
Burgers! Řada indicií nasvědču-
je, že se nás Američané konečně 
rozhodli přesvědčit, že burger 
ani zdaleka nemusí být jenom 
kus slepených pilin v plastikové 
sladké housce podávaný ze žlu-
tého domku u dálnice nejspíš na 
smrt vyhladovělým řidičům rov-
nou do okénka. První se opatr-
ně objevil v Berouně Scott van 
Wagenen s jeho Blackdog Can-
tina a Infarkt Burger, skoro už 
na samé hranici Žižkova se De-
an Selby a Lori Wyatt mazlí s LB 
Tower of Power Burger v jejich 
�e Tavern a Jeffery Alan Co-
hen před časem vyměnil Atlantu 
za Koněvovu ulici, aby předvedl, 
jak má vypadat jeho Burger from 
Hell s relish z habanero papriček, 
grilovanými jalapeños a uzeným 
cheddarem.

Základem opravdového burge-
ru je špičkové a správně ochuce-
né čisté mleté hovězí (ground beef 
patty), upravené podle přání hos-

ta ve stejných stupních propeče-
ní jako steak a ogrilovaná do-
mácí bulka (toasted bun), kterou 
konkrétně do MOOD dodává na 
objednávku pekárna Bakeshop 
Praha. Zbytek náplně záleží pře-
devším na fantazii kuchaře, ob-
vykle nechybí list salátu, rajče, 
cheddar, grilovaná slanina, ale 
může být také karamelizovaná 
cibule, ochucená bylinková ma-
jonéza, BBQ omáčka, guacamole, 

kvalitní modrý sýr, jakýkoli druh 
pálivých papriček, sázené vejce 
apod. V MOOD můžete vybí-
rat z pěti druhů klasických bur-
gerů plus jedné vegetariánské 
varianty a jedné speciality v po-
době bulky plněné sekaným za-
uzeným vepřovým masem (pul-
led pork sandwich). Zkuste cokoli. 
Kvalita šťavnatého masa, más-
lová chuť briošek, celkové chu-
ťové vyladění náplně i velikost 

burgerů a jejich schopnost držet 
pohromadě jsou ve všech přípa-
dech bez chyby.

Ošizeni rozhodně nezůstanou 
ani zavilí nepřátelé burgerů, kte-
ří mohou zvolit některý z řady 
velkých salátů, ochutnat několik 
druhů těstovin, populární BBQ 
vepřová žebra, pečenou parmici 
nachovou nebo luxusně měkké 
kolínko ossobucco s chutí pome-
ranče a fenyklu.

Pochvalu zaslouží zbrusu no-
vý designový interiér a celkové 
hravě barevné pojetí, otevřená 
kuchyně i krásná letní zahrád-
ka směrem k Vítkovu. Obsluha 
je mladá, hbitá, pečlivá, náleži-
tě informovaná a nemá problém 
s žádným extra přáním. Na to-
čenou Plzeň 12° běžte spíš ji-
nam, tady funguje nejlépe bílé 
víno z vinařství Mádl v kombina-
ci s místní kohoutkovou MOOD 
vo dou ochucenou mátou a kous-
kem voňavého růžového dračího 
kaktusu pitahaya nebo třeba s pi-
kantním koktejlem frozen wasabi 
margarita. �
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Jak to tedy proběhlo? Na pod-
kladě Starých letopisů se to ny-
ní pokusíme s trochou básnické 
licence rekonstruovat.

Začátek je poněkud nelogický 
– ústečtí, kterých vzhledem k ve-
likosti Sezimova Ústí (byť se při 
tom patrně zcela vylidnilo) muse-
la být jen hrstka, prosí hlavní voj, 
složený z plzeňských, domažlic-
kých, klatovských a sušických, 
aby je nenechával samotné a po-
stupovali společně. Ale proč te-
dy na ně prostě nepočkali? Jedi-
ným logickým vysvětlením musí 
být, že se o nich dozvěděli příliš 
pozdě. Nejspíše již nocovali na 
druhé straně Vltavy, když Zápa-
dočeši teprve dorazili do Knína. 
Ti mají za sebou dva denní čty-
řicetikilometrové pochody a ur-
čitě tedy potřebují odpočinek. 
A stejně musí počkat do rozbřes-
ku. Ráno tedy vysílají na pomoc 
jenom pět vozů s ozbrojenci. 
A zde přichází první překvapení! 
Nemělo by přece smysl posílat 
vpřed vozy se zásobami, muse-

ly to být vozy bojové. Znamená 
to, že byly používány již před bi-
tvou u Nekmíře, která měla být 
jejich prvním nasazením v ději-
nách! Tento průzkumný předvoj 
tedy půl míle (cca 4 km) od ře-
ky skutečně uvidí nejen zástup 
tří set ústeckých poutníků, ale – 
ke své hrůze – i v ústrety jim po-
stupující šik (údajně třinácti set) 
železných rytířů, věrných králov-
ně. Nyní se musí rychle rozhod-
nout. Volí kompromis – vysílají 
rychlé posly do Knína a sami po-
kračují na pomoc. Panská jízda 
naštěstí dorazila se zpožděním, 
čímž promeškala nejpříhodněj-
ší okamžik k útoku, když ústečtí 
překračovali Vltavu. Husité se 
shromáždí na jakémsi pahorku 
v  údolí potoka Mastníku, ten je 
sice před přímým nájezdem ne-
uchrání, ovšem spolu s úzkým 
údolím zabrání obkličovacímu 
manévru, který by byl pro pout-
níky smrtelný. Královští rytíři 
ovšem nehodlají ztrácet čas, mu-
sí zasáhnout dříve, než se připo-

jí posily. Při prvním útoku pro-
jedou davem lehce ozbrojených 
poutníků jako nůž máslem. Ny-
ní se obracejí a připravují druhý 
nájezd. Ústeckým nezbývá než 
nabídnout kapitulaci. Ovšem 
asi stovce z nich se přitom po-
daří prchnout (což dokládá, že 
nebyli obklíčeni) a spojí se s po-
sádkami oněch pěti vozů. Spo-
lečně se pak soustřeďují na pod-
statně nepřístupnějším návrší 
a ke své obraně si navíc budují 
zídku z nasucho kladených ka-
menů. A právě tato zeď může 
být klíčem k přesnější lokalizaci. 
Vzhledem ke své tísni těžko mů-
žou sbírat kameny na velké plo-
še nebo si dokonce otvírat lom. 
Musí se tedy nacházet na mís-
tě, kde je na povrchu soustředěn 
dostatek vhodných kamenů, nej-
spíše na troskách nějaké starší 
fortifikace. Nejprve se nabízí sa-
motný hrad Ostromeč. Ten byl 
sice založen až 1424, ale jelikož 
– jak dnes víme – husitské hrady 
nevznikaly na „zeleném drnu“, 

předcházelo mu patrně nějaké 
starší hradiště. Ovšem Ostromeč 
stojí přímo nad Vltavou, což ne-
souhlasí s onou půlmílí. Naopak 
hrádek Kozí Hřbet je zas příliš 
daleko a navíc v této době patr-
ně ještě stál neporušený. Ale na 
půl cestě mezi oběma, přímo 
nad potokem Mastníkem, leží 
obrovské keltské hradiště Hra-
zany! A na jeho ploše se navíc 
nachází záhadné středověké leh-
ké opevnění zvané Červenka. Co 
když právě ono je pozůstatkem 
tehdejšího střetnutí?

Další průběh je již jasný – hu-
sité získávají čas vyjednáváním, 
mezi tím dorazí hlavní voj z Kní-
na a královští se před přesilou 
dávají na ústup. Bohužel stih-
nou s sebou vzít i zajatce, kteří 
skončí neblaze – v Kutné Hoře 
budou smetáni do dolů. Naopak 
hlavní síly husitů dorazí neruše-
ně až do Prahy. �

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ZA TAJEMSTVÍM JMEN ŽIŽKOVSKÝCH ULIC

Ostromečská 
(od r. 1947, předtím 1896–1940 a 1945–1947 Šlikova, 1940–1945 Melanchtonova, pokračování)

POZVÁNKA
KLUB REMEDIUM
Táboritská 22
tel.: 222 712 940
www.remedium.cz
www.vstupujte.cz 

e-mail: senior@remedium.cz
Otevřeno po–čt 9.00–18.00 hod., 
pá 9.00 – 16.00 hod.
18. út 15.30 Bazar věcí nevšed-

ních – v 16.00 hod. veselá 
pohádka, LouDkové diva-
délko Remedium 

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM 
Křišťanova 15, tel.: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
  3. po 16.30 Problematika úhrad 

za bydlení – seminář, 
místo konání: Městská 
knihovna v Praze, Rus-
ká 192/1455 (Dům čtení)

SVAZ DIABETIKŮ ČR – PRAHA 3
11. út vycházka Betlémské nám. 

– Náprstkovo muzeum (jeho 
návštěva v případě špatné-
ho počasí), sraz 13.30 tram. 
9 a 22 Národní třída

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Blahoslavova 2, tel.: 242 449 859
11. út Vánoční setkání a rozlou-

čení s rokem 2012

KLUB FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ 
V ŽIŽKOVĚ
Seifertova 63 
15. so 8.00 –18.00 Fotografické 

cesty k obrazu – dílna pro 
začínající fotografy, zdar-
ma, rezervace na e-mail: 
homolaradek@seznam.cz,
tel.: 724 364 362, fotoapa-
rát s sebou

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY 
BAPTISTŮ
Vinohradská 68, Praha 3
http://baptistepraha3.cz
15. so 10.00 –16.00 Vánoční dvo-

reček – dětské putování 
vánočním příběhem s od-
měnou na konci, focení 
s andělem, rukodělné dílny, 
prodej výrobků z chráně-
ných dílen, výstava obrazů, 
vystoupení dětského pě-
veckého sboru Rolnička 
v 15.00, dobroty na grilu 
a vánoční cukroví

ŽIŽKŮV SBOR CÍRKVE 
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Náměstí Barikád 1
  6. čt 15.00 stavění Betléma 

s koledami
11. út 18.00 Česká mše vánoční 

Jana Jakuba Ryby 
24. po 22.00 půlnoční pobožnost 

s koledami
25. út 10.00 Boží hod vánoční
  6. 1. 15.00 O třech králích – po-

hádka s koledami, LouD-
kové divadélko Remedium

SDRUŽENÍ 
VÝTVARNÍKŮ 
ČR
Korunní 119

Prohlídky výstav každý čtvrtek 

každý čt 15.00 –18.00 výstava 
E. Růtové a S. Hachrana
13. čt 16.00 vánoční setkání 

členů a přátel

BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM
Všem členům a dalším seniorům, kteří oslaví v prosinci narozeniny, 
přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. Blahopřejeme 
paní Janáčové, Zeidlerové, Dvořákové, Nemastové, Mreničové, Po-
láčkové, Formanové, Urbánkové, Volejníkové, Gocové, Fejnorové, 
Smíškové, Šmejsové a panu Cenefeszovi, Kvanurkovi a Nigrinovi. �

SVAZ DŮCHODCŮ PRAHA 3

Koněvova 28/29
tel: 222 517 615
www.restaurantmood.cz
e-mail: marek@restaurantmood.cz

Výroční členská schůze Svazu důchodců
Výbor Základní organizace Svazu důchodců v Praze 3 pořádá 
17. ledna od 14.00 hod. výroční členskou schůzi – velký sál 
Učňovského střediska PSO, Učňovská 1, tram č. 1 a 9, stanice 
Spojovací (konečná zastávka). Členský průkaz s sebou. 

Za výbor Svazu důchodců
Vladimíra Kalfusová, tel.: 737 204 948
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