
 

 
Datum vydání: 29. 8. 2009     Číslo: XIII. 
                         

 
 
 

 
 
 

Hlavním tématem tohoto čísla je bezpochyby počasí. Již od začátku 
léta sužovaly Řehačku četné bouřky, přívalové lijáky a kroupy. Nejvetší 
bouře s větrem o síle orkánu se přehnala přes Řehačku ve čtvrtek 
23.července. Šířila se Středočeským krajem ve třech vlnách a zpustošila, 
co se dalo. K nám dorazila mezi 16. a 17.hodinou. Na mnoha místech 
v okolí vypadl proud na dlouhé hodiny, na Řehačce to bylo pouze ve 
dvou kratších intervalech. Stromy padaly a lámaly se jako sirky. Bouře 
byla ještě silnější než orkán Kirill z poloviny ledna 2007. Tehdy lehl 
pruh vzrostlých bříz u závodiště. Nyní spadl zbytek a silnici kolem 
závodiště zatarasily stromy. Řehačka byla odříznuta od okolního světa, 
jelikož všechny příjezdové cesty byly neprůjezdné. U rybníka vedle 
mostku spadl mohutný topol, který s sebou vzal i kus cesty a objevila  se 
vývrať o velikosti cca 3x3m. Nejkritičtější situace byla u hospody, kde 
větrný nápor nevydržela velká vrba a spadla na chatu. Naštěstí nebyl 
nikdo zraněn. Pár metrů odtud totálně zdemoloval auto rovněž vyvracený 
strom. Tržné rány také utrpěly památné duby u Morušárny a větve 
zasypaly chaty pod nimi. Mnoho větví, které větrná smršť nalomila stále 
visí a ohrožují na mnoha místech procházející lidi. Škody byly ve 
Středočeském kraji vyčísleny na mnoho milionů korun. 

 
 

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 
 
 
Telegrafické zprávy z Řehačky a z okolí 

 
 Redakce Řeháčka letos nezahálela a minulý týden 

nainstalovala rozcestník, který stojí vedle informační tabule. 
Cedule nám darem dodala firma Taťka Ferda Mravenec. 

 Proběhlo záplatování silničních děr nahoře od rybníčka  
až po křižovatku.  

o V Čelákovicích se začala budovat cyklostezka. 
 V Karaném se po letech opět vyrábí minerální voda Káranka. 
 Do Brandýsa v září přijede papež. Slavnostní mši bude 

přenášet 50 světových televizí. Očekává se několik desítek 
tisíc návštěvníků. 
 

Akce a výstavy 

Výstaviště - Lysá nad Labem 
 
Domov a Teplo společně s výstavou  
Polabský knižní veletrh a  
Čtyři dny se záchranáři (3.-6.9.2009)  

Botanicus – Ostrá 
 
Staročeské hody (5.9.2009)  

Byšičky 
 
Tradiční slavnosti  
hraběte Šporka (29.8.2009)  



 

Kuchtíme s Řeháčkem 
 
Grilovaný Hambáč 
 
Budeme potřebovat: 
Mleté maso (500g hovězího, 200g vepřového), worcester, sůl, pepř, 
kečup, hořčice, sýr čedar, salátová okurka, houska.  
Postup: 
Maso smícháme, přidáme worcester, sůl a pepř. Navlhčenýma rukama 
tvarujeme hamburgery a pokládáme na gril. Grilujeme 15min. Před 
koncem grilovaní dáme na každý hamburger plátek čedaru. Hotový 
hamburger vložíme mezi dvě poloviny housky potřené kečupem a 
hořčicí. Dozdobíme okurkou či jinou zeleninou. 

 
Řeháčkovo bylinkářství 

 
Rozmarýna lékařská (Rosmarinus officinalis) 
 
     Rozmarýna byla používána již od dob antického Řecka a Říma 
a oblibě se těší dodnes. Je to jak pro okrasné účely, ale hlavně pro 
její využití jako koření a léčivé schopnosti. Listy se používají v 
čerstvém i sušeném stavu k ochucování pečených mas, polévek, 
omáček, zeleniny atd. Květy, které mají jemnější chuť, se kandují, 
přidávají do želatin a medu. Ze silice jsou vyráběny inhalační 
roztoky, masti, šampóny, pleťové vody, parfémy, deodoranty a 
repelenty proti hmyzu. V lidové medicíně byla rozmarýna 
doporučována jako stimulátor krevního oběhu, k léčbě astma, 
revmatismu, nachlazení, bolestí hlavy, nespavosti a nervového 
vypětí. Vytváří keř, který může v přírodě dorůst až do výšky  
150 - 180 cm. Jsou známé také poléhavé až převisle rostoucí 
formy. V našem klimatu je nejjistější pěstovat rozmarýnu jako 
přenosnou rostlinu. Rostliny se mohou dožívat až 30 let stáří. 

 

 

 

 
Povodně na Řehačce (plácek) v roce 1981 


