
R náladu dneska to vše vyšlo jak sem chě 

  
 

Datum vydání:  4. 6. 2016                                      Číslo: 35. 

Příští vydání:    Srpen 2016                           Ročník: 11. 

Aprílové jaro 2016 

Letošní jaro bylo, co se počasí týká, po mnoha 

letech typicky jarní. Především v dubnu, kdy je 

počasí známé svojí nevyzpytatelností se ukázalo, 

jak dovede příroda ukázat svoji sílu. Když už to 

v polovině dubna vypadalo, že se znovu budeme 

potit už od brzkých jarních měsíců, přišlo na 

konci měsíce ochlazení a s ním dokonce sněžení 

a ranní mrazík. Toto počasí bohužel nejvíce 

odnesli zahrádkáři, kteří nedali na pranostiky  

o květnových ledových mužích a již zasadili 

zeleninu a květiny na svoje zahrady.   

    V březnu proběhla velká rekonstrukce mostku 

přes Mlynářici u rybářské chaty. Rekonstrukce 

proběhla za přítomnosti 10 osob. Stará – shnilá 

lávka byla odstraněna a nahradila ji nova lávka z 

pražců o velikosti 4,5m a o šíři 1m. Za novou 

lávku jsou vděčni nejvíce cyklisté, kteří se zde 

v letních měsících hojně vyskytují.    

      Celá redakce osadního listu Řeháček přeje 

všem svým čtenářům krásné prožití letošní léta, 

bohatou úrodu ze zahrádek a příjemné prožití 

letních dovolených. Budeme se těšit na konci 

prázdnin u 36. vydání našeho – vašeho osadního 

zpravodaje :) 

 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Grilovací sezóna je tu! 

Řeháček přináší tři marinády 

na letní grilovačku :) 

 

Řeháček zve ke kultuře 

Souhrn letních akcí 

v nejbližším okolí 

Přistavení kontejneru 

18. 6. 2016 

16. 7. 2016 

20. 8. 2016 

 

Na Facebooku nás je už 481 

přidejte se také na: 

facebook.com/osadarehacka 

   Sledujte nás i na Twitteru 

twitter.com/Lysa_nad_Labem 

 

Dotazy a připomínky pište na: 

osada.rehacka@gmail.com 

 

Již vyšlo 2520 výtisků Řeháčka 
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O čem se mluví  

   na internetu 
 

Počasí v létě 2016 

Počasí by dle meteorologů 

nemělo být tak horké, jako 

tomu bylo v loňském roce. 

Naopak, prý nás čeká klasické 

počasí do 30°C. 

Oprava přejezdů 

 

Oba železniční přejezdy 

směrem od Lysé prošly na 

jaře velkou opravou.  

  

Léto na sociálních sítích 

I letos v létě budeme 

aktivní především na 

sociálních sítích, kam 

budeme přidávat 

nejnovější informace a 

fotky. Nezapomeňte nás 

proto sledovat právě na 

Facebook a Twitteru, aby 

vám neunikla žádná 

novinky z okolí :) 

 

 

 

Rekonstrukce nadjezdu v Lysé nad Labem 

Železniční nadjezd v Lysé nad Labem čeká 

rozsáhlá rekonstrukce. Celý nadjezd bude uzavřen 

a objízdná trasa povede přes Ostrou. Příjezdové 

cesty tak budou letos trochu složitější, neboť jak 

víme, čeká se i rekonstrukce mostu přes Jizeru 

v Sojovicích, který využívají především lidé, kteří 

cestují třeba za prací po dálnici R10.  

„Parkovací dům“ v Lysé 

Parkování okolo nádraží v Lysé nad Labem je 

tragické. Je jedno jestli se jedná o automobily či o 

jízdní kola. V pracovaní dny (ale i mimo ně) je 

nádraží doslova okupováno parkujícími, kteří se 

dopravují vlakem například do práce. Zlepšení je 

ovšem v dohlednu. Tedy alespoň co se týká 

jízdních kol. V Lysé by totiž měl právě u nádraží 

vyrůst unikátní parkovací dům pro cyklisty. 

Unikátní stavba má pojmout až 120 kol a se 

stavbou se má začít v roce 2017. 

Oslavy 300 let obce Byšičky 

Příští rok to bude 300 let od založení obce 

Byšičky. Nebude samozřejmě chybět oslava 

tohoto jubilea. Již letos v březnu schválilo 

zastupitelstvo Lysá nad Labem příspěvek 300 tisíc 

Kč z rozpočtu na rok 2017 na tuto oslavu. Část 

peněz by mělo město získat od Středočeského 

kraje a taktéž od Ministerstva kultury.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nejlepší marinády na grilování  
Grilovací sezóna je opět tu. Tato stále populární příprava jídla nabízí mnoho.  
 
Marináda inspirovaná řeckým sluncem a vůněmi. 

 Ingredience: Bílý jogurt, sůl, pepř, červená paprika, chilli, česnek 
 
Bílý jogurt smíchejte se všemi ingrediencemi, česnek nadrťte. Tato marináda se 
hodí ke všem masům, nejlépe svou chutí ale doplňuje maso drůbeží. Skvělou 
funkci má při grilování křidélek, protože se jim díky ní nespálí kůžička, a tak 
budou mít čas se propéci uvnitř. 

Pět ingrediencí, jedna dokonalá chuť! 

 Ingredience: Olivový olej, sůl, tymián, rozmarýn, med  

Vše smíchejte v míse s olejem. Bylinky nemusíte trhat ani krájet, stačí je tam 
ponořit celé. Maso v marinádě nechte alespoň dvě hodiny naložené. Sladkou 
chuť medu můžete později zmírnit pár kapkami citrónu. Tato marináda se 
obzvláště hodí na vepřové maso!  

Jemně ostrá marináda pro pány 

 Ingredience:  Dijonská hořčice, olivový olej, sůl, pepř, tymián 

Krkovici nejdříve naložte alespoň na hodinu do oleje. Maso potom hezky zkřehne 

a půjde vám snáze rozkousat! Všechny ingredience smíchejte a maso v marinádě 

nechte opět alespoň hodinu. Během grilování maso zbytkem marinády potírejte. 

Řeháčkův tip: Kouzlo v grilování a příprava marinád je velmi populární taktéž díky 

své rozmanitosti. Kdykoliv můžeme jakoukoliv ingredience vynechat a naopak 

nějakou dle chuti přidat. Nic se ale nesmí přehánět, aby pak grilování nevypadalo 

jako vaření Jirky Babici :)  

 

 



 

 

Restaurace U krále Václava 

Kde restauraci najdeme:  Masarykova 2365, Lysá nad Labem 

Otevírací doba: Ne-Čt: 10h - 22h 

                             Pá-So: 10h - 0h 

 

Výstaviště Lysá nad Labem 

16. 6 – 19. 6. 2016 – Růžová Zahrada 2016, Lázeňský Veletrh, Senior 2016 

14. 7. 2016 – 17. 7. 2016 – Květy 2016, Festival věštění 2016 

 

Botanicus Ostrá  

11. červen | Komedianti na káře | Přednáška "Jedlé květy" 

18. červen | Divadlo ŠUS | Sokolníci 

25. červen | Divadlo Koňmo 

2. červenec | Péro za kloboukem 

9. červenec | Kejklíř Vojta Vrtek | Kejklířská dílna 

16. červenec | Komedianti na káře 

23. červenec | Divadlo Já to jsem 

30. červenec | Divadlo Víti Marčíka | Přednáška o medu 

06. srpen | Kejklířské divadlo | Přednáška "Jedlé květy" 

13. srpen | Divadlo Koňmo 

20. srpen | Komedianti na káře 

27. srpen | Dětská sobota 

 

Festival Otvírák 

10. 6. – 12. 6. 2016 

Tradiční hudební festival, který otevírá festivalovou sezonu 

Další pozvánky na akce sledujte celé léto na:     

www.facebook.com/osadarehacka 

https://twitter.com/Lysa_nad_Labem 
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