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I. Základní údaje o organizaci 

 

Knihovna města Mladá Boleslav 

příspěvková organizace zřizovaná městem 

Václava Klementa 1229, PSČ 293 23 

IČO 70565872 

Zapsaná v evidenci knihoven MK ČR pod číslem 0838/2002 

www.kmmb.cz 

 

 

II. Charakteristika organizace, vymezení hlavní a doplňkové činnosti 

 

Knihovna města Mladá Boleslav je základní knihovnou se systémem poboček na 

území města. Je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických, 

informačních a dalších služeb vymezených v § 2,4 a 14 zákona č. 257/2001 Sb. 

rovným způsobem všem občanům bez rozdílu. 

Předmět činnosti : 

- získávat, zpracovávat a zpřístupňovat univerzální a regionální knihovní fond se    

      zřetelem na potřeby uživatelů knihovny 

- zpřístupňovat uživatelům knihovní dokumenty i z fondu jiné knihovny  

      prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a zároveň prostřednictvím této   

      služby zpřístupňovat uživatelům jiných knihoven vlastní fond 

-    poskytovat ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace  

      a rešerše 

-    zajišťovat zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů (zejména  

      informace ze státní správy a samosprávy) 

- umožňovat přístup k vnějším informačním zdrojům ze sítě internet 

- organizovat kulturní a společenské akce propagující knihovní fondy a činnost 

knihovny, provádět publikační činnost sloužící potřebám knihovny 

- poskytovat reprografické služby (za podmínek stanovených knihovním řádem) 

- zajišťovat na základě platného legislativního rámce regionální funkce 

v kooperačním systému knihoven – za předpokladu, že na jejich zajištění bude 

poskytnuta státní dotace 

- pořizovat, vytěžovat a zužitkovat databáze 

- provozovat občerstvení v čítárně denního tisku 

- poskytovat vymezené prostory a reklamní plochy k pronájmu 

 

       III.       Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

      

        Počet registrovaných čtenářů.........................................................5 758 

                      z toho dětí........................................................................1 649 

        Počet návštěvníků........................................................................86 964 

                      z toho internet..................................................................6 438 

                      z toho kulturní akce.........................................................9 102 

        Počet výpůjček...........................................................................337 477 

        Virtuální návštěvníci...................................................................15 784 

        Nákup dokumentů..........................................................................6 516 

                z toho zvukových dokumentů...................................................512 

http://www.kmmb.cz/
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 Nejdůležitějším úkolem knihovny jsou služby čtenářům a jejich zkvalitňování.   

 Centrem pozornosti knihovny je i nadále podpora dětského čtenářství, mimo jiné  

 proto, že i z řady mezinárodních výzkumů vyplývá, že čtení je klíčovou kvalifikací pro  

 všechny způsoby získávání znalostí a zpracování informací v životě člověka.  

 Knihovna se i letos připojila, za finanční podpory Magistrátu města a sponzorů,   

 k celostátní propagační akci s mezinárodním přesahem NOC S ANDERSENEM.   

 Letošní soutěžní noc byla zaměřena na osobnost Ondřeje Sekory a jeho tvorbu pro  

 děti, tomu také odpovídaly kostýmy knihovnic. Kromě soutěží a čtení byl pro děti   

 připraven poklad, který hledaly v prostorách knihovny, vyráběly se masky a děti také  

 shlédly divadelní představení. Kupony získané při soutěžích si děti mohly vyměnit za  

 drobné dárečky v „Krámečku u Berušky“. 

 

   
 

  Již potřetí se letos konalo za finanční podpory Magistrátu města PASOVÁNÍ  

  PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘŮ. Prvňáčci mladoboleslavských škol  

  prokázali již získanou dovednost číst, zástupce města je poté „pasoval“ a děti dostaly  

  čtenářský průkaz do knihovny na jeden rok zdarma a upomínkovou plaketu, tzv.  

  Rytířský řád. Pasováno bylo 480 dětí.  

 

     
    Lekce knihovnicko bibliografické přípravy pro ZŠ a lekce informatiky pro SŠ a SOU   

    probíhaly jako každoročně podle plánu. Studentům prvních ročníků středních škol a učilišť  

    byla při lekcích informatiky nabídnuta možnost roční registrace v knihovně zdarma. 

    V Týdnu čtení od 15.3. a v celém měsíci březnu se uskutečnily v odd. pro děti a v pobočce  
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    Severní město besedy a čtení pro mateřské a základní školy....MŠ Laurinka, ZŠ Chotětov,  

    MŠ Pampeliška, MŠ Březno, MŠ Kosmonosy, MŠ Debř, MŠ Čtyřlístek. 

    Naprosto novou akcí, která jistě přispěje k podpoře dětského čtenářství je soutěž pro děti  

    KNIHOPLUTÍ. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti letošního Týdne knihoven v říjnu a   

    slavnostně ukončena bude v květnu 2010. Děti dostaly seznam 12ti doporučených knih,  

    postupně jich musí přečíst osm, aby se dostaly až na palubu lodi a získaly titul „ostřílený  

    plavčík“ a odměnu v podobě knihy. Kdo přečte všech 12 knih, bude mile překvapen  

    zvláštní cenou. 

 

   
 

   V roce 2008 přispěla ke zkvalitnění obsluhy uživatelů v půjčovnách ústřední knihovny     

   výměna výpůjčních pultů. V letošním roce byl vyměněn i pult v pobočce Severní Město. 

   Nové pulty akceptují pokročilou automatizaci knihovnických procesů. 

   Díky úspěšně podanému grantovému projektu a dotaci poskytnuté Ministerstvem kultury  

   ČR mohlo být nakoupeno dalších 160 nových titulů zvukových knih ve formátu MP3 pro  

   nevidomé a slabozraké uživatele.Tyto zvukové knihy jsou od letošního roku objednávány a  

   rovnou stahovány ze stránek Knihovny a tiskárny pro nevidomé E.Macana.Tento způsob  

   výrazně urychluje a zjednodušuje cestu zvukového dokumentu k uživateli. 

   Již tradičně se knihovna připojila k TÝDNU    

   KNIHOVEN, ve kterém proběhla např.  

   beseda dětí se spisovatelkou Alenou Ježkovou,   

   výstava „Život a doba Karla Čapka“,výstava  

   fotografií Petra Preusslera  „Tanzánie“, na kterou  

   volně navazoval cestopisný pořad, v němž  

   o Tanzánii velmi působivě vyprávěla  

  cestovatelka a fotografka Ilona Bittnerová, akce    

   pro děti  „Přiveď kamaráda“, ale i soutěž s   

   nakladatelstvím THOVT pro dětské čtenáře. 
   Knihovna také vyslala soutěžní družstvo na  

   Knihovnický happening do Vsetína. 

   V dubnu byla v ústřední knihovně uspořádána ke  

   Světovému dni knihy výstava „W.Shakespeare ve fondu knihovny“, soutěž z českého  

   jazyka „Když se řekne...“, besedy s Miroslavem Adamcem „ Jak se dělá scénář“ a „Sluneční  

   hroch Oranžoch“ a s Ivanem Ivanovem „Jak se dělá časopis“.U příležitosti Dne poezie byla  

   uspořádána výstavka  „Regionální básníci“. 

   V prosinci proběhla doprovodná akce k výstavě o K.Čapkovi-pásmo čtených textů z díla  

   tohoto autora v podání herečky Zdenky Procházkové. 

   Knihovna se zapojila do celonárodní akce KNIHA MÉHO SRDCE. V této anketě měli  
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   lidé možnost hlasovat pro svou nejoblíbenější knihu. Hlasování probíhalo přes internet, 

   pomocí SMS a také přes řadu knihoven v celé ČR, i KMMB se podílela na propagaci této  

   akce a spolupracovala s Českou televizí při zpracovávání hlasovacích lístků.  Každé 

   hlasovací kolo otvíral pořad na ČT 1, který moderoval Jaroslav Dušek. 

   Na webových stránkách KMMB byla k této příležitosti zveřejněna anketa, kde některé    

   osobnosti města reagovaly na akci Kniha mého srdce. 

   Knihovna zprostředkovala také možnost hlasování v soutěži Magnesia Litera. 

   V rámci partnerských vztahů se knihovna zúčastnila v Pezinku Týždňa slovenských     

   knižníc.  Představila „Pohádkový seminář“ pro děti z 5. třídy. „Jak vznikala pohádka“. 

   Ke zkvalitnění knihovního fondu přispěla anketa, ve které si čtenáři psali o knihy, jež  

   v knihovně postrádají. Nyní se snažíme postupně jejich přání naplňovat. 

   Meziknihovní výpůjční služba je prováděna v novém modulu MVS, který přispěl ke  

   zkvalitnění a zrychlení této služby. 

   Pohledávky z nedobytných upomínek byly nadále předávány firmě Altea, úspěšnost kladně  

   vyřízených však oproti loňskému roku klesla. Firma pouze obesílá dlužníky dopisem,  

   spolupráce se zhoršila.   

   Smlouva s Národní knihovnou ČR o elektronickém dodávání dokumentů nebyla obnovena  

   vzhledem k autorským právům a vysokým cenám. 

   V knihovně byla vedena odborná praxe studentů ISŠ Karmel a od 30.11. do 11.12. zde  

   vykonávala odbornou stáž studentka OA z Košic Gabriela Slivková.  

    

Pravidelně byla pro veřejnost připravována zajímavá setkání- 

 

 cestovatel Ondřej Valášek vyprávěl o „Egyptě, zemi dvou světadílů“  

 boleslavský rodák Arnošt Herman představil svou novou knihu „Pět minut po 

rozsudku“ 

          
 o expedici na Aljašku „Chechugha 2007“ vyprávěl a promítal MUDr. Jan Ryger 

 Bohumil Horáček přiblížil návštěvníkům „Známou a tajemnou tvář Jizerských hor“ 

 od 17.srpna do 6.září si mohli děti, ale i dospělí prohlédnou putovní výstavu loutek 

spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové „Potulná pohádková země“ 

 v září se uskutečnilo setkání s českým spisovatelem, scénáristou a režisérem Arnoštem 
Vašíčkem a jeho novou knihou „Záhady strážce duší“ 

 návštěvníci knihovny si mohli prohlédnout výstavu ke 40.výročí založení Společnosti 
pro podporu lidí s mentálním postižením 

 příjemně jsme si popovídali nejen o knihách a psaní se spisovatelkou Irenou 
Fuchsovou 

 již potřetí knihovnu navštívili cyklocestovatelé Lucie Kovaříková a Michal Jon, 

tentokrát i se psem Ernestem, který je hlavním hrdinou jejich nové knihy 
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 vydán a pokřtěn byl další svazek edice Boleslavské osobnosti, který autorka Helena 

Červená věnovala Novému divadlu 

 s Bohumilem Horáčkem jsme zavzpomínali na spisovatele Mladoboleslavska a 
Podbezdězí Karla Sellnera 

 knihovnu navštívil a s dětmi besedoval ilustrátor a hudebník J.F.Palme 

 proběhla řada menších výstavek k výročím spisovatelů - např. Jan Karafiát,  
      Eduard Petiška, J.M.Simmel, Ondřej Sekora, Arnošt Lustig, Jiří Trnka a Vladimír   

      Neff a další výstavky k různým příležitostem - např. 60 let Albatrosu, výročí 17.  

      listopadu nebo Vánoce a literatura  

 připraveny byly i soutěže – např. Jak znám své město, literární kvizy 

k Mezinárodnímu dni dětí, ale i vánoční soutěže pro děti i dospělé 

 děti měly možnost vidět dvě divadelní představení „Narodilo se nám děťátko“ a  
„Kudy cesta do divadla“ 

    

          
 

 

Regionální funkce 

Knihovna města Mladá Boleslav je jednou z pěti knihoven pověřených výkonem regionálních 

funkcí ve Středočeském kraji. Tyto služby jsou zajišťovány pro 158 veřejných knihoven na 

území čtyř bývalých okresů podle koncepce schválené v roce 2005 Zastupitelstvem 

Středočeského kraje.Vedle odborných konzultací a výpůjček knih v souborech výměnného 

fondu byl pro knihovníky uspořádán rukodělný seminář na téma Velikonoce a předvánoční 

setkání knihovnic. Meziknihovní výpůjční služba byla zajišťována pro veřejné knihovny 

okresu Brandýs,  Mělník, Mladá Boleslav a Praha-východ. Byla provedena prověrka a odpis 

v Místní knihovně v Ouči a v Městské knihovně v Líbeznicích, nově byla otevřena knihovna 

v Dalešicích.  

 

        Knihovnám regionu půjčeno v souborech výměnného fondu                         

       dokumentů.....................................................................................30 178 
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IV.   Plnění úkolů v personální oblasti 
 

Struktura a počty zaměstnanců:  

 

Zaměstnanci 2009 k 1.1. fyz.osoby/přepočet k 31.12. fyz.osoby/přepočet 

knihovnice 20 / 19,25 20 / 19,25 

ostatní profese 10 / 8,15 10 / 8,15 

z celku zam.pro RF 4 / 2,75 4 / 2,75 

 

 

Průměrné platové třídy a průměrné mzdy: 

 

 průměrná třída průměrná mzda 

knihovnice 8,3 22 243,- 

ostatní profese 6,2 23 032,- 

 

 

Dodržování bezpečnosti práce: 

 

 pravidelná každoroční prověrka BOZP 

 preventivní prohlídky zaměstnanců u závodního lékaře 

 zhodnocení pracovního prostředí závodním lékařem 

 ochranné pracovní pomůcky jsou poskytovány zaměstnancům podle vnitřní směrnice  
vycházející z platné legislativy 

 

V.    Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 

Hospodaření v roce 2009 /více zdrojové financování – regionální činnost knihovny/  

skončilo kladným hospodářských výsledkem ve výši  91 939,--Kč. 

 

Činnost a služby knihovny  byly financovány z příspěvku zřizovatele - 11 390 tis. Kč,  

ze dvou dotací  KÚ  1 228 tis. Kč a 126,5 tis. Kč, z dotace MK ČR – 5 tis. Kč,  

z darů – 40 tis. Kč, z rezervního fondu – 114 tis. Kč, z fondu odměn 38 tis. Kč 

a z vlastních příjmů  1 202 tis. Kč. 

 

Knihovna v roce 2009 upravovala 3x  rozpočet  o poskytnuté dotace . 

Navýšení příspěvku :dotace KÚ                                                           1 228 000,-- 

                                  dotace MK                                                                 5 000,-- 

                                  dotace KÚ                                                              126 500,-- 

 

Celkem náklady  - 14 057 193,--   

              výnosy   -14 149 132,-- 

 

    

  1) Výnosy – podrobně viz příloha č.1 

  2) Náklady – podrobně viz příloha č.1 
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 3) Finanční majetek  

1. stavy prostředků na bankovních účtech 

-  běžný účet                                                            2 331 397,92 Kč 

-  účet FKSP                                                                 70 658,61 Kč 

2. pokladní hotovost                                                           8 890,--  Kč   

3. ceniny                                                                           12 280,--  Kč    

 

4) Pohledávky a závazky 

            - závazky                                                                        1 178 566,91 Kč 

            - pohledávky                                                                      190 847,--  Kč 

 5) Dotace – podrobně viz příloha č.1 

       - krajský úřad -  na regionální činnost                                 1 228 000,-- Kč 

             - MK ČR – zvukové knihy                                                         5 000,-- Kč 

             - krajský úřad -  činnost knihovny a odměny                         126 500,-- Kč  

 

 

6) Investice 

         Investiční fond / fond reprodukce majetku/ je naplňován  z účetních odpisů majetku.  

         Z něhož byla realizována výměna výpůjčních pultů na pobočce Severní město – ve výši         

         90 916,--Kč.    

 

  7/ Ostatní fondy 

            Fond odměn byl  naplněn ze zlepšeného HV roku 2008 ve výši 40 000,--Kč. 

            Čerpán – 38 000,--Kč.   

              

            Rezervní fond byl naplněn za zlepšeného HV roku 2008  a finančních darů během  

            roku 2009 ve výši  113 994,--Kč. Použit na  zajištění provozu knihovny  a  na odměny  

            k soutěží v celkové částce  153 877,-- Kč. 
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VI.   Kontrolní činnost 

 

Kontrolní činnost KMMB je prováděna v souladu s Vyhláškou č. 416/2004 Sb., z níž vychází 

vnitřní směrnice KMMB č. 2/2005 Finanční kontrola. Všechny operace v KMMB podléhají 

finanční kontrole, tzn. předběžné, průběžné a následné. 

Oběh vnějších i vnitřních účetních dokladů probíhá podle směrnice KMMB č.2/2009. 

Prověrky BOZP jsou prováděny pravidelně 1x ročně a plnění opatření z nich vyplývajících je 

kontrolováno 2x ročně. 

Kontroly na úseku požární ochrany provádí preventista 4x ročně. Revize elektrických zařízení 

je prováděna dodavatelsky 1x ročně, elektrické rozvody 1x za 5 let. Zabezpečovací zařízení 

na ochranu budovy je kontrolováno 2x ročně.Revize hromosvodů je prováděna 1x za 5let, 

revize požárních vodovodů a hasicích přístrojů 1x ročně, revize kotelny včetně tlakových 

nádob 1x za 2 roky. Běžné revize nákladního a osobního výtahu jsou prováděny každý měsíc 

na základě smlouvy. 

Všechny kontroly byly provedeny podle plánu a zjištěné závady a omyly byly napraveny. 

V KMMB proběhla 5.3.2009  daňová kontrola z Finančního úřadu, bez závad. 

12.3.2009 proběhla v KMMB kontrola Krajské hygienické stanice, nebyly shledány závady. 

Další kontroly proběhly ze strany zřizovatele. Pravidelně předkládá KMMB čtvrtletní výkazy 

ekonomickému odboru Magistrátu města. Veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem bylo 

hospodárné vynakládání finančních prostředků příspěvku zřizovatele za leden až srpen 2009 

proběhla 12.-13.8.2009, drobné závady byly ihned napraveny. Veřejnosprávní kontrola 

provedená pracovnicemi interního auditu Magistrátu města 19.-29.10.2009 byla zaměřena na 

hospodaření knihovny včetně fungování vnitřního kontrolního systému v roce 2008.Nebylo 

shledáno neúsporné ani neúčelné vynakládání finančních prostředků. Zjištěné nedostatky 

uvedené v protokolu z této kontroly byly postupně napraveny a informace o přijatých 

opatřeních byly předány internímu auditu Magistrátu města. 

 

VII.   Informace o výsledku inventarizace a závazků 

 

     Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku knihovny a dokladová inventura 

závazků a pohledávek  byla provedena v prosinci 2009 a lednu 2010 se stavem k 31.12.2009. 

Nebyly shledány  žádné inventarizační rozdíly. Fyzický a dokladový stav souhlasil s účetní 

evidencí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi 18.2.2010                                                            Věra Mimrová 

                                                                                                           ředitelka KMMB 
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                                                                   ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ZA  ROK 2009..  - 

příloha č.1     
                                                                                                      (v tis.Kč)            
   

PřO Knihovna města Mladá Boleslav 

 

Adresa Václava Klementa 1229, 293 23 

Mladá Boleslav  

IČ: 70565872 

                                                                                                                    schválený rozpočet  

2009 

                     skutečnost 

k 31.12. 2009 

 

                                                                                                                       
poř. 

 

ukazatel 

č. 

účtu 

hlavní 

činnost 

1 

doplň

ková 

činno
st 

2 

dotace 

granty 

3 

 

CELKEM 

4 

hlavní 

činnost 

5 

doplň

ková 

činno
st 

6 

dotac

e 

grant
y 

7 

 

CELKEM 

8 

Vývojový 

ukazatel 

hlavn.čin. 
9=5/1 

1. Spotřeba materiálu 501        

1703,00 

       50,30         

1753,30 

      

1690,00 

       

53,00 

        

1743,00 

         99,42 

2. Spotřeba energií /+ 503/ 502          

503,00 

       35,00           

538,00 

        

559,00 

      

45,00 

          

604,00 

       112,26 

3 Prodané zboží 504              

3,00 

                

3,00 

           

4,00 

                

4,00 

        133,33 

4. Opravy a udržování 

majetku 

511            

54,50 

         5,50             

60,00 

          

62,00 

         

9,00 

            

71,00 

        118,33 

5. Cestovné - správní 

zaměstnanci PřO 

512            

18,00 

         2,00             

20,00 

          

22,00 

         

3,00 

            

25,00 

        113,63 

6. Náklady na repr. + 

oberst. 

513              

4,00 

                

4,00 

            

1,00 

                

1,00 

         25,00 

7. Služby 518        

1150,00 

     113,00         

1263,00 

      

1042,00 

     

163,0

0 

        

1205,00 

         95,40 

8. Mzdové náklady 521        

6680,00 

     799,20         

7479,20 

      

6716,00 

     

799,0

0 

        

7515,00 

       100,46 

8.a z toho: platy 

zaměstnanců 

        

6638,00 

     799,20         

7437,20 

      

6676,00 

     

799,0
0 

        

7475,00 

       100,51 

8.b             ostatní osobní 
náklady 

            
42,00 

              
42,00 

          
40,00 

              
40,00 

          95,23 

9. Povinné pojistné placené 
zaměst.(soc.,zdrav.,FKSP) 

524 

527 
       

2277,00 

         

134,00 

     274,70 
      16,30 

        
2551,70 

          

150,30 

      
2217,00 

        

134,00 

     
266,0

0 

      

16,00 

        
2483,00 

          

150,00 

        111,99 
        111,94 

10. Ostatní sociální náklady 528            

32,00 

              

32,00 

          

26,00 

              

26,00 

          81,25 

11. Daně a poplatky 531-

2 

538 

 

             
1,00 

   

              
1,00 

 

            
1,00 

   

              
1,00 

 

        100,00 

12. Ostatní náklady 549            
20,00 

              
20,00 

         
14,00 

              
14,00 

         70.00 

13. Odpisy movitého majetku 551          
148,50 

       63,50           
212,00 

        
152,00 

       
63,00 

          
215,00 

        101,41 

14. NÁKLADY CELKEM -      

12728,00 

   1359,50       

14087,50 

    

12640,0

0 

   
1417,

00 

      
14057,00 

         99,78 

15 Tržby /+ 604 / 602          

758,00 

            

758,00 

        

720,00 

            

720,00 

         94,98 

13 Ostatní výnosy celkem 64..          

508,00 

            

508,00 

        

674,00 

         

6,00 

           

680,00 

        133,85 

12.a. Z toho: příjmy z 

pronájmů 

          

150,00 

            

150,00 

        

209,00 

         

6,00 

           

215,00 

        143,33 

13.a     příjmy z prodeje 

majetku movitého 

              

0,00 

                

0,00 

            

2,00 

                

2,00 

 

13.b              použití  fondů                                                    
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RF,FO,IF  0,00 0,00 192,00 192,00 

13.c             jiné 
(granty,dotace... atp.) 

          

358,00 

           

358,00 

       

271,00 

            

271,00 

          75,69 

14. VÝNOSY CELKEM x        

1266,00 

          

1266,00 

      

1394,00 

         

6,00 

         

1400,00 

        110,58 

 
15. 

Neinvestiční příspěvek 

zřizovatele(rozdíl N – V)  

 
x 

     
11390,00 

 

  
      

  1359,50       
12749,50 

    
11390,0

0 

   
1359,

50 

      
12749,50 

        100,00 

16. Investiční dotace zřizovatele na: 

 

   

      

      

                                
           

      

 

 
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  za  2009 

 

 
 

poř. ukazatel hlavní 
činnost 

doplňko
vá 

činnost 

dotace 
granty 

 
CELKEM 

 hlavní  
činnost 

doplňko
vá 

činnost 

dotace 
granty 

 
CELKEM 

17. VH - před zdaněním        x            
92,00 

            92,00 

18.       - daň z příjmů a dodatečné odvody daně z 
příjmů 

       x      

19. VH po zdanění        x            
92,00 

            92,00 

            (Viz  - vypořádání  HV roku 2009  -  únor 2010) 

 
FONDY  

  fond         stav k 1.1.2009          stav k 31.12.2009 

rezervní                                 171,80                                     131,90 

investiční                                 587,40                                     711,09 

odměn                                     5,00                                         7,00 

FKSP                                   21,20                                       72,48 

 

 
Vypracoval:Malinová Dagmar 

 

 

 
V Mladé Boleslavi dne:22.2.2010                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                              

 


