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(NE)tradiční počasí pokračuje 

 
I v tomto vydání musíme použít jako hlavní 

titulek „((NE)tradiční počasí)“, neboť i na jaře 

pokračovalo to, co se dělo celou zimu. Počasí 

v prvních jarních měsících totiž opět ukázalo 

svojí přívětivou stránku. Nekonalo se žádné 

brzké jaro a tropické teploty přišly skutečně až 

v druhé polovině května, na což jsme z let 

předešlých zvyklí nebyli. Protáhla se i topná 

sezóna, která trvala téměř do konce dubna, kdy 

se teploty dostaly na úroveň, že se již nemusí 

topit. To samé platí pro výsadbu květin a 

zeleniny, kdo počkal, tak neprohloupil, neboť 

pověra o „Zmrzlých Mužích“ byla i letos téměř 

přesná.  Naopak potěšil fakt, že jarní mrazy 

nebyly až tak kruté, a tak většina kvetoucích 

stromů přežila a čeká nás snad dobrá úroda.  

Již tradičně se toho na webových 

stránkách www.rehacka.cz, nebude příliš dít 

(okurková sezóna :) ), nicméně ty nejnovější 

zprávy či fotky naleznete na Facebook a 

Twitteru Řehačky. Na podzim pak proběhne 

aktualizace webových stránek.  

Krásné léto plné slunečných paprsků 

bez starostí přeje redakce Řeháčka :) 

 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Grilovací sezóna je tu!  

 

Řeháček zve ke kultuře 

Souhrn letních akcí 

v nejbližším okolí 

Přistavení kontejneru 

 

15. 7. 2017 

19. 8. 2017 

 

Na Facebooku nás je 565 

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 

nebo 

Voza5@outlook.cz 

 

Již vyšlo 2820 výtisků Řeháčka 

 

 

 

http://www.rehacka.cz/
http://www.facebook.com/rehacka
mailto:osada.rehacka@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čem se mluví  
 

Samosběr jahod 

Nebyl by to příchod léta, bez 

samosběru jahod. I letos 

proběhl sběr této sladké, 

červené plodiny v polích 

směr Stratov. 

Montmarter v Lysé 

Letos se v Lysé opět konal 

Montmarter tuto 

netradiční událost si 

nenechal ujít ani odvolaný 

ministr financí Andrej 

Babiš, který dokonce na 

svém Facebooku sdílel pár 

fotek právě z této akce.  

 

 Oprava přejezdů  

Na jaře proběhla renovace 

přejezdů směr Řehačka a 

Byšičky. Rekonstrukce se 

dočkal přejezd jak u 

Karlova, tak i u pražského 

domku. Proběhlo i 

prokácení keřů a stromů 

v okolí tratě. 

 

 

Opravená VINOŘ 

Tak jak jsme v minulém čísle avizovali, tak se 

stalo. Přes zimu se pravděpodobně vlivem silného 

větru poškodila textová část na velké informační 

nástěnce. Nyní už je vše, jak má být :) 

 

Otevření obchodního centra v Milovicích 

 

V předchozím čísle jsme tak trochu ze závistí psali 

o otevření obchodního centra v Milovicích. 

V polovině května bylo obchodní centrum 

slavnostně otevřeno, a nejen Milovičtí, mají další 

možnosti nákupu. 

 

Další část cyklostezky ve výstavbě 

 

Mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi byla 

zahájena výstavba dalšího úseku Labské 

cyklostezky. Tento úsek bude dlouhý 1,3 km a 

investor je Středočeský kraj, kterému byla 

přiznána dotace v celkové maximální výši 

10 793 459,00 Kč (90% celkových výdajů). Šířka 

cyklostezky bude 3m a dojde i k zřízení 

doprovodné infrastruktury v podobě 

odpočinkového místa pro cykloturisty (2 lavice a 

stůl, koš, kolostav a informační tabule). Hotovo by 

mělo být již tento měsíc (červen 2017)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Grilovací SPECIÁL! Ty nejlepší marinády! 
 
Brazilská marináda 

Tato marináda je vhodná hlavně na kotlety. Dodá masu chuť Jižní Ameriky a vy si 
tak budete moct dopřát exotickou radost z jídla. Co takhle udělat si latinsko-
americké grilování a po výborné kotletě si dát lahodnou Margaritu, nebo třeba 
ostřejší tequillu?  

Budete potřebovat: 150 ml piva, 3 polévkové lžíce kečupu, 2 stroužky česneku, 
malá cibule, 2 kávové lžičky červeného pepře, špetka drceného chilli, 2 kávové 
lžičky hnědého cukru + citronová šťáva či balsamico, sůl. 
 
Postup: 

1. Smícháme pivo, kečup a citrónovou šťávu. 
2. Česnek rozmačkáme, cibuli nakrájíme a oboje přimícháme do tekuté směsi. 
Následně přidáme zbytek ingrediencí, vše důkladně promícháme a ochucujeme 
dle naší chuti. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Francouzská marináda 

Hodí se ideálně na ryby nebo kuřecí maso. Marináda má jemnou chuť a hodí se 

na grilování během teplých letních večerů. 

Budete potřebovat: 200 ml bílého vína, 1 chilli paprička, čerstvá bazalka, 1/2 

lžičky dijonské hořčice, 1 lžíce olivového oleje 

Postup: 

1. Chilli papričku a bazalku nakrájíme na drobné kousíčky. 

2. V misce rozmícháme olivový olej a dijonskou hořčici a přilijeme víno. 

3. Vše smícháme dohromady. 

 

 



 

 

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 

 

13. 07. – 16. 07. 2017 – Festival věštění 2017, Květy 2017 

 

Botanicus Ostrá   

 

01. červenec | Divadlo Já to jsem | Jak pěstovat levanduli 

08. červenec | Bářino toulavé divadlo 

15. červenec | Kejklíř Vojta Vrtek s kejklířskou dílnou | Povídání o medu 

22. červenec | Komedianti na káře 

29. červenec | Teátr Pavla Šmída 

05. srpen | Divadlo Koňmo | Přednáška "Jedlé květy" 

12. srpen | Divadlo Víti Marčíka 

19. srpen | Dětská sobota 

26. srpen | Kejklířské divadlo 

 

Burza Milovice 

22. 7. / 19. 8. / 23. 9. / 21. 10. 

     (vždy předposlední sobota v měsíci od dubna do října) 

=> Burza probíhá na zpevněné ploše za každého počasí v sobotu od 7:00 

=> Pro velký zájem mohou prodejci přijíždět již v pátek od 17:00 do 21:00,  

     jinak v sobotu od 5:00 
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