slavnosti v Byšičkách na návsi u kapličky v 18h. 

Od 19hodin zahraje country kapela Druhej dech. Hlavní program přijde 

v 21h na Byšické tůni a přilehlé louce, kde budou čarodějnice rozlévat 

nápoj lásky. 

 

Plné koše hub 
Po chladnějších a deštivých dnech se počasí umoudřilo a nastala tak ideální 

situace pro růst hub. V lesích na Nymbursku se to houbaři jen hemžilo. 

„Roste snad úplně všechno“, řekl pro Řeháčka náhodný houbař.  

 

 

Akce a výstavy 

Historická vesnice řemesel a umění v Ostré 

Bitva o Starou Ostrou  
26.srpna od 10:00 do 17:00 

 

Středověké hry 
2.září od 10:00 do 17:00 

Na výstavišti v Lysé nad Labem 

Polabský knižní veletrh (7.-10.9.)  

3.výstava pro milovníky krásných knih a literatury 

Kůň 2006 (15-17.9) 

13.výstava koní a všeho co k nim patří 

 

 



Kuchtíme s Řeháčkem 
 

Houbová směs na topinky 
 
Budeme potřebovat: 

(pro 4 osoby)  
400 g čerstvých hub, 200 g papriky, 150 g rajčat, 150 g cibule, 1 palička 

česneku, 2 lžíce kečupu, 2 lžíce sojové omáčky, 2 lžíce hořčice, 1 kostka 

masoxu, 200 g šunky, 2 lžíce sádla, pepř, sůl, chléb 

 

Postup: 
Na sádle necháme zesklovatět nakrájenou cibuli a česnek, přidáme 

nakrájené houby, rajčata, papriky a kostku masoxu. Za častého míchání 

dusíme pod pokličkou asi 20 minut. Před dokončením přidáme kečup, 

hořčici, sojovou omáčku a dochutíme. Topinky opečené nasucho 

potřeme česnekem a hořčicí, položíme plátky šunky, pokryjeme a směsí 

a podáváme. 

 
Řeháčkovo bylinkářství 

 

Tymián obecný (Thymus vulgaris) 

 

Tymián se pěstuje na slunném místě chráněném před prudkým větrem. 

Dobře snáší suché podnebí, proto se s ním často setkáváme na 

vyprahlých místech ve Středomoří. Roste-li ve výživné půdě a je často 

zaléván, ztrácí na své pronikavé aromatické vůni. Tymián je malá 

vytrvalá rostlina vhodná do skalky i do truhlíku. Na pěstování není 

náročný. V době před květem (od června do září) se sbírá jeho zelená 

nedřevnatá nať. Tymián působí desinfekčně vůči střevním parazitům, 

podporuje trávení, omezuje nadýmání, mírní kašel a výborně pomáhá při 

bolesti v krku. Pro své antibakteriální účinky bývá součástí ústních vod a 

zubních past. V kuchyni se tymián přidává spolu ve směsi s novým 

kořením, pepřem a bobkovým listem do omáček. Ve směsi především 

s oregánem, bazalkou či rozmarýnou se často používá na pizzu. 

Řeháčkův tip na výlet 
 

Rozhledna Romanka 
 

Rozhledna se nachází severozápadně od obce Hrubý Jeseník  

u Nymburka. Celkově je 50m vysoká a ve 26m nad zemí se nachází 

vyhlídková plošina odkud je vidět do širokého okolí Polabí. 

 

Jak se tam dostat: 
Z obce Hrubý Jeseník se vydáte po polní cestě až k rozhledně. 

Odbočka na polní cestu je sice značená, ale rozhledna je vidět již  

z daleka. 

 

Bližší informace na: 
http://www.rozhledny.webzdarma.cz/hjesenik.htm 

 

 
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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