Do 1. třídy ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina nastoupilo
2. září 21 prvňáčků. První školní den je přišli
podpořit rodiče, prarodiče i mladší sourozenci.
foto: Miroslav Tlustý
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WORKCAMP 2019 SKONČIL, DOBROVOLNÍCI SE ROZJELI DO SVÝCH DOMOVŮ
Od 25. srpna 2019 pomáhali v naší obci zahraniční
dobrovolníci doslova z celého světa, studenti z Čech,
Vietnamu, Belgie, Japonska, Německa a Mexika.
V prvním týdnu svého pobytu v naší obci pomáhali
s přípravou a úklidem v základní škole, také
při přípravě pivních slavností a ve druhém a třetím
týdnu pomáhali s ořezáváním a stříháním přerostlých
keřů a křovin na Malém náměstí, v parku v Jižní
ulici a dále na pěšince kolem garáží ve směru
na vlečku I.P.P.E. Udržovali rovněž zeleň
v Horomyslické ulici a na pěšince k nádraží ČD
Chrást.
Studenti při svých volnočasových aktivitách
navštívili Plzeň, kde si prohlédli plzeňský pivovar
a některé památky. Podívali se i do Mariánských
Lázní. Již tradičně si také pod vedením zkušeného
instruktora vyzkoušeli golf na dýšinském hřišti
Greensgate a navštívili stáj pana Luďka
Smahy. Při návštěvě základní školy pak žákům
představili své země a pobesedovali s nimi.
Před svým odjezdem ještě stihli navštívit naši
mateřskou školu a pohrát si s dětmi.
Na závěr pobytu v naší obci dobrovolníky přijal
starosta obce Ing. Egrmajer, který jim poděkoval
za provedenou práci a předal jim drobné dárky
pro vzpomínku na naší obec. Poslední den jsme
pro všechny uspořádali táborák. V sobotu 14. září
společně všichni odjeli do Prahy a odtud do svých
domovů.

Letošní workcamp se konal již po čtrnácté a začíná se stávat
v Dýšině tradicí.
Také zájemci z naší obce se mohou takovéto akce zúčastnit
doma i v zahraničí. Stačí si vyhledat více informací
na webových stránkách neziskové organizace INEX – SDA,
z.s. Praha (www.inexsda.cz).
Text a foto: Miroslav Tlustý

16. srpna 2019 zemřel ve věku 73 let pan Vojtěch Smetana. Do historie obce Dýšina se nesmazatelně
zapsal jako dlouholetý knihovník obecní knihovny. Pracoval zde více než čtyřicet let. Dobrou
práci pak dlouhá léta odváděl i jako člen Zastupitelstva obce Dýšina. Nejenom čtenáři a návštěvníci
knihovny, ale všichni dýšinští občané na něj budou vzpomínat.
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GUTTA DOVEZLA DO JIČÍNA PLZEŇSKOU MADONU. A SPOLU S NÍ 57 KUFRŮ
Až dosud jsem o výjezdech Gutty na festival Jičín – město pohádky slyšela jen z vyprávění a viděla pár fotek. Letos
jsem to zažila na vlastní kůži a byla jsem velmi mile překvapená. Všech 49 dětí bylo naprosto fantastických. Vždycky
byly všude včas, vzorně připravené na vystoupení, v kostýmech, s rekvizitami a dobrou náladou. Poslední nedělní
vystoupení už vyžadovalo pevnou vůli a vzalo si poslední zbytky sil. Ale i to všichni zvládli, včetně těch nejmenších
čtvrťáků.
V Jičíně měl sbor celkem pět vystoupení. Na každém obsadili první řadu naši blízcí, rodiče a prarodiče. Podívat se
přijeli i pan starosta Egrmajer a pan ředitel Klimeš. Moc za to děkujeme. Vidět vás všechny pod pódiem bylo velmi
příjemné a povzbuzující. A přijela i skvělá parta zpěváků, která sbor před prázdninami opustila. Bývalí deváťáci si
Jičín nenechali ujít a strávili s Guttou dva dny.
Improvizované čtyřdenní bydlení zvládly děti s pohodou a lehkostí. Pravda, občas jsme něco v záplavě kufrů,
spacáků, karimatek, bot a oblečení nemohli najít, ale vždycky jsme to dřív nebo později nalezli. Téměř padesátičlenný
bleší cirkus hlídala četa čítající osm dospělých. Samozřejmě Bedřiška Koželuhová, dále Jany Bártlovy - starší i mladší,
Jitka Špalková, Romana Peková, Simona Kaftanová a také někdejší člen Gutty, dneska už vysokoškolák Jakub Rous,
který měl v představení i jednu z hlavních rolí a zhostil se jí skvěle.
Také já jsem na festival do Jičína s Guttou odjížděla jako hlídací maminka. Hned první den mi ale přibyl další úkol.
Protože výkony místní moderátorky byly, milosrdně řečeno, slabé, ujala jsem se během všech dýšinských vystoupení
úvodního a závěrečného slova. Gutta si totiž zaslouží důstojné uvedení a mně bylo velkou ctí.
Těšte se, až Gutta předvede Pověsti z plzeňského náměstí, které zkomponoval Milan Benedikt Karpíšek, i na domácí
půdě. Nenechte si to ujít, je to krásný romantický příběh o tom, jak možná spatřila světlo světa slavná tzv. Plzeňská
Madona, nejcennější a nejznámější památka katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.
Ještě bych se mohla rozepsat o tom, jak se dá do autobusu narvat 57 kufrů, spacáků a karimatek. Jak je to prima,
když jedete s pohodovým řidičem. Jak chutná jídlo ve školní kuchyňce. Jak fantastické byly všechny buchty a koláče
od maminek a babiček. Jak je historické centrum Jičína krásné a jak je absolutně nemožné využít všech nabídek
festivalu... a tak dále. Ale musím se omezit na jedno jediné – to se nedá popsat, to se musí zažít!
Iva Kokešová
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BĚH NADĚJE LETOS PŘINESL REKORDNÍ ČÁSTKU
Již podvacáté se v Dýšině konal charitativní běh na podporu sportovně společenské humanitární akce inspirované
Během Terryho Foxe. Letošní Běh naděje proběhl pod záštitou Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.
20. září nejen v Dýšině, ale nově také v Chrástu.
Páteční dopoledne patřilo dětem a pedagogům ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina, odpoledne potom zájemcům
z řad dětí i dospělých v Chrástu. Běhu se zúčastnilo celkem 270 běžců, kteří přispěli rekordní částkou ve výši
9.790 Kč. Naše poděkování patří zejména vedení ZŠ a MŠ Dýšina a paní Markétě Beranové za organizaci běhu
v Chrástu.
Pravidelný pohyb, stejně jako solidarita s nemocnými a podpora výzkumu rakoviny představují novou šanci
pro život, novou NADĚJI. Za dvacet let byla z Dýšiny tato naděje podpořena částkou 108.747 Kč. Moc děkujeme!
Václava Zelenková

V září oslavila významné životní jubileum,
80. narozeniny, paní Eva Svobodová, někdejší
dlouholetá ředitelka Základní školy Dýšina. Do naší
školy nastoupila v roce 1972 a dva roky pracovala
jako zástupkyně ředitele Václava Ječného. Poté se
stala ředitelkou školy a ve funkci setrvala do června
1989. Pak její působení ve škole v Dýšině skončilo
a odstěhovala se do Plzně.
Přejeme hodně štěstí, osobní pohody a pevné
zdraví.
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TAK NÁM ZASE ZAČALA ŠKOL(K)A…
Pro koťata je největším dobrodružstvím oběd
s použitím celého příboru a pro tetu Romanu pak
následný úklid „minového pole“.
Mezi koťátka i sluníčka zavítala mezinárodní návštěva.
Studenti z Mexika, Japonska a Německa nás naučili
pozdravy ve své rodné řeči, zazpívali nám písničky
o slonech a českou jsme si vyzkoušeli s nimi. Na oplátku
jsme je učili štěkat jako náš Alík v písničce Skákal pes.
V pátek 20. září jsme si letos poprvé zacvičili zumbu
s tetou Hankou Hrochovou, a pak se zúčastnili Běhu
naděje. Na konci září jsme vyrazili za kulturou
do Lidového domu Chrást. Viděli jsme pohádku
v podání dětí ze ZUŠ Chrást Šíleně smutná princezna.

…a jako vždy počasí školákům nepřálo, ale to byl jen
první den. Nováčci ve školce alespoň měli dost času
na seznamování – s kamarády, s hračkami, s učitelkami,
s neustálým přechodem do třídy, do jídelny, do šatny…
A to všechno bez maminky! A zvykali si i dospělí – nové
paní učitelky i nová paní uklízečka se postupně
rozkoukávají v pracovním prostředí.
Ti ostřílení již zpívají, kreslí, vyrážejí na delší procházky.
Sluníčka testovala s koloběžkami inline hřiště v Nové
Huti a neztratila se v kukuřičném labyrintu v Kyšicích.

Jana Bártlová, učitelka MŠ

Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina
přijme pracovníka na pozici

KUCHAŘ / KUCHAŘKA VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
výše úvazku: 1
platová třída: 5 (dle nařízení vlády č.263/2018 o platech státních zaměstnanců
				
– dle platového stupně 13.550 – 19.160)
Jedná se o zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost s výhledem na trvalý pracovní poměr. Požadujeme
vyučeného, spolehlivého, zodpovědného a týmového pracovníka. Nabízíme zaměstnanecké stravování, benefity
z FKSP, osobní příplatek, práci v malém kolektivu v moderním zařízení.
V případě zájmu nás kontaktujte na emailové adrese zsdysina@zsdysina.cz
nebo telefonicky na čísle 725 924 446.
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DÝŠINSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Ahoj všem, lehce se mi píšou tyhle řádky. Podle ohlasů za sebou
máme povedený ročník pivních slavností. Počasí vyšlo, pivovary,
které slíbily účast, přijely všechny a kapely ze sebe vydaly to
nejlepší. Sifon na svých facebookových stránkách dokonce
hovořil o atmosféře jako na Metallice v Letňanech. Prvně jsme
slavnosti oficiálně rozšířili o pátek. Zaplněná náves jasně řekla,
že v tom budeme pokračovat i příští rok. Děkuji všem, kteří
dorazili. Rád bych zde zvlášť poděkoval četě okolo Míroslava
Tlustého a panu starostovi J. Egrmajerovi za obrovskou pomoc
s organizací. Bez nich bychom nikdy neměli tolik sezení a stanů
a pódium bychom stavěli týden.
Na slavnosti se vždy těším především kvůli všem známým
z Dýšiny. I dva dny jsou málo na to pozdravit se a promluvit se
všemi. Mám radost, když vidím, že se schází alespoň jednou
za rok v Dýšině na návsi i ti, co už zde nebydlí, ale rádi se sem
vrací.
Těším se za rok 28. a 29. 8. 2020, Petr Strnad.

●●Firma ROBSTAV stavby a.s. začne v nejbližší
době provádět úpravu povrchu návsi
v Dýšině. Rovněž odstartuje oprava
stezky pro pěší kolem železniční trati.
Stavba přinese pro obyvatele jen drobná
omezení.
●●Byla ustanovena šestičlenná pracovní
skupina, která se bude ve spolupráci
s architektem zabývat projektovou studií
nové tělocvičny.
●●Před pár dny byla dokončena a
zkolaudována výstavba chodníku do Nové
Hutě v úseku od křížku ke kachlovému
domu.
●●Rekonstrukce komunikace, chodníků a
parkovacích míst u školní jídelny je hotová,
a to včetně stavebních úprav, které
probíhaly přímo v areálu mateřské školy a
Modrého salónku.
Na sídlišti K Chlumu také finišují stavební práce.
Fotografie je z 23. září.

DĚTI VÍTALY NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA FARSKÉ ZAHRADĚ
Římskokatolická farnost Dýšina a TJ Sport pro všechny Dýšina uspořádaly tradiční zahájení nového školního roku.
V pondělí 3. září nejprve požehnal v kostele školákům pan farář Libor Buček a pak se na zahradě fary rozběhly hry
a soutěže na téma Desatero pohádek. Děti chytaly zlatou rybku, nosily Káču do pekla, zdobily perníkovou chaloupku,
vzpomínaly na jména sedmi trpaslíků, tahaly velikou řepu a podobně. Asi padesát dětí s rodiči nebo prarodiči si
užilo krásné slunečné odpoledne. Fotografie si prohlédněte na straně 9.
Iva Kokešová

NA KOUPALIŠTI SE ZNOVU SEŠLI PŘÍZNIVCI STOLNÍHO TENISU
Na koupališti v Nové Huti proběhl v sobotu
21. září 2019 další turnaj ve stolním tenisu.
Dopolední zápasy absolvovalo devět hráčů,
odpolední deset. Vítězem turnaje se stal
Stanislav Hájek, na druhém místě skončil
Pavel Žaloudek, třetí místo obsadil Karel
Šustr. Gratulujeme.
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CO SE DĚLO V KNIHOVNĚ O PRÁZDNINÁCH?
vyřazování zastaralých titulů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
mnozí z vás si jistě všimli, že i přes prázdniny byla knihovna
povětšinou otevřená, abyste měli u vody na krásném letním slunci
co číst. I za provozu jsme ale stihli odstartovat v knihovně mnoho
změn a novinek, tak se na ně pojďme podívat.
Asi nejzásadnější novinkou, kterou jste pocítili ihned, jsou nové
knížky. Za zmínku stojí například několik románů od Patrika Hartla,
Hany Marie Körnerové či Vlastimila Vondrušky, stálice naší knihovny.
Fond jsme doplnili o významné klasiky a jejich díla, vhodná nejen
pro mládež k maturitě. Zde můžeme nabídnout např. Williama
Shakespeara, Karla Čapka, či Karla Havlíčka Borovského. Nezapomněli
jsme ani na děti, kterým jsme koupili například série Hunger Games,
Magisterium, Labyrint či Deník malého poseroutky a také mnoho
knih z oblasti Young Adult literatury. Samozřejmě to nejsou poslední
knihy, které letos kupujeme a již brzy se můžete těšit na nové.
Možná jste si také všimli, že už delší dobu je knihovna v takřka
„válečném stavu“. Důvodem je jedna z místností knihovny, ve které
se vyměnila podlaha a byla nově natřená, a veřejnosti nepřístupný
sklad, kde proběhly nedávno podobné změny. Knihy se nám tu teď
doslova vrší na hromady, ale nebojte, je to záměr. Snažíme se totiž
knihovnu udělat prostornější, organizovanější a hlavně přehlednější
pro vás, naše čtenáře. Proto jsme zahájili velké vyřazování zastaralých
titulů a kompletní revizi knižního fondu. Nedokážu přesně říct, jak
dlouho budou tyto akce trvat a jaké komplikace přinesou, proto vás
prosím, buďte trpěliví a stejně jako já věřte, že výsledek bude stát
za to.
V neposlední řadě je také dobré zmínit se o novém knižním řádu,
který chystáme. Jistě jste už někde v poslední době zaslechli
strašidelnou zkratku GDPR (General Data Protection Regulation).
Vzhledem k tomuto nařízení, je třeba mírně upravit přístup, jakým
se budete vy čtenáři registrovat do knihovny, jakým způsobem bude
půjčování fungovat apod. Proto společně s obecním úřadem a jeho
pověřencem na GDPR chystáme nový knihovní řád, který tuto
problematiku vyřeší a zároveň upraví některé další drobné nejasnosti
ohledně provozu knihovny. O jeho vstoupení v platnost a o krocích,
které budete muset podstoupit v rámci nového systému registrace,
vás samozřejmě budu informovat.
Nerad bych však končil tragickou zprávou a tak na závěr něco
mnohem veselejšího. Nový školní rok už je v plném proudu, děti jsou
zpět v lavicích a vzpomínají, jaké to bylo o prázdninách. Pokud patříte
mezi čtenáře školou povinné, asi si teď říkáte, co je na tom veselého.
Rozhodl jsem se, že vám začátek školního roku zpříjemníme a tak
naše knihovna připravuje literární soutěž o zajímavé ceny. Více se
dozvíte již brzy.
Jak vidíte v knihovně se pořád něco děje a tak budu velice rád,
když nás navštívíte.
Jakub Rous
knihovník
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TO JE MŮJ TURNAJ. BACHA!
…říká Tomáš Plicka. A má pravdu. Tomáš pořádá, organizuje, zapisuje, počítá, vyhlašuje, připravuje ceny, tiskne
diplomy, objedná pivo, nealko…i počasí. Myslím, že ruku k dílu přikládá i jeho žena Krista.
Ale, Tomáši, jaký tvůj turnaj? Co by sis počal bez nás, hráčů z Luční a Školní? Turnaj je přece NÁŠ. Ovšem díky tobě.
Letos, zdá se to neuvěřitelné, se konal již 9. ročník tradičního ping-pongového loučení s prázdninami, našeho LUČNÍ
OPEN. Zápolení, fandění a strhující boje, to stále zůstává stejné. Co se však mění, jsou naše děti. Dospívají a stárnou
a už ti patnáctiletí přecházejí do dospělácké kategorie a snaží se nám ukázat, jak se hraje stolní tenis. Ještě se
nevzdáváme, ale už trochu tlačíme na Tomáše, aby vymyslel i kategorii seniorů.
Pavel Rous se zatím nenechal mladými zastavit a jako už mnohokrát vybojoval zlatou pálku. Ve finále svedl nelítostný
boj s Jirkou Starým, ale už na třetí místo se probojoval mladičký Ondřej Sýkora. V ženách se asi po třech letech vrátila
na první místo Krista Plicková. Stříbrnou pálku si odnesla loňská vítězka Marcela Potecká a bronz vybojovala pro rodinu
Šindelářů talentovaná Lucka. A jak si vedli naši nejmenší? Je zajímavé, že nejúspěšnější děvčata, jsou zrovna dcery
těch nejlepších (co se ping-pongu týče) dospělých. 1. Silva Potecká, 2. Karolínka Plicková, 3. Justýna Rousová. I u kluků
se objevila známá jména, jen vítěz Matyáš Neumayer byl vyslaný rodinou sám. Ale 2. Václav Potecký a 3. Dominik
Plicka dobře hájili barvy svých rodičů. Nebo to bylo naopak?
Všichni vítězové obdrželi diplomy a drobné ceny, dospělí se mohli těšit z krásné keramiky, kterou jako v předchozích
ročnících věnovala rodina Volkova. Ale co je nejvíc, to je podpis na putovní pálky! Ti, kteří ještě měli dost sil a chuti,
zakončili poslední srpnovou sobotu na pivních slavnostech na návsi.
																						
za celou Luční a Školní Jana Šlajsová

JEŠTĚ JEDNOU K VÝSTAVĚ DĚTÍ V MODRÉM SALONKU
Po prázdninách se opět vrátil život do školy a tím i do Modrého salonku. V zářijovém čísle jsme informovali o výstavě
dýšinských dětí Barevný svět očima dětí. Anketu, která doprovázela tuto výstavu, jsme vyhodnotili 19. 9. tak, abychom
se s Vámi mohli podělit o pocity návštěvníků. Každý obrázek našel svého obdivovatele, a to je pro Galerii i pro školu
velmi cenné. Mezi těmi, které nejvíc zaujaly, byly výtvory dětí z loňské 5. a 4 třídy. Zaujala „Zimní řeka“ – malba
(tempery) Elišky Špalkové, kresby „Portréty“ Sandry Dobríkové a Hany Pekové, „Roháč“ (suchý pastel, vodové barvy
a fix) Terezy Šafránové i „Bubliny“ Adama Silovského (suchý pastel, práce s kružítkem). Půvabné byly akvarely i těch
nejmladších „Vykulená sova“ nebo „Veselá kočka“, zaujaly i náročnější techniky nejstarších dětí. Velké poděkování
patří především paním učitelkám, které děti celý rok vedly a učily je techniky, které nám starším zůstaly utajené.
Kdy nestihl tuto výstavu, může se těšit na další, která bude otevřená celý letošní prosinec. Věříme, že to bude stejně
příjemný zážitek.
Galerie Modrý salonek
8
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Vítání nového školního roku na farské zahradě.

Gutta se vrací z festivalu Jičín - město pohádky.
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KAM ZA SPORTEM

DOMÁCÍ ZÁPASY FK DÝŠINA DO KONCE ROKU 2019
1.B třída sk. C

9. kolo / 20. října, 15:30
FK Dýšina : SK Smíchov Plzeň
11. kolo / 3. listopadu, 14:00
FK Dýšina : TJ Sokol Město Touškov
13. kolo / 16. listopadu, 13:30
FK Dýšina : TJ Sokol Malesice
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jsem
k nakousnutí

Tip na originální vánoční nadílku
Vytvořte zcela jedinečný dárek.

Použijte váš nebo některý ze stovek připravených motivů.
Potisknout lze trička, polštáře, hrnky a mnoho dalšího.

SLEVA 15% PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE Z DÝŠINY, NOVÉ HUTĚ A HOROMYSLIC
Pro získání SLEVY 15 % zadejte při nákupu kód „FUNPRINT15“.

Navštivte ještě dnes www.funprint.eu/vanoce
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POZVÁNKY
SKI KLUB Dýšina, z.s. zve na 60. ročník Běhu Akátovkou. Akce se koná v sobotu 5. října 2019 se startem
v areálu koupaliště v Nové Huti. Prezentace je od 9 hodin, start první kategorie je v 10 hodin. Závodníci
budou rozděleni do kategorií podle věku. Závod bude zakončen asi ve 12 hodin vyhlášením výsledků.
Pěvecký sbor Gutta vystoupí na náměstí Republiky v Plzni během Havelských trhů. Zváni jste na čtvrtek
10. října v 15, 16 a 17 hodin. Dvakrát zazní Pověsti plzeňského náměstí a jednou (v 16 hodin) Gutta zazpívá
klasický písničkový program.
Zahrádkáři oznamují, že moštování ovoce v měsíci říjnu proběhne v těchto termínech: 7.10., 14.10., 21.10.
a 28.10. Moštuje se v prostorách moštárny pod jídelnou ZŠ od 16 do 18 hodin.
Na sobotu 12. října připravila TJ SPV Dýšina 2. ročník podzimního turistického pochodu. Dýšinská šlápota
je určena nejširší veřejnosti nejen profilem tras, ale i jejich délkou. Letos si můžete vybrat trasu v délce 3 km,
která je určena zejména rodičům s malými dětmi, nebo pro náročnější trasu v délce 11 km. Pojďte s námi
obdivovat krásy podzimu a připomeňme si některá významná místa v našem nejbližším okolí. Těšíme se
na vás v areálu nové inline dráhy v Nové Huti v čase 9:30 – 10:30 hodin.
Na koncert pěveckého sboru Ad laetitiam pod vedením Miloslava Esterleho jste zváni do dýšinského
kostela v sobotu 12. října. Na programu jsou chorály staré církve a začíná se v 17 hodin.
Výstava 110 let Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu se chystá do Modrého salonku. Bude
otevřena 20.10. (neděle 14.00–15.00, proběhne i komentovaná prohlídka), dále 24. 10 a 31. 10. (čtvrtek
15.00 až 17.00). K zakoupení bude také publikace k tomuto výročí. Všechny zve Okrašlovací spolek.
Zastupitelstvo obce Dýšina se sejde v těchto termínech: 21. října a 16. prosince 2019.
V neděli 17. listopadu se uskuteční v Modrém salónku vzpomínkové odpoledne u příležitosti 30. výročí
Sametové revoluce. Podrobnosti se dočtete v listopadovém Zpravodaji.
ZŠ a MŠ gen. Pattona uspořádá 22. listopadu 2019 Den otevřených dveří. Všechny návštěvníky čeká pestrý
program. Podrobnou pozvánku zveřejníme rovněž v listopadovém čísle.

BLAHOPŘEJEME
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním
úřadu Dýšina blahopřeje občanům, kteří
v měsící říjnu slaví svá významná životní
jubilea. Přejeme všem pevné zdraví, mnoho
štěstí, spokojenosti a osobní pohody.

Hana Tlustá, SPOZ

Petr Ježek
Pavel Tříska
Věra Miriťuková
Jan Pasáček
Taťána Šišková
Marie Fáryová
René Ruš
Irena Čechurová
Rudolf Vopat
Libuše Frundlová
František Čechura
Antonín Havelka
Gabriela Soroková
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