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9.      Letošní léto se náramně vydařilo. Počasí 

bylo opravdu letní, a to i přesto, že si mnozí 

přáli více přírodní závlahy pro svoji 

zahrádku. Letos pršelo opravdu málo. 

Během tří měsíců (červen-července-srpen) 

napršelo dle naší meteostanice pouhých  

77 milimetrů srážek (loni to bylo 195 mm). 

V Čelákovicích a nejen tam, se vyskytly 

problémy s vodou ve studních. Kvůli suchu 

zde plno lidem studny vyschly. Naštěstí na 

Řehačce ani v jejím okolí jsme takové 

problémy v tomto ohledu nezaznamenali. 

     Sledujete-li www.Rehacka.cz, určitě jste 

si všimli velkých změn, které během 

prázdnin na webu proběhly. Internetové 

stránky jsou rovněž kompatibilní pro chytré 

telefony. Nově můžete sledovat novinky i 

na video portálu Youtube, kde budou 

nejrůznější videa nejen z Řehačky. Stejně 

jako na našem Facebooku, ani zde nemusíte 

být registrováni, abyste si mohli vše v klidu 

prohlížet. Všem přejeme krásný blížící se 

podzim čili konec chatařské sezóny 2014.  

Budeme se na vás těšit na jaře 2015  

u jubilejního 30. vydání Řeháčka :) 

V dnešním čísle najdete 

Řeháček v kuchyni 

Koláč s cuketou a rajčaty 

 

Řeháček na Zahrádce: 

Jak zabezpečit chatu  

a zahradu před zloději 

 

Gastro Řeháček 

První zastávka nás zavedla do 

restaurace U krále Václava 

 

Letošní přistavení kontejneru 

Září: 20. 9. 2014 

Říjen: 18. 10. 2014 

 

Na Facebooku nás je už 290 

přidejte se také na: 

facebook.com/osadarehacka 

 

Dotazy a připomínky pište na: 

osada.rehacka@gmail.com 

 

Již vyšlo: 1940 výtisků Řeháčka 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upíři v Lysé?!  

Nejen Čelákovice, ale i Lysá je známá díky četným nálezům kosterních 

pozůstatků a celých pohřebišť, k nimž většinou dojde při stavbě nebo 

opravě komunikace. Podle vyprávění byla v 90. letech odkryta hrobka, 

kterou lze zařadit mezi upírské. Nebožtík byl totiž přibit kovovými hřeby 

k silnému trámu. Svědkové dokonce tvrdí, že měl znatelně výrazné 

špičáky! 

 

Obchvat Benátecké Vrutice 

Lidé ve Vrutici, kteří mají od těžkých aut popraskané zdi, si od 10. října  

po mnoha letech oddychnou od kamionů. Naopak obyvatelům, kolem 

kterých ještě před nedávnem vedla jen polní cesta, začnou možná 

nepříjemné dny. 

Vylepšené ulice v Litoli 

O prázdninách probíhala rekonstrukce ulic Na Staré Vsi a Dolejší.  

Budou zde nová silnice, ale i chodníky a parkovací místa. 

 

Rozvoj cyklostezek 

Po celé České republice se staví jedna cyklostezka za druhou. Středočeský 

kraj není výjimkou. Naposledy byla nová cyklostezka otevřena mezi 

Sadskou a Kostelní Lhotou. Jde o krásný nový úsek, který bude slavnostně 

otevřen 1. 9. 2014.  Jen v Lysé a okolí jsme v tomto ohledu nějak pozadu. 

Cyklostezka chybí především podél Labe. Na internetových stránkách 

www.labskastezka.cz se můžete podívat, kde všude je již cyklostezka 

vybudována. U nás se bohužel asi nedočkáme, protože vždy se najde 

nějaký zádrhel. Je to škoda, ale třeba se u nás také někdy poštěstí. 

 

http://www.labskastezka.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koláč s cuketou a rajčaty 
Budeme potřebovat:  280g polohrubé mouky, 1 vejce, 230g másla, špetka soli,  

300g lučiny, 2 vejce, sůl, pepř, 200g rajčat, 1 menší cuketu, 1 malý lilek, 1 lžíci nasekaných 

bylinek. 

Postup: Z mouky, másla, vajec a špetky soli vypracujeme hladké těsto. Těsto 

doporučujeme zabalit do fólie a nechat ho 30 minut v lednici. Pak těsto vyválíme do 

formy (nejlépe kulatá) a okraje ořízneme. Formu dejte do trouby předehřátou na 180°C  

a pečte 20 minut. Mezitím Lučinu smíchejte s rozšlehanými vejci, dochuťte ji solí,  

a pepřem a rovnoměrně rozetřete na připravený polo upečený korpus. Povrch poklaďte 

rajčaty nakrájenými na kolečka, lilkem a cuketou. Posypte bylinkami (dle libosti) a vraťte 

do trouby na dalších 20 min.  

Náročnost: Střední                Doba přípravy:  70 min             

 

 

           Typy, jak zabezpečit svojí zahrádku a chatu  
1)Důkladně zkontrolujte, zda jsou všechny přístupy k objektu dobře zamčeny. Vstupní 

dveře či prostor kolem zámku dveří může být shnilý. 

2) Zkontrolujte také správnou funkčnost zámků (příp. je namažte olejem, nebo vyměňte). 

3)Podobně zkontrolujte také okna, zavírejte také okenice, nezapomínejte na utěsňující 

zástrčky. 

4)Přes zavřená okna nebo dveře můžete instalovat ještě kovové petlice s dalším zámkem, 

případně mříže či jiná mechanická zabezpečení. 

5) Staré, ale stále se opakující chyby: nenechávejte klíče pod květináčem, rohožkou,  

na parapetu či na jiných místech – to funguje jako luxusní pozvánka pro zloděje! 

6) Nenechávejte v objektu drahé vybavení, jako je elektronika, televize, počítač, 

notebook, finanční hotovost a nejrůznější ceniny. Lupiči se vracejí a neberou si servítky. 

7) Máte chatu a její vybavení pojištěné? Samozřejmě dnes už existují i pojistky počítající  

s rizikem krádeže a vloupání. 

8)Poproste sousedy, aby stav Vaší chaty občas alespoň opticky zkontrolovali. 

9) Instalujte elektronické zabezpečovací zařízení – investice do menších alarmů s několika 

čidly dnes nestojí velké peníze a určitě se vyplatí. 

 



 

 

             

Restaurace U krále Václava 

Kde restauraci najdeme:  Masarykova 2365, Lysá nad Labem 

Otevírací doba: Ne-Čt: 10h - 22h 

                             Pá-So: 10h - 0h 

Hodnocení: 

Restaurace se nachází kousek od výstaviště v Lysé. Vaří každý den včetně sobot a nedělí. 

Na výběr je zhruba 10 hotových jídel, jako je svíčková, výpečky, nebo hovězí na česneku 

se špenátem. Pokud není výstava, je rychlost přípravy a donesení jídel opravdu hbité. 

Jídlo je výborné a ceny jsou také příznivé. V Restauraci jsme si moc pochutnali :) 

Jídlo:      (5/5) 

Rychlost: (3/5) - *probíhala výstava 

Cena:       (4/5) 

Obsluha: (5/5) 

 

  

 

Hudební festival Votvírák 2014 

 

Botanicus Ostrá 

13. září -  Festival piva a vína (Tradiční veselice chmelového moku a vína) 

27. září -  Festival sklizně (Ochutnávky pokrmů s čerstvě sklizené zeleniny) 

16. srpna  - Veselý den s klauny a žongléry   

 

Výstaviště Lysá nad Labem 

5 – 7. 9. 2014 – Domov a teplo 2014, Jiřinkové slavnosti, Polabský knižní veletrh 

19 – 21. 9. 2014 – Kůň 2014 

9 – 12. 10 2014 – Zemědělec 2014, Náš Chov 2014 

7 – 9. 11. 2014 – Kola, Rychlá kola, Pivní a vinné slavnosti  

 

Další pozvánky na akce sledujte na www.facebook.com/osadarehacka 

 

list Řeháček vydala www.Rehacka.cz v nákladu 100 výtisků. Copyright © 2006-2014 
 

 

http://www.rehacka.cz/

