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Informační list osady Řehačka 
 
 
 

 
A je to tu. Do rukou se Vám nyní dostalo jubilejní desáté vydání 

osadního informačního listu Řeháček. Během tří let jsme Vás 
informovali o dění v osadě i širším okolí, zajímavých akcích a výstavách, 
dozvěděli jste se rovněž několik receptů, informací o bylinkách či tipů na 
výlet a nechybělo ani sudoku spolu s úsměvnými obrázky. Pro 
zkvalitnění Řeháčka jsme připravili anketu (vložena uvnitř listu) a 
prosíme o její vyplnění. Anketu rovněž můžete vyplnit na internetové 
stránce www.rehacka.unas.cz/anketa.htm. 

Po dvou letech jsme se opět vydali do nebeských výšin. Tentokrát na 
splašené židli, jak se rogalu někdy přezdívá. Byl skorojasný 27.červenec 
s pozemními tropickými teplotami okolo 30°C. My však oděni jako na 
běžky přelétávali nad krajinou zhruba ve 150m výšce při rychlosti okolo 
50km/h. Některé fotografie si již dnes můžete prohlédnout v barevné 
příloze, kterou nám sponzorsky vytiskl p. Dalibor Čáp, za což mu vřele 
děkujeme. Celou reportáž a řadu fotografií z cesty po obloze si budete 
moci prohlédnout v září na domovských stránkách.  

Poslední malá zmínka patří stížnosti na červencovou hlučnou hudbu 
u hospody, která rušila v odpočinku mnohé osadníky. Nepřikláníme se 
ani k jedné straně. Náš názor na tuto problematiku je takový, že budou-li 
se konat podobné akce jednou za čas, tolerantní člověk by neměl nic 
namítat. Pravdou však zůstává, že na Řehačku člověk utíká právě ze 
všedního cirkusu a touží po klidu. 

 
Vydáno za podpory  www.rehacka.unas.cz  v nákladu 60 výtisků. 

Schváleno redakční radou informačního listu Řeháček: Luukky a Toommiik 

 

Řeháčkovo zpravodajství 
 
12. ročník fotosoutěže 

Do soutěže se může přihlásit každý s maximálním 
počtem 10 fotografií min. formátu 13x18cm. Témata jsou 
“Kulturní bohatství naší republiky“ a “Technika v přírodě“. 
Autoři nejúspěšnějších fotografií budou odměněni peněžními 
poukázkami (500Kč, 1000Kč 2000Kč) na nákup zboží dle 
vlastního výběru v prodejně lysského Elektrocentra. 
Fotografie odevzdejte do 30.9.2008 na MěÚ Lysá nad 
Labem, odbor kultury, paní Alena Frankeová.  

Výstava fotografií J.Klabana 

Od 12.července do 14.září probíhá v muzeu Bedřicha 
Hrozného v Lysé výstava fotografií Jana Klabana, který na 
nich zachycuje Lysou nad Labem, Kuks a Vysoké Tatry.  

Akce a výstavy 
 

Staročeské hody (6.9.2008) 
V historické vesnici na Ostré v Botanicusu od 10 do 17h probíhají 
v sobotu 6.září staročeské hody a festival tance, zpěvu, jídla a pití. 

Domov a Teplo na výstavišti v Lysé (4.-7.9.2008)  
14. výstava bytového vybavení, nábytku a tepla 

Dny evropského dědictví (13. a 14.9.2008) 
Přednášky, koncert, přístup na zvonici kostela sv. Jana Křtitele,  
možná ohňostroj v zámeckém parku, atd.  



 

Kuchtíme s Řeháčkem 
 
Asijská švestková omáčka 
 
Budeme potřebovat: 

12 velkých tmavých švestek, 1/2 skleničky vody, 4 lžíce cukru, 4 

lžíce sojové omáčky 
Postup: 
Umyté švestky vložíme do hrnce s vodou a vaříme dokud úplně 
nezměknou. Pak je přetřeme přes síto. Švestkovou kaši dáme do 
hrnce, zalijeme vodou a sojovou omáčkou, nasypeme cukr a sůl, 
pořádně promícháme a vaříme na malém plameni 10-12 minut.  
Přechováváme ve sklenici na tmavém chladném místě. 

 
 

Řeháčkovo bylinkářství 
 

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 
 
     Rod salvia zahrnuje asi 900 druhů, které rostou v Eurasii a na 
americkém kontinentě. Je to vytrvalý polokeř, vysoký 20 až 70 cm, 
silně aromatický. Šalvěji se daří na teplých, slunných a chráněných 
stanovištích, nejlépe ve vápnitých půdách. Množí se buď semeny 
vysetými v březnu do pařeniště nebo dělením trsů či řízky, které 
dobře zakořeňují. Působení šalvěje je velmi široké. Snižuje pocení 
(zejména je-li nervového původu), působí protizánětlivě, 
baktericidně, mírně močopudně, svíravě, má protihlístové účinky. 
Antibiotických účinků se využívá při léčbě zánětů močových cest, 
bolestí v krku, při angíně, při gynekologických zánětech nebo 
zánětech zažívacího ústrojí. Zevně ji lze použít na špatně se hojící 
rány nebo jako kloktadlo při zánětu ústní dutiny, angíně nebo 
krvácení dásní. 

 

☺☺☺☺ 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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