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1 ÚVOD
Provozní řád Zvídálkov, z.s. stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech
zainteresovaných stran (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled o fungování klubu.
Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a spolkem Zvídálkov, z.s.
Platnost provozního řádu je ode dne 2. 1. 2020 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální
provozní řád bude umístěn v prostorech klubu Zvídálkov, z.s.

1.1 Kontaktní informace
IČ: 08353743
Adresa: Maxima Gorkého 177, 541 01 Trutnov
zvidalkov@gmail.com
bankovní spojení: Fio banka
č.ú. 2001677012/2010

Dětský klub Zvídálkov
adresa: Železničářská 506, 541 01 Trutnov
zvidalkov@gmail.com
Odpovědná osoba: Mgr. Anna Štěpánková, tel.: +420 603 742 590

2PROVOZNÍ INFORMACE
2.1 Provozní podmínky
Zázemím dětského klubu Zvídálkov jsou pronajaté prostory v budově PKÚ, státního podniku
v ulici Železničářská 506, Trutnov. V rámci budovy využívá klub buňku č.23, kde jsou dvě
místnosti, předsíň a toaleta se sprchovým koutem.V budově je tekoucí studená i teplá voda.
Prostory jsou vytápěny ústředním topením.
Předávání a vyzvedávání dětí bude probíhat v prostorech klubu Zvídálkov. V případě výletu,
pobytu venku se může místo vyzvednutí lišit a rodinný zástupci budou informování ústně či
písemně předem.
Dětský klub bude využívat veřejná hřiště a přilehlé parky k volné hře.
Možnosti parkování jsou v ulici Železničářská a na Náměstí Horníků.
Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. Během školních prázdnin
v průběhu roku dětský klub funguje bez přerušení, v době letních prázdnin je provoz omezen.
Dětský klub nezajišťuje péči o státních svátcích a v období mezi Vánocemi a Novým rokem.
Účastí dítěte v dětském klubu neztrácí rodič nárok na rodičovský příspěvek.
Provoz klubu je od pondělí do čtvrtka od 6:30 do 16:00 hodin. Tato provozní doba může být
upravována podle potřeb zákonných zástupců a samotného klubu Zvídálkov. O změnách budou
zákonní zástupci informování předem osobně či písemně.
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Mimo provozní dobu Klubu Zvídálkov pro děti od 3 do 7 let jsou prostory klubu dále využívány
za účelem setkávání a vykonávání zájmových aktivit dětí, rodičů a jejich přátel. A to zejména
každou středu od 16:30 do 17:30 se koná Tvoření s malými Zvídálky od 4-7 let. Každý pátek od
9:00 – 11:30 Setkávání maminek se Zvídalky do 3 let. Nepravidelně se mohou konat různé
semináře pojící se k partnerské výchově či zdravému životnímu stylu.

2.2 Přijetí do dětského klubu Zvídálkov
Na přijetí do dětského klubu není nárok. O přijetí rozhodují průvodci dětského klubu na základě
přihlášky, osobního rozhovoru o vzájemných představách a modelu docházky, přičemž je
rozhodující:
-

Zralost dítěte pro předškolní vzdělávání – samoobslužnost při oblékání, stravování a toalety,
schopnost dítěte vyjádřit jeho potřeby a schopnost dítěte ujít minimálně 1 km
Zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované partnerskou výchovou
Kapacita klubu a zvolený model docházky
Sourozenci v klubu – mají přednost
Vyrovnaná skupina dětí (pohlaví, věk, další aspekty…)
Zdravotní stav dětí

Zápis do dětského klubu je průběžný po dobu celého roku na základě volných kapacit.
Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, pedagogickou
koncepcí, platbami za docházku v různých modelech docházky. Doporučujeme také navštívit
prostory klubu a osobně se seznámit s prostředím a průvodci.
Kapacita skupiny je 8 dětí na den. Pro případ, že zájem převažuje kapacitu klubu, vede zřizovatel
čekací listinu zájemců, kteří jsou případně osloveni při uvolnění místa v klubu.

Jak se přihlásit
1. Osobní pohovor rodiny a zástupců klubu ve sjednaném termínu.
2. Přihláška – Vyplnění závazné přihlášky, která bude dostupná po předchozí osobní, telefonické
nebo emailové komunikaci.
3. Informační schůzka – zde rodiče odevzdají vyplněné a podepsané dokumenty (Smlouva o péči
o dítě – 2x, Dotazník, Seznam osob zmocněných předávat a vyzvedávat dítě, závazná
přihláška)
4. Platba - měsíční příspěvek je nutné uhradit nejpozději do 20. dne předchozího měsíce před
požadovaným nástupem do klubu, do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno dítěte.

2.3. Ukončení docházky
Výpovědní lhůta pro ukončení docházky je jeden měsíc tak, aby bylo možné zajistit náhradníka.
V případě dohody je možné stanovit kratší výpovědní lhůtu.
Výpovědní lhůta pro ukončení docházky ze strany Zvídálkov, z.s. je jeden měsíc, ze závažných
důvodů uvedených níže v tomto odstavci může být výpověď okamžitá.
3

Vedení Zvídálkov, z.s. může po předchozím písemném upozornění prostřednictvím e-mailu nebo
sms zprávy zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o okamžitém ukončení docházky, jestliže:
•
•
•
•

zákonný zástupce neuhradí platbu ve stanoveném termínu
dítě bez písemné omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nedochází do Zvídálkova po
dobu delší než 14 kalendářních dní
zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz Zvídálkova (agresivní a
netolerantní chování, hluk, opakované pozdní příchody a pozdní vyzvedávání dítěte)
dítě opakovaně narušuje provoz Zvídálkova, ničí vybavení či pomůcky, hrubě se chová k
ostatním dětem a omezuje tímto vzdělávání a pobyt ostatním.

Ukončení docházky bude oznamováno vždy písemnou formou k rukám zřizovatele klubu.

3 FINANCE
Provoz od 6:30 do 16:00 hodin:
1 den v týdnu………..1 500,- Kč/za měsíc/
2 dny v týdnu……… 2800,- Kč/za měsíc/
3 dny v týdnu……… 4000,- Kč/za měsíc/
4 dny v týdnu………. 4900,- Kč/za měsíc/
Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši platby za docházku dítěte do klubu, které je
povinen nejméně dva měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte. Úhrady
jízdného a vstupné na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Výši platby sdělí průvodce
rodičům předem a rodiče finanční obnos předají příslušnému průvodci při předání dítěte.
Uvedené ceny nezahrnují stravné.
Předseda a místopředseda spolku Zvídálkov, z.s. jsou osvobozeni od hrazení poplatku za docházku
vlastního dítěte/dětí.
Pro zaměstnance a dobrovolníky je sleva:
•
•

Při výši úvazku nižší než 10 hod. týdně 15%z výše měsíčního poplatku za docházku.
Při výši úvazku vyšší než 10 hod. týdně 50% z výše měsíčního poplatku za docházku.

Pro sourozence je sleva 15% z celkové výše poplatku za docházku obou sourozenců.
V měsíci prosinec vzhledem k omezenému provozu díky vánočním svátkům a Novému roku je sleva
15% z celkové částky za měsíc prosinec.
Pokud dojde k omluvené nepřítomnosti u dítěte, které dochází do Klubu dva, tři nebo čtyři dny
v týdnu, trvající déle než 14 dní v jednom kalendářním měsíci, lze uplatnit slevu za docházku na
následující měsíc a to v jednotné výši 500,- Kč.
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Pokud dojde k omluvené nepřítomnosti u dítěte docházející jeden den v týdnu, lze uplatnit možnost
náhrady v jiný den a to nejdéle v následujícím měsíci.

3.1 Dary pro Zvídálkov
Zvídálkov, z.s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro dětský klub Zvídálkov.
Možnosti darování: 1. vkladem na účet sdružení, a to buď pravidelným příspěvkem, nebo
jednorázově; 2. Věcným darem. (Potvrzení o daru: Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci doklad a
následně zašleme či předáme dárci darovací smlouvu, která poslouží jako účetní doklad. Dar v
minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba a 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická
osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu.)

4DOCHÁZKA DĚTÍ DO KLUBU ZVÍDÁLKOV
4.1 Předávání dítěte
Provozní doba klubu je od 6:30 do 16:00 hod. V případě potřeby lze provozní dobu upravit dle zájmu
rodičů a možností provozovatele. Rodiče předávají dítě od 6:30 do 8:00 hodin (viz. Rytmus dne).
Předávání probíhá v prostorách klubu Zvídálkov, pokud nejsou rodiče předem informováni jinak (v
případě společných výletů, slavností, návštěv kulturních akcí apod.). Zvídálkov přebírá odpovědnost
za dítě okamžikem podání ruky dítěte s průvodcem. Pokud dítě nenavštěvuje odpolední program,
předává průvodce dítě rodiči (či zmocněné osobě) v době od 12:00 do 13:00 hodin. Okamžikem
podáním ruky dítěte a průvodce končí odpovědnost Zvídálkova za dítě.
Při ranním předávání dítěte rodič informuje příslušného průvodce o důležitých okolnostech
spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se
především o okolnostech, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí
během pobytu v klubu. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a
potřeby dítěte (viz dále v textu).
Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění plynulého běhu programu a provozu klubu.
Pokud rodiče bez omluvy nedodrží začátek programu, dítě nebude pro daný den přijato. Účast na
společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.

4.2 Vyzvedávání dítěte
Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo zmocněnými osobami je od 12.00 do 13:00 hod., resp.
od 15:30 do 16:00 hodin po odpoledním programu. (viz. Rytmus dne) Rodič zkontroluje stav vybavení
dítěte pro další dny.
Výjimečně je možné se domluvit na jiném čase.
Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná.
Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne v klubu (úrazy, nedorozumění,
potyčky, vyjmutí klíštěte, apod.) týkajících se jejich dítěte. V případě zhoršení zdravotního stavu
dítěte nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami
průvodců klubu, musí být - po předchozím oznámení rodičům - dítě vyzvednuto dříve.
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4.3. Osoby zmocněné k převzetí dítěte
Rodič nebo jeho zákonný zástupce předá průvodcům před zahájením docházky písemný seznam osob
oprávněných k vyzvedávání dítěte. Tento seznam je možné aktualizovat průběžně tak, aby byla
zajištěna bezpečnost dítěte.

4.4 Omlouvání dítěte
V případě nepředpokládané absence dítěte, např. z důvodů onemocnění či z obdobných vážných
důvodů, je třeba dítě co nejdříve omluvit. V případě déletrvající absence je nutno na ni a
předpokládanou dobu trvání průvodce telefonicky upozornit.

5 CHOD klubu Zvídálkov
5.1 Pravidla pobytu v zázemí klubu
Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu
klubu.
-

-

Do školky děti nepřinášejí hračky z domova. Výjimku budou tvořit pevně stanovené
tématické dny. Nebo v případě, kdy je dítě v klubu nové a daná hračka poskytuje dítěti pocit
bezpečí.
Do Zvídálkova se nepřinášejí sladkosti a cukrovinky.
Rodiče se mohou po domluvě s průvodci podílet na aktivitách organizovaných průvodcem.
Návrhy a impulsy ze stran rodičů jsou vítány v době, kdy se průvodce nevěnuje dětem.

Na začátku školního roku si děti společně s průvodcem vytvoří pravidla, kterými se budou celý rok
řídit. Nově přijaté dítě s nimi bude 1. den seznámeno. Pravidla jsou dále tvořena a zpřesňována
během činnosti klubu. Jejich aktuální verze je k nahlédnutí na nástěnce v zázemí.
Rodiče jsou vítanými pomocníky při tvoření těchto pravidel, a to formou zpětné vazby průvodci nebo
zřizovateli. Informace o změně pravidel či pravidlech nových budou podávány na společných
schůzkách a prostřednictvím nástěnky.
Základní pravidla:
•
•
•
•
•
•
•

Při jídle sedím v kuchyňce, dokud všichni nedojedí. Do jídla nenutíme, ale jsme
v kuchyňce společně.
Uklízím si po sobě svoje věci.
Při odpočinku jsem potichu a neruším ostatní.
Pokud se nechceš zapojit do společné aktivity s průvodcem, nemusíš, ale neruš ostatní.
Hra je dobrá, pokud se to líbí všem zúčastněným.
S hračkou/knížkou si hraje ten, kdo si jí vzal první.
Pokud dítě cíleně ničí pomůcky a vybavení klubu Zvídalkov, jsou zákonní zástupci dítěte
povinni nahradit škodu v plném rozsahu a to buď dodáním nové pomůcky či vybavení
nebo uhrazením její hodnoty

5.2 Rytmus klubu Zvídálkov
Rytmus dne
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Denní program vychází z aktuálních dějů v přírodě a ve skupině dětí.
6:30 – 8:00hod. Příchod dětí, volná hra, tvoření
8:30 – 9:00 hod. Ranní kruh – společné přivítání, zpívání písniček, říkadla, cvičení, sdílení
9:00 - svačina
9:30 – 11:15 hod. Pobyt venku/volná hra
11:15 – 11:30 hod. Návrat, osobní hygiena, převlékání
11:30 – 12:00 hod. Oběd
12:00 – 14:00 hod. Odpočinek/relaxace – vyprávění/čtení pohádky, tvoření pro děti, které nespí
14:00 hod. - svačina
14:30 – 15:30 hod. Odpolední program – odchod ven
15:30 - 16:00 hod. Vyzvedávání dětí

Rytmus roku
Rytmus roku v klubu Zvídálkov vychází přirozeně z koloběhu v přírodě. Ve vzdělávacím programu
navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Začleňujeme tematické celky
vycházející z environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel,
pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání.

5.3 Stravování v Klubu Zvídálkov
Klub Zvídálkov zajišťuje dopolední svačinku v hodnotě 20 KČ po domluvě s rodiči. Která vždy obsahuje
čerstvou zeleninu nebo ovoce, pečivo s domácí pomazánkou, případně domácí koláč. Pokud by dítěti
nevyhovovala připravená svačina, je k dispozici jako náhradní varianta rohlík, máslo, domácí
džem/domácí med.
Dále klub zajišťuje teplý oběd po domluvě s rodiči, který obsahuje polévku a hlavní chod v hodnotě
35 KČ/den.
Pokud má dítě speciální dietu, bude rodič/zákonný zástupce připravovat sebou do klubu jídlo na celý
den. Hlavní jídlo budou průvodci ohřívat.
Po celou dobu pobytu je zajištěn pitný režim. Voda, čaj, domácí šťáva.
Odpolední svačinu zajišťují rodiče/zákonní zástupci. Nošení sladkostí do klubu je zakázáno. Klub dbá
na zdravé a vyvážené stravování.
Stravné se hradí společně s příspěvkem za docházku dopředu. Pokud by došlo k absenci, dojde ke
zpětnému vyúčtování k následujícímu měsíci.
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5.4 Pracovníci klubu Zvídálkov
Se skupinou max. 8 dětí na jeden den pracují dva průvodci. Na skupinku max. 4 dětí připadne 1
průvodce. Po domluvě s průvodcem se mohou programu účastnit další dobrovolníci (např. studenti
pedagogických a environmentálních oborů) nebo rodiče. Průvodci mají zkušenosti s prací s dětmi. Při
práci s dětmi uplatňují zásady výchovného principu partnerské výchovy, prvky Montessori, prvky
environmentální výchovy, volné hry a navazují na RVP PV. Průvodci se dále vzdělávají a pracují na
svém osobním rozvoji.

5.5 Spolupráce a komunikace s rodiči/zákonnými zástupci
Chod Klubu Zvídálkov by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu je
nedílnou součástí její udržitelnosti. Spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí vhodné klima pro
výchovu dětí. Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě spolupráce a možnosti
společných prožitků (společné budování a zvelebování zázemí, rodičovské schůzky, slavnosti atd.).
Konkrétní nabídku možné výpomoci Vám sdělí osobně příslušný průvodce.
Rodiče se také mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných pro děti z klubu (příprava na slavnosti,
narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.). Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu
klubu, rodič je vítán svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovně vzdělávacího programu.
Rodič může konzultovat cokoliv, co se týká jeho dítěte s průvodcem, a to formou krátkých konzultací
v určeném čase denního rytmu, nebo po osobní domluvě.

5.6 Informace o zdravotním stavu dítěte
Rodič/zákonný zástupce je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se
zdravotním stavem dítěte, např. jeho alergiích, užívaných lécích apod. Rodič/zákonný zástupce
informuje průvodce také o závažných skutečnostech v rodině, které by mohly ovlivnit psychickou a
fyzickou pohodu dítěte.
Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích
návycích a dalších omezeních. Tyto informace rodiče/zákonní zástupci poskytli při podávání závazné
přihlášky společně s dotazníkem. Rodiče jsou povinni neprodleně informovat klub o změnách těchto
údajů.
Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto jevů:
· zvýšená teplota
· kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě, ohrožují zdraví ostatních
· zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
· průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
· bolest v uchu
· bolest v oblasti břicha
· bolest při močení
·vši
· v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.)
Průvodce může odmítnout dítě přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, silný kašel či
zánětlivá rýma apod.).
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Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v klubu Zvídálkov (teplota, zvracení, bolesti
břicha apod.), budou rodiče/zákonní zástupci telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V
akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky
informováni.
Rodič podpisem přihlášky do Zvídálkova souhlasí s poskytnutím první pomoci jeho dítěti.
V případě nálezu klíštěte je klíště průvodcem vytaženo. Průvodci nález zapisují do knihy úrazů a
oznamují jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinni informovat klub o alergiích dítěte na bodnutí
hmyzem.
Očkování dítěte není podmínkou pro přijetí dítěte k docházce do klubu Zvídálkov.

5.7 Vybavení dětí
Pro příjemný pobyt dětí v klubu je potřeba pohodlné oblečení, které lze zašpinit při tvoření. Dále je
nutné, aby dítě mělo sebou vhodné oblečení na ven. Při pobytu ve venkovním prostředí je nutné, aby
měly děti dobré vybavení, odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje
rodič.
Dítě má v zázemí klubu prostor na náhradní oblečení, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič.
Součástí vybavení dětí v klubu je:
- pláštěnka, holínky, náhradní ponožky, náhradní tepláky, náhradní triko, náhradní spodní
prádlo
VŠECHNY TYTO VĚCI BY MĚLY BÝT ŘÁDNĚ OZNAČENY.
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: Při pobytu venku se může oblečení, natrhnout apod. Je třeba mít toto
na vědomí a oblečení tomuto faktu přizpůsobit. Stejně tak se může oblečení zašpinit při tvoření.
Klub Zvídálkov není zodpovědný za špinavé nebo zničené oblečení.

6 Tvoření s malými Zvídálky
Jedná se o zájmovou výtvarnou a tvořivou aktivitu dětí od 4 do 7 let, které jsou schopné
vydržet nejméně 60 minut vedenou řízenou aktivitu. K dětem se přistupuje v souladu s filozofií klubu
Zvídálkov. Tj. Respektující přístup k dítěti. Tzn. K dětem je přistupováno k jako k rovnocennému
partnerovi, který se individuálně vyvíjí.
Tvořivý kroužek se koná každou středu od 16:30-17:30. Příchod do Klubu Zvídálkov od 16:15. Odchod
nejdéle 17:45.
Tvořivý Kroužek je započat od začátku ledna 2020 do konce školního roku 2020. Ve státní svátky se
kroužek nekoná. Tvořivé dílny nepodléhají školním prázdninám během druhého školního pololetí.
Cena jednotlivého vstupu je 50 KČ. Jedná se o příspěvek pro Zvídálkov, z. s.
Rodiče, Zákonní zástupci jsou odpovědní za včasné nahlášení dítěte na účasti a to nejdéle 24 hodin
před konání dané lekce.
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Rodiče, zákonní zástupci jsou povinni uhradit příspěvek za účast nejdéle v den konání.
Rodiče, Zákonní zástupci jsou povinni přivést dítě včas do klubu Zvídálkov a také si dítě včas na konci
aktivity vyzvednout.
Zvídálkov, z.s. neručí za zničené oblečení. Proto je povinností Zákonného zástupce dostatečně vybavit
dítě oblečením, které lze nevratně zamazat.
Pokud dítě nejeví dostatečný zájem o řízenou aktivitu, nebo dítě opakovaně ruší hladký průběh
konání či záměrně ničí vybavení klubu Zvídálkov, bude Zákonný zástupce vyzván, aby si dítě vyzvedl a
přerušil účast na aktivitě.
Zvídálkov ručí za předem připravenou výtvarnou aktivitu pro děti a poskytnutí materiálu.

7 Setkávání maminek se Zvídálky do 3 let
Jedná se o čas určen pro maminky s dětmi od narození do 3 let, které preferují a zajímají se o zdravý
životní styl a partnerský přístup.
Prostor je určený pro setkávání a sdílení radostí, starostí a otázek v oblasti mateřství a výchovy.
Setkání je bez předem připraveného programu, s možností konzultace základů látkování, kojení,
nošení, zavádění stravy, zdravé obuvi a základy netoxické kosmetiky a drogerie aj.
Koná se každý pátek od 9:00 – 11:30 a to od 3. Ledna 2020 do konce školního roku.
Setkání se nekoná ve státní svátky.
Účast je povinna nahlásit nejdéle do 14:00 předešlého dne.
Maximální kapacita je 6 maminek a jejich děti.
Maminky mají povinnost dbát dozoru nad svým dítětem po celou dobu setkání v prostorech klubu.
Zodpovědnost za děti mají po celou dobu jejich maminky.
Maminky mají povinnost dbát pořádku.
Příspěvek na chod Zvídálkova je 40 Kč a hradí se na místě setkání.
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