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Máme „nový“ Kulturní dům 

 

V sobotu 10. března proběhlo slavnostní znovuotevření našeho Kulturního domu. Akci jsme uspořá-

dali jako den otevřených dveří pro širokou veřejnost, s kulturním programem dětí z naší Mateřské školky, 

písničkáře - našeho rodáka Petra Brousila a místní kapely Kick-off Dog. Na své si tedy přišly snad všechny 

věkové kategorie návštěvníků, kterých se odhadem sešlo na 200!!!  A snad to nebylo pouhým občerstvením. 

Až na malé výjimky se dá hovořit o zdařilé premiéře našeho kulturního stánku. Tou kaňkou, na jinak příjem-

ném odpoledni, které se protáhlo až do pozdních večerních hodin, byla poněkud pomýlená představa někte-

rých hostů o „občerstvení zdarma“. Smutné je, že už o půl osmé večer pan místostarosta uklízel pozvracené 

záchody! Asi někomu to „občerstvení zdarma“ nesedlo?! 

V souvislosti s otevřením KD Prosečné se sluší poděkovat všem, kteří se přičinili za současný, opět 

důstojný vzhled KD. Projektantům stavby - Ing. J. Máslovi, Ing. J. Markové, generálnímu dodavateli Sta-

vební společnosti Hostinné, s.r.o., stavbyvedoucímu Ing. Pavlovi Krčmářovi ml., stavebnímu dozoru p. M. 

Dynterovi, který zastupoval firmu Ing. Luboš Kasper - Trutnov. Poděkovat chci i dobrovolníkům z řad 

hasičů a zastupitelů, kteří smontovali pořízený nábytek a všem ženám a děvčatům, které se postaraly o úklid 

prostor (partnerky hasičů i zastupitelů a „cvičící děvčata“ okolo I. Bursové). Za samotný průběh slavnost-

ního otevření musím poděkovat místostarostovi Jiřímu Novákovi, který se nesnadné organizace dne zhostil 

se ctí a všem, kteří zajišťovali obsluhu hostů (Dostálek V., Nováková M., Bachtíková M.)  Asi jsem v tom 

množství lidí na někoho zapomněl. Patříte-li mezi ně, omlouvám se Vám. 

Zastupitelé stanoví na nejbližším veřejném zasedání pravidla, za jakých bude možný krátkodobý pro-

nájem Kulturního domu zástupu pořádajících (vždy jen na určitou akci).  

Nezbývá, než popřát Kulturnímu domu Prosečné dlouhý společenský život bez úhon a řečeno hantýrkou lidí 

od kumštu - NABITÝ SÁL.    

 

Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné jaro 2018 

     Jiří Bachtík 

starosta                                                         

1/2018 
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Zprávy z činnosti zastupitelstva obce  

 

VZZO 8.2.2018 

V úvodu zasedání seznámil starosta zastupitele se 

závěrečnou úpravou rozpočtu obce za rok 2017 – 

příjmy 8 162 676,33 Kč, výdaje 11 037 151,35 

Kč, tř. 8 financování 2 874 475,02 Kč, stav BÚ 

k 31.12.2017 ve výši 6 289 107,93 Kč. Dále se-

známil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 

1/2018, které bylo vydáno z pravomoci starosty. 

Dalším rozpočtové opatření č. 2/2018 schválilo 

zastupitelstvo obce. Do rozpočtu byly zavedeny 

položky, které byly schváleny a nevyčerpány 

v loňském roce (hřiště MŠ, inventář do KD) a na-

výšení příspěvku do DSO Horní Labe. Zastupitelé 

dále schválili Zprávu o výsledku inventur majetku 

obce k 31. 12. 2017. V této souvislosti poukázal 

starosta zejména na navýšení aktiv na 55,4 mil. Kč 

ze 42,0 mil. Kč z minulého období a dále na stav 

prostředků na běžných účtech ve výši 6,3 mil. Kč. 

Dále se ZO seznámilo s kalkulací ceny pitné vody 

od 1. 1. 2018, kterou zastupitelstvu předložila Vo-

dárenská společnost Lánov, s.r.o.. Dle předložené 

kalkulace se cena pitné vody zvyšuje od 1. 

ledna2018 z 15,45 Kč +15% DPH (17,77 Kč vč. 

DPH) na 18,27 Kč + 15% DPH (21,01 Kč vč. 

DPH). Zastupitelé dále projednali a následně 

schválili žádost spolku Lungta, o připojení se k 

mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěše-

ním tibetské vlajky na Obecním úřadu dne 10. 3. 

2018. Starosta informoval přítomné o evropském 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které 

vejde v platnost v květnu 2018. Seznámil ZO 

s povinností zřízení osoby zvláštního pověřence 

pro výkon činnosti GDPR na OÚ a v MŠ a o dal-

ších náležitostech, které se zavedením GDPR sou-

visejí (citlivé údaje „pod zámkem“ apod.). ZO 

byli seznámeni s iniciativou Svazu místních samo-

správ ČR a s kroky DSO Horní Labe v záležitosti 

zřízení osoby zvláštního pověřence. Dalším pro-

jednávaným bodem byla navrhovaná změna zá-

kona o odpadovém hospodaření. Starosta informo-

val ZO o legislativní „přetahované“ v záležitosti 

změny zákona o odpadech, navrhovanému zákazu 

skládkování i s momentální krizovou situací s na-

kládáním s vytříděnými plasty, které již Čína od-

mítla z Evropy odebírat. Na svoz každé 1 tuny 

bude obec přispívat částkou cca 496,- Kč. V zá-

věru se ZO zabývalo došlými žádostmi o finanční 

příspěvky. Zastupitelé jednotlivé žádosti projed-

nali a následně poskytnutí příspěvků neschválili. 

 

VZZO 11.4.2018 

V úvodu jednání seznámil starosta přítomné s roz-

počtovým opatřením č.3/2018, které bylo vydáno 

z pravomoci starosty. Dalšími body jednání bylo 

schválení Účetní závěrky a Výsledku hospodaření 

obce za rok 2017 (+ 3 629 000,56 Kč). ZO projed-

nali a následně schválili Závěrečný účet obce Pro-

sečné za uplynulý kalendářní rok 2017 spolu se 

Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Prosečné za rok 2017 bez výhrad a vyjádřili 

souhlas s celoročním hospodařením. Dále ZO pro-

jednalo a schválilo Účetní závěrku Mateřské školy 

Prosečné sestavenou k 31. 12. 2017 a schválilo 

Výsledek hospodaření MŠ Prosečné za rok 2017 

ve výši +40 443,85 Kč. Zároveň schválilo převe-

dení výsledku hospodaření MŚ do rezervního 

fondu MŠ. Dalším bodem jednání byla žádost MŠ 

Prosečné o udělení souhlasu k přijetí peněžitého 

daru ve výši 20 000,-Kč. Zastupitelé přijetí daru 

schválili. Zastupitelé projednali a schválili Doda-

tek č.1 stanov DSO Horní Labe, který souvisí 

s aplikací zajištění činnosti spojené s obecným na-

řízením o ochraně osobních údajů (GDPR). V čl. 3 

stanov se vkládá nový odstavec: „Svazek může 

zajišťovat pro své členy plnění úkolů souvisejících 

s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.“ 

V návaznosti na tento bod dále zastupitelé schvá-

lili mimořádný členský příspěvek dle přílohy pro 
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členské obce, které využijí služeb SOHL pro zajiš-

tění souladu s GDPR. Výše mimořádného pří-

spěvku 4 400,- Kč (2 900,- Kč agenda OÚ, 1 500,- 

Kč agenda MŠ). Zastupitelé projednali návrh 

smlouvy s Městem Vrchlabí o úhradě jednorázové 

částky za zajištění přechodného ubytování osoby 

v nepříznivé sociální situaci, která měla poslední 

známé bydliště v obci Prosečné. Částka 3.000,- Kč 

+ DPH je jako jednorázová, schválená Radou 

Města Vrchlabí, splatná do 15 dnů od uzavření 

smlouvy. Smlouva byla schválena. Starosta dále 

informoval zastupitele o připomínce auditu ke 

znění Kompetencí starosty k provádění rozpočto-

vých změn, které byly schváleny ZO dne 7. 11. 

2017. Navrhovaná změna se týká navýšení závaz-

ných ukazatelů třídy 4 – dotace. Tyto prostředky 

smí starosta zařadit do výdajů (dosavadním změ-

ním kompetencí neumožněno). Nové znění Kom-

petencí starosty k provádění rozpočtových opat-

ření bylo schváleno. Dále se ZO zabývalo žá-

dostmi o finanční podporu. První žádost Oblastní 

odbočky SONS Vrchlabí (Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých): ZO rozhodlo o pod-

poře OO SONS Vrchlabí formou finančního daru 

ve výši 1 000,- Kč. Dále žádost Domácího hospicu 

Duha, pracoviště Vrchlabí. ZO schválilo poskyt-

nutí finančního daru hospicu ve výši 5 000,- Kč. 

Zastupitelé projednali a zároveň schválili předlo-

žený návrh Rozpočtového opatření č. 4/2018, kde 

se promítnou již i schválené položky z předcho-

zích bodů jednání. Výše rozpočtu po změnách: 

Příjmy 7 376 451,- Kč, výdaje 6 987 451,- Kč, tř. 

8, financování 389 000,- Kč. Dále zastupitelé sta-

novili pravidla a sazby pronájmu sálu v KD Pro-

sečné (více v samostatném článku). Na závěr za-

stupitelé upřesnili rozsah MK a veřejných pro-

stranství, kterých se týká poptávka dodavatele as-

faltování. Jedná se o prostor u garáží u čp. 24, u 

bytových domů čp. 121, 22, komunikace ke hřišti, 

na Kopci ke Kalenským, za Malým Labem u Šku-

máta, Kozí rynek Šubrt-Koudelka. 

 

Jiří Novák 

místostarosta

 

 

 

 

Novoroční turnaj v prší 

 

V sobotu 3. února byla nová hasičárna plná karbaníků. Konal se totiž druhý ročník novoročního tur-

naje v karetní hře prší. Turnaj přilákal celkem 32 hráček a hráčů. 

Vše startovalo v 16 hodin. Hráči si vylosovali místa u hracích stolů a začalo se. Každý měl k dispo-

zici žetony v hodnotě 50.- Kč. Hrálo se klasické „korunové“ prší, to znamená, že po zavření co 10 bodů na 

ruce, to koruna. Komu vstupní žetony došly, měl možnost si další 

sadu dokoupit. Tyto dokoupené žetony se samozřejmě odečítaly 

z celkového dosaženého skóre. Hra u stolu končila po zhruba 45 mi-

nutách, následovala krátká přestávka a nové losování hracího stolu a 

místa. Toto se opakovalo celkem pětkrát. 

O dramatické okamžiky nebyla nouze. Blafovalo se, sed-

mičky létaly vzduchem. Někteří hráči nasadili výrazy pokerových 

es, jiní se tvářili, jako by karty viděli poprvé v životě. Někdy atmo-

sféra u stolu připomínala ukázku z amerického westernu… nikdo 

Ze života v obci 
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však nenechal promluvit své kolty. Někomu se dařilo více, někomu méně. Někteří museli dokupovat i dva-

krát. Se všemi soupeři si nejlépe poradila a nejvíce hráčského umu předvedla Lucka Bachtíková, která se 

skóre 154 bodů zvítězila. Na druhém místě skončil „přespolní“ Milan Bjelka, který po odečtení jednoho do-

kupu nasbíral celkem 140 bodů. Bronzová příčka pak patřila Zdenkovi Bošelovi staršímu. Ten získal celkem 

134 bodů.  

Co napsat závěrem? První ročník vyhrálo dítě, druhý ročník žena… Tak snad ten třetí už bude pod 

nadvládou pánů tvorstva a z vítězství se bude radovat nějaký chlap  

A ještě je potřeba ocenit perfektní obsluhu a výborné občerstvení! Všichni jsme si tuto akci užili a už teď se 

těšíme na ročník další. 

JN 

 

 

Slavnostní otevření kulturního domu 

 

Jak už psal starosta v úvodníku, sobota 10. března patřila slavnostnímu otevření našeho nového kul-

turního domu. Celá rozsáhlá rekonstrukce byla zdárně ukončena, vše bylo zkolaudováno. Součástí této sta-

vební akce byla i rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení fasády 

s výměnou oken přilehlé budovy bývalého pohostinství. 

Celé slavnostní odpoledne startovalo ve 14 hodin. Patnáct 

minut před začátkem se už kulturní dům plnil takřka k prasknutí. 

Připravená místa k sezení byla beznadějně obsazená. Museli jsme 

improvizovat a doplnit místa k sezení skládacími stoly a lavicemi od 

našich hasičů. Počet návštěvníků nás velice mile překvapil a při-

znám se, že i zaskočil. V rámci omezených možností jsme se snažili 

se vším vypořádat. 

Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý kulturní pro-

gram. V úvodu nás se svým vystoupením přivítaly děti z naší mateřské školy pod vedením ředitelky Dany 

Šubrtové a učitelky Anny Hofmanové. Pobavily nás pásmem písniček a říkanek i taneční vložkou. Program 

pokračoval koncertem písničkáře a výborného muzikanta, rodáka z naší obce, Petra Brousila. Ten nám za-

hrál na kytaru a zazpíval sérii písní z vlastní tvorby. Zhruba v 17:30 se nástrojů a mikrofonu chopila bigbí-

tová kapela Kick-off Dog. I toto hudební uskupení můžeme považovat za vlastní, všichni jeho členové jsou 

totiž “Prosečňáci“, současně žijící nebo rodáci. Kluci vydrželi hrát 

až takřka do půlnoci. Na tomto místě musím všem vystupujícím po-

děkovat za jejich výkon i za to, že hráli zadarmo, bez požadavku na 

honorář! 

Po celou dobu akce bylo pro návštěvníky připraveno občer-

stvení. Chlebíčky, zákusky pivo, víno, nealko atd. Veškeré občer-

stvení bylo zdarma. Zde musím i já poděkovat našim hasičům za 

pomoc, jmenovitě Mirce Bachtíkové, Monice Novákové a Vaškovi 

Dostálkovi. Ti se totiž celý den a celý večer starali o to, aby měl 

každý co pít a co jíst. A za barem to byla opravdu fuška! 

Kdo si udělal čas a přišel se na slavnostní otevření podívat, měl možnost prohlédnout si veškeré pro-

story jak kulturního domu, tak zrekonstruované sociální zařízení v bývalé hospodě. Na dvou provizorních 

nástěnkách bylo možné seznámit s veškerými základními milníky celé stavby i se způsobem financování. Na 
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fotografiích byla zachycena celá realizace rekonstrukce. Byla otevřena i místní knihovna a kdo měl zájem, 

mohl si knihovnu prohlédnout a vypůjčit si knihy. 

Závěrem bych chtěl ještě jednou všem poděkovat. Všem, kteří se podíleli na organizaci, účinkujícím, 

hasičům i Vám, kteří jste dorazili. A nyní nám nezbývá, než se těšit na další akce v našem kulturním domě. 

A já doufám, že jich nebude málo! 

JN 

 

Fotbalové jaro nezačalo dobře 

 

Fotbalisté Sokola Prosečné odstartovali jarní část sezóny. Start to ovšem nebyl 

nikterak povedený. V domácím zápase totiž v sobotu 7.4. podlehli v souboji týmů z konce 

tabulky hráčům z Černého Dolu 1:4. Po této prohře klesl náš celek v tabulce OS 3. třídy 

skupiny „Západ“ na poslední 9. příčku.  

Jarní část má před sebou ještě 5 kol. Další domácí zápas odehraje Sokol v sobotu 

21.4. od 14. hodin proti Kunčicím. Základní část pak uzavře v sobotu 5.5. od 14. hodin zá-

pas s celkem Libotova. Po tomto kole bude na základě umístění jednotlivých týmů rozlosována nadstavbová 

část soutěže. Kromě dvou zmiňovaných domácích zápasů odehrají naši borci ještě tři venkovní utkání. V ne-

děli 15.4. od 14 hodin Borovnice/Mostek B, v sobotu 28.4. od 14. hodin Pilníkov a ještě odložený zápas 

proti celku z Dolní Kalné. 

Nezbývá než věřit, že v těchto posledních kolech se začne dařit a Sokol si do tabulky připíše tolik 

potřebné body. Držíme našim fotbalistům palce. 

JN 
 

 

Kulturní dům ožil dětským karnevalem 

 

Velikonoční Velký pátek patřil našim nejmenším. Mateřská škola Prosečné ve spolupráci s Obecním 

úřadem a SDH Prosečné obnovila tradici pořádání dětského maškarního bálu. Hostil ho nově otevřený a zre-

konstruovaný  kulturní dům. 

Vše startovalo v 15 hodin. Během pár chvil se sál naplnil a parket byl plný nejrozmanitějších masek. 

Na děti čekalo nepřeberné množství soutěží, her, nejrůznějších 

úkolů, ale hlavně spousta sladkých odměn. Moderování celé akce a 

hudební produkce se ujal DJ Sláva Šmíd, který podal doslova profe-

sionální výkon. Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občer-

stvení. 

Akce přilákala opravdu velké množství návštěvníků, a to ne-

jenom z naší obce, ale i přespolních. A to je pro pořadatele ta nej-

větší odměna. Děti bezúnavně tancovaly, soutěžily. Rodiče se také 

dobře bavili. Prodloužený velikonoční víkend jsme tak odstartovali 

opravdu vydařenou akcí. Všem, kteří pomohli s přípravou i s reali-

zací celé akce, patří samozřejmě velké poděkování. A už teď se těšíme na další akce, které se budou v našem 

novém a krásném kulturním domě konat. 

JN 
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Podmínky pronájmu sálu v KD 

 

Na posledním veřejném zasedání zastupitelé stanovili podmínky a sazby za pronájem sálu v nově 

otevřeném kulturním domě.  

Dlouho se diskutovalo, zda sál pronajímat i na neveřejné akce, protože pro tyto účely se sál nerekon-

struoval. Nakonec se ale zastupitelé shodli, že umožní uskutečnění i těchto akcí, ale za „zpřísněných“ pod-

mínek, včetně vratné kauce a schválení nadpoloviční většinou zastupitelů. Prioritou je sál využívat, ale záro-

veň ho i ochránit před devastací. 

Sál bude pronajímán pro tyto účely:  

Veřejně přístupné kulturní, společenské a sportovní akce pořádané právnickými nebo fyzickými 

osobami se sídlem (bydlištěm)  

a) v obci Prosečné (rezident) 

b) mimo obec Prosečné (nerezident)  

a pro soukromé akce - uzavřené společnosti (neveřejné akce)  

Prostory se vždy vracejí uklizené, ubrusy vyprané, podlahy setřené. 

Sazby pronájmu: REZIDENT 

a) Veřejné akce v délce trvání nájmu do 20 h - 3.000,-Kč v topné sezóně / 2.000,- Kč mimo topnou 

sezónu, žádost o pronájem min. 7 dní předem, schvaluje starosta (místostarosta)                     

b) Soukromá akce neveřejná, nájem do 20 h – 5.000,- Kč + vratná kauce, žádost schvaluje a kauci 

stanoví min. 5 zastupitelů, žádost min. 10 dní předem    

Sazby pronájmu: NEREZIDENT 

a) Veřejné akce v délce trvání nájmu do 20 h - 6.000,-Kč v topné sezóně / 4.000,- Kč mimo topnou 

sezónu, žádost o pronájem min. 7 dní předem, vratná kauce, schvaluje starosta (místostarosta) 

b) Soukromá akce neveřejná, nájem do 20 h – 10.000,- Kč + vratná kauce, žádost schvaluje a kauci 

stanoví min. 5 zastupitelů, žádost min. 10 dní předem,                                                                                                                  

Veškeré vzniklé škody v době nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli. Kauce bude vrácena 

nájemci po předání prostor bez závad. 

JN 

 

 

Domácí hospic Duha dojíždí za pacienty 

 

Na obecní úřad dorazila žádost obecně prospěšné společnosti „Domácí hospic Duha“ o finanční pří-

spěvek na jejich činnost. Přiznám se, že jsem vůbec netušil, že ve Vrchlabí taková služba existuje. Nesmírně 

si vážím a obdivuji práci všech, kterým není lhostejný osud našich blízkých. Proto jsem tuto společnost oslo-

vil a požádal je o krátké představení jejího fungování.  

A nyní již slova pana Jakuba Holmana z o.p.s. Domácí hospic Duha: 

„Cílem Domácího hospice Duha je umožnit onkologicky nemocným pacientům, kterým lékařská 

věda už není schopna zajistit uzdravení, aby mohli strávit zbytek života mimo nemocniční prostory. Hospi-

cová péče je jim poskytována v tom nejpřirozenějším možném prostředí – doma. Pacient zde zůstává v péči 

Různé 
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vlastní rodiny. Pravidelně dojíždějící hospicové zdravotní sestry však zajiš-

ťují za pomoci léků a zdravotních pomůcek, aby netrpěl  fyzickými bo-

lestmi a s ohledem na své onemocnění mohl vést co nejnormálnější způsob 

života. Zdravotní sestry zůstávají pacientovi k dispozici 24 hodin denně na 

telefonu, v případě krizové situace. Sociální služby domácího hospice po-

máhají zvládat těžkou situaci nemoci nejen samotnému pacientovi, ale i 

jeho nejbližším (i po smrti pacienta – péče o pozůstalé). Krédem celé hos-

picové péče přitom zůstává, že musí být vždy zachována pacientova lidská 

důstojnost. 

Právě tato lidská důstojnost se stala důvodem vzniku Domácího hospice Duha. Jeho zakladatelka 

Jana Sieberová pracovala mnoho let v nemocnici jako anesteziologická sestra. Zde se pravidelně setkávala 

s tvrdou realitou posledních období života umírajících. Zůstávali opuštění, bezmocní ve svém stavu a boles-

tech, které mnohdy umocňovala přezíravost a mechaničnost jednání ošetřujícího personálu. Jana Sieberová 

se tak po velkém rozmýšlení rozhodla opustit svou profesi v nemocnici a v roce 2009 vznikla v Hořicích 

Duha, jako první domácí hospic v Královéhradeckém kraji. Domácí hospicová péče není v ČR proplácena 

zdravotními pojišťovnami. Přesto se díky štědré a nezištné pomoci stovek drobných dárců a několika odhod-

laných dobrovolníků podařilo během let vybudovat fungující organizaci, která od roku 2016 působí i ve 

Vrchlabí. Odtud dojíždějí pracovníci hospice za pacienty do všech obcí v dojezdové vzdálenosti 30 km. Od 

ledna 2018 otevřela Duha ve Vrchlabí i odbornou sociální poradnu, která funguje v rámci sítě registrova-

ných poraden Královéhradeckého kraje. Více informací o Domácím hospici Duha je možné nalézt na webo-

vých stránkách www.hospic-horice.cz a www.hospic-vrchlabi.cz.“ 

Já ještě připojím informace, jak je možné obecně prospěšnou společnost Domácí hospic Duha fi-

nančně podpořit. Číslo účtu společnosti je 229308919/0300. Na tento účet můžete poslat jakoukoli částku 

nebo pravidelně měsíčně přispívat. Máte možnost využít také nové služby Darujme.cz, kde můžete zaslat 

libovolný finanční příspěvek přímo platební kartou nebo převodem z účtu. Více o službě Darujme.cz nalez-

nete na výše uvedených webových stránkách, v sekci „Jak nás podpořit“. 

JN 

 

Vzácný hodinový stroj byl ukraden 

 

Jak jste se mohli dozvědět ze sdělovacích prostředků, v našem kostele 

řádil zloděj nebo zloději. Byl odcizen vzácný kostelní hodinový stroj z roku 

1896, vyrobený firmou Hainz. Firma Hainz byla založena Ludvíkem Hainzem 

v roce 1836.  

Tento hodinový stroj věnoval v roce 2009 občanskému sdružení “sv. 

Alžběta Uherská“ pan Jan Kočandrle z Rýmařova. Odhadovaná hodnota hodi-

nového stroje je 150 000,- Kč. Stroj byl ve velmi zachovalém stavu. Obdivo-

vat jsme ho mohli při každém otevření našeho kostela. 

Co k tomu dodat… Bohužel, dnešní doba už je taková. Dá se předpo-

kládat, že krádež byla provedena na objednávku a tento vzácný kousek nejspíš 

skončil v nějaké soukromé sbírce. Musíme věřit, že se kriminální polici podaří 

pachatele vypátrat a hodinový stroj se opět vrátí na svoje místo.  

JN 
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