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Po čtyřicáté a naposledy… 
1 
Psal se rok 2006. V Česku byl Mirek Topolánek 

jmenován předsedou vlády. Na Balkánském 

poloostrově vznikl díky tamnímu referendu 

samostatný stát Černá Hora, v angličtině začala 

vysílat arabská televize Al-Džazíra a vyšlo první 

vydání informačního listu Řeháček. 

Z důvodu nedostatku regionálních zpráv vznikly 

dva roky zpět od založení Řeháčka první oficiální 

stránky Řehačky. Jelikož nebyl internet v té době 

rozšířen v takové podobě jak ho známe dnes, 

vznikl i informační zpravodaj v tištěné podobě. 

Kromě informací pro místní obyvatele jsme si kladli 

za cíl dostat Řehačku do širšího povědomí 

veřejnosti. Podnikli jsme několik přátelských 

přeletů a nabídli tak historicky první pohledy na 

Řehačku a okolí  

z ptačí perspektivy. Z nejhezčího záběru vznikla  

v roce 2008 první samostatná pohlednice Řehačky  

v nákladu 1000 ks. Se stále se rozšiřujícím 

internetem a sociálními sítěmi (především 

Facebook) se k lidem dostávaly nejen regionální 

zprávy čím dál rychleji. “Facebookové“ stránky 

Řehačky jsme založili na začátku roku 2011.  

Do dnešního dne se ke stránkám připojilo téměř  

700 sledujících.                  ...pokračování na straně 
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...pokračování ze strany 1. 

Tištěná média ustupují postupně do pozadí a 

nahrazuje je digitální podoba. Jelikož jsme se vždy 

snažili jít s dobou, ustupujeme od tištené podoby  

i my. Za dobu existence bylo vydáno 40 výtisků 

v celkovém nákladu přes tři tisíce kusů, aby se 

vždy nejaktuálnější číslo dostalo do každé rodiny. 

Děkujeme celé rodině a všem sponzorům, kteří 

nám poskytli například papíry či barevný tisk a i 

jinak nás podporovali v tvorbě Řeháčka. Všechna 

čísla informačního listu jsou nyní uložena 

ve státním okresním archivu Nymburk se sídlem  

v Lysé nad Labem, čehož si velmi vážíme. 

Jsme rádi, že od přelomu tisíciletí na Řehačce 

stále vzrůstá počet stálých obyvatel, ač nové 

stavební pozemky nepřibývají. Zkrátka z chatařů 

se stávají trvalí obyvatelé z lásky k osadě a okolí. 

Nadále chceme, aby Řehačka vzkvétala a byla 

stále lepším a krásnějším místem k duševnímu i 

fyzickému odpočinku. Sledujte naše webové 

stránky www.Rehacka.cz  a Facebook. S vypětím 

všech sil  vás, stejně jako dosud, budeme sytit 

informacemi a fotografiemi. 

S pozdravem 

Lukáš a Tomáš Vožehovi 
 

http://www.rehacka.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Ať nám chutná i na podzim… 
 
Cuketové rolky 

Ingredience: sýr ricotta 1 ks, malá cuketa 2 ks, opražené piniové oříšky, citronová 

šťáva, olivový olej, balsamico ocet, sůl, bazalka 
Cukety nakrájejte na tenké proužky (použijte škrabku na brambory). Dejte 

marinovat do olivového oleje a octa alespoň na 20 minut. V misce smíchejte 

ricottu s citronovou šťávou, natrhanou bazalkou a piniovými oříšky. Podle chuti 

osolte. Na závěr cuketové proužky plňte připravenou směsí. 

 

Cuketová pomazánka 

Ingredience: 1 středně velká nebo 3 malé cukety, 3 lžíce panenského olivového 

oleje, 4–5 stroužků česneku nakrájených nadrobno, 2 drcené chilli papričky, 

mořská sůl, 2 lžíce parmazánu, strouhaného, 2 lžíce zakysané smetany (není 

nutné). 

Cuketu omyjte a odřízněte z ní špičku a stopku. Podélně překrojte na čtvrtky  

a vykrojte střední měkkou část se semeny. Nastrouhejte nahrubo, prosolte a 

nechte na cedníku asi půl hodiny pustit vodu. Pak propláchněte pod tekoucí 

vodou a dobře vymačkejte všechnu tekutinu. V pánvi na oleji opékejte asi  

1 minutu chilli papričky a česnek (pozor, aby nezhnědl – byl by hořký). Vsypte 

cuketu a za stálého míchání opékejte 3 minuty. Přendejte do mísy a do ještě 

teplé směsi vmíchejte parmazán. Ochutnejte, případně dosolte a chcete-li, 

můžete ještě zjemnit zakysanou smetanou. 

 

Komu se letos urodila na zahradě cuketa, jistě přijde na chuť těmto receptům. 

http://fresh.iprima.cz/suroviny/olivovy-olej
http://fresh.iprima.cz/suroviny/bazalka


 

 

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 

21 - 23. 9. 2018 – 25.mezinárodní výstava koní a všeho, co k nim patří 

28. 9. 2018 – mezinárodní výstava a mistrovství ČR v plastikovém modelářství 

4 - 7. 10. 2018 – podzimní Zemědělec a Náš chov 

(4.,5.10. národní holštýnský šampionát a 6.,7.10. Charolais show) 

 

Botanicus Ostrá 

Dne 22. 9. 2018 proběhne den jiskrné révy, kdy máte možnost ochutnat 

rozšířenou nabídku vín. 

 

Další pozvánky na akce 

www.facebook.com/osadarehacka 
 
Informační list Řeháček vydala www.Rehacka.cz v nákladu 100 výtisků. © 2006-2018 
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A to je vše 😊 
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