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Zpráva o činnosti  Svazu DaP AČR z. s. 
za uplynulé období od poslední VH 

 
 
 
 
Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, 
 
ve zprávě pro dnešní valnou hromadu našeho Svazu důstojníků a praporčíků AČR 
se musíme ohlédnout za naší prací, za činností ústředí Svazu i jeho regionálních 
poboček v krajích, za tím, co se nám podařilo, a také, co nás čeká v příštím období 
dále zlepšovat. A jak dále poznáme, není toho málo. 
 
V čele Svazu stála 18členná ústřední rada Svazu s pětičlenným předsednictvem, 
která se podle přijatého plánu scházela čtvrtletně a předsednictvo se mimo zasedání 
ÚR v uplynulém roce sešlo navíc 5krát. Regionální pobočky Svazu řídily své členské 
aktivity podle svých zpracovaných plánů činnosti poboček. V současné době pracují 
aktivní regionální pobočky v Jihočeském, Zlínském, Olomouckém a Středočeském 
kraji a v Praze. V obnovování našich poboček v dalších krajích republiky jsme 
bohužel v tomto roce nepokročili, zde je zatím jeden z našich velkých dluhů. Musíme 
však ocenit především velmi aktivní práci mimopražských poboček Svazu zejména 
v Táboře a na Moravě ve Valašském Meziříčí i v Lipníku n. B., ale také nově 
restartovaná pražská pobočka se aktivně zapojuje svými aktivitami, které významně 
doplňují celkový veřejný obraz našeho Svazu zde v metropoli. 
 
Pobočka Tábor v průběhu roku směřovala svoji činnost na zabezpečení uspokojení 
požadavků svých členů a k naplnění přijatého usnesení členské schůze. Činnost byla 
pestrá a vycházela z reálně zpracovaného Plánu činnosti na rok a aktivity členů 
jednotlivých klubů. Bez podpory útvarů a zařízení posádky a vedení samosprávy 
města by život pobočky nebyl tak rozmanitý. Proto výbor cílevědomě upevňoval 
spolupráci s nimi a hledal cesty dalšího jejího rozšíření.  To dokazuje navázání styku 
s Krajským úřadem Jihočeského kraje při přípravě 20. ročníku mezinárodní střelecké 
soutěže "O táborský kalich 2017". Tato akce, jež má zvuk ve střeleckém světě a 
zúčastňuje se jí pravidelně okolo 25 družstev z Jihočeského kraje, Středočeského 
kraje, Prahy, Liberce a SRN, byla provedena vedle tradiční záštity starosty města 
Tábor poprvé i pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje. Důsledná příprava 
jednotlivých plánovaných akcí se odrazila v kvalitě jejich provedení a spokojenosti 
účastníků. O tom svědčí zabezpečení a průběh již zmíněné střelecké soutěže "O 
táborský kalich", volejbalového turnaje žen "Jordán cup", který získává popularitu i za 
hranicemi kraje, dále nohejbalového turnaje "Nohec kap 2017", střelecké ligy ZŠ v 
Táboře a dalších. 
Nedílnou součástí činnosti pobočky je i propagace AČR a našeho Svazu na 
veřejnosti. Příslušníci veteránklubu se tradičně aktivně zapojili do posádkové akce 
"Setkání s armádou - Chýnov 2017", kde před třemi tisíci přítomných návštěvníků 
opět prokázali své mistrovství v ovládání a ošetřování historické vojenské techniky. 
Stejnou odezvu má i jejich zapojení do "Jízdy historické techniky Táborem a jeho 
okolím". 
Zástupci pobočky dobře reprezentovali Svaz i armádu na různých střeleckých a 
sportovních soutěžích doma i v zahraničí. Na prestižní mezinárodní střelecké soutěži 
"FREE CONTEST" v Chebu družstvo skončilo 15. a prap. Hopfinger 14. v kategorii, 
na přeboru ředitele KVV Č. Budějovice skončil plk. Pisinger na 4. místě celkového 
pořadí, na memoriálu mjr. i. m. Martínka a npor. i. m. Vávrů v Jindřichově Hradci 
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získalo družstvo 2. místo, na mezinárodní soutěži ve Freyungu "O pohár gen. 
Greipla" v kategorii "Hosté" obsadila naše družstva první tři místa, navíc s absolutně 
nejvyšším nástřelem. 
Volejbalové družstvo žen v krajském přeboru obsazuje dlouhodobě přední příčky 
tabulky. 
Pobočka Tábor trvale rozvíjí navázanou úzkou spolupráci s Okresní skupinou Svazu 
vojáků v záloze BW ve Freyungu. Tradiční reciproční návštěvy na střelecké soutěže 
letos rozšířila o zabezpečení jednodenní návštěvy 72členné delegace v Táboře. 
Připravený program zanechal u všech návštěvníků krásné a hluboké dojmy z historie 
a současnosti města, což bylo prezentováno i v německém oblastním tisku. 
Nedílnou součástí práce pobočky je i péče o vojenské tradice. Pro členy pobočky, 
jejich rodinné příslušníky a další zájemce byla za podpory Velitelství Vojenské policie 
Tábor a Agentury logistiky zorganizována návštěva "Dne Sil podpory - Cihelna 2017" 
v Králíkách v Orlických horách. Všichni byli nadšeni předvedenými ukázkami 
součástmi AČR, IZS a historických klubů, možností seznámit se s historií armády ve 
Vojenském muzeu i se současnou pozemní i leteckou technikou AČR.  
K bližšímu poznání života a výcviku současné AČR byla díky vstřícnosti velitele 42. 
mpr zorganizována návštěva vyvedeného praporu ve VVP Doupov s bojovými 
ostrými střelbami čet. Dosažené výtečné výsledky střeleb, chování vojáků a pořádek 
v prostoru ubytování byly důkazem profesionality současných příslušníků praporu. 
Pobočka aktivně vstupuje i do společenského a veřejného dění. Zástupci pobočky se 
pravidelně zúčastňují pietních aktů v posádce. Svojí účastí na výstavě fotek z misí, 
otevíranou osobně ministrem obrany, a účastí na koncertu Ústřední hudby AČR ke 
Dni rodiny podpořili význam armády v posádce. Úzká součinnost s Posádkovým 
domem armády dovoluje členům pobočky maximálně uspokojovat své zájmy. Tradicí 
je již dvoudenní sjezd Vltavy na raftech, cyklistická putování jihočeskou a 
středočeskou krajinou, návštěva předních divadelních scén v Praze, zimní lyžování 
na Lipně a Monínci, otevírání Lužnice. 
Pobočka dbá na rozšiřování členské základny. K tomu organizuje některé své akce 
jako otevřené pro širší veřejnost, snaží se informovat šířeji veřejnost o své činnosti, 
pravidelně informuje své členy o dění v posádce a usiluje o zvyšování atraktivnosti a 
prestiže svých akcí. Že se jedná asi o správný směr, dokazuje 30 nových členů v 
letošním roce a rozšíření počtu klubů o klub plážového volejbalu a klub volejbalu 
mužů.  
Nejaktivnějšími členy jsou Zdeněk Chuda, Jaroslav a Jiří Rothbauerovi, Kateřina 
Heinová, Zbyněk Ostrý. Předsedou pobočky Tábor je plk. Václav Pisinger. 
 
Pobočka Svazu DaP AČR Valašské Meziříčí působí ve Zlínském kraji, na jehož 
území není dislokována žádná vojenská posádka. Pobočka tedy nemá ani možnost 
využít určitého posádkového zázemí, prostoru nebo klubu. Přes tento handicap např. 
oproti možnostem pobočky Tábor nebo Lipník je činnost pobočky Valašské Meziříčí, 
prováděná podle přijatého ročního plánu, rovněž dosti pestrá. 
Činnosti Svazu se nyní v pobočce věnuje 10 stálých členů po odstoupení bývalého 
klubu airsoftu mládeže, kteří se dali vlastní cestou, i když jsou stále vítáni a zváni na 
jarní střelecký přebor. Stálými členy pobočky jsou převážně záložníci, jen 2 členové 
pobočky jsou vojáci v činné službě a jeden je příslušníkem AZ AČR. Pobočka má 
sice sídlo ve Valmezu, ale sdružuje členy z nejširšího okolí v rámci nejen kraje. 
V uplynulém roce se členové pobočky již tradičně aktivně účastnili na pietních akcích 
celostátního významu, při nichž reprezentovali Svaz DaP AČR – např. 23. dubna 
položením věnce při pietním shromáždění u Památníku vypálení obce na Ploštině 
esesáckým komandem nebo 28. srpna při oslavě 73. výročí SNP v Makovském 
průsmyku pod Bumbálkou na pietním místě partyzánského boje slavné 1. čsl. 
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partyzánské brigády Jana Žižky. Při těchto významných pietních akcích také 
spolupracujeme od letošního roku s oblastní organizací ČSBS ve Valašském 
Meziříčí, s níž jsme jako pobočka Svazu DaP AČR zahájili úzkou součinnost na 
místní úrovni. Její předseda Ing. Alois Martinek, který je také kpt. v z., vstoupil do 
Svazu DaP AČR a stal se od června t. r. členem naší pobočky. Společně jsme mj. 
pak 3. července provedli vzpomínkovou pietní akci ke 100. výročí bitvy i Zborova 
s položením věnců k památníkům legionářů ve Valašském Meziříčí, v Zašové a na 
Velké Lhotě.  
V oblasti zájmových branných a střeleckých aktivit členové pobočky již tradičně 
uspořádali 1. dubna další ročník Jarního střílení v Poličné „O sniperský hrníček“. Tato 
akce, jako přebor pobočky jednotlivců ve střelbě z Vpi a malorážky, měla opět 
značný úspěch a zúčastnilo se jí 8 členů. Další akci z oblasti střelecké přípravy 
perfektně zorganizoval náš instruktor střelby Laďa Trčka 13. května na střelnici ve 
Střelné. Byly to ostré střelby ze starších i současných typů vojenských pěchotních 
zbraní. Toto cvičení mělo opět mezi námi, jak těmi staršími, tak i mladšími vojáky, 
velmi příznivý ohlas, a proto jsme ho, i jako formu zdokonalovacího výcviku ve 
střelbě, zařadili do plánu pobočky i pro další rok. Podzimní střílení na střelnici v Zubří 
pak proběhlo 10. října ve stejných disciplinách jako to jarní. 
I v letošním roce se členové pobočky Valašské Meziříčí zúčastnili některých 
vyhlašovaných vojenských pochodů. Byl to především 7. ročník Vojenského pochodu 
ČR dne 6. května konaný u příležitosti oslav Dne vítězství letos opět v Lednicko-
valtickém areálu, a jako už obvykle se širokou mezinárodní účastí. Potom to byl 24. 
června Pochod po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov a taky pak další ročník 
Partyzánského pochodu ČsOL konaný dne 26. srpna na Vysočině v okolí Vírské 
přehrady na počest připomínky působení partyzánského oddílu Dr. Miroslav Tyrš. 
Nelze zde opomenout, že členové Svazu z pobočky Valašské Meziříčí se i v rámci 
občanského života v obcích svého bydliště jsou přítomni pravidelně při 
organizovaných oslavách státních svátků 8. května a 28. října. K významným dnům, 
které v naší působnosti slavíme, patří zejména však také Den válečných veteránů 
11. listopadu, který letos připadl na sobotu. Krajskou oslavu Dne válečných veteránů 
zorganizoval jako každoročně ředitel KVV Zlín se spoluúčastí pobočky Svazu DaP 
AČR, letos však přímo ve Valašském Meziříčí v součinnosti se starostou města, u 
Pomníku obětí 1. světové války a legií na Masarykově ulici.  
V letošním roce jsme opět obnovili tradičně dobrou spolupráci a přímý kontakt 
pobočky Svazu DaP AČR Valašské Meziříčí s novým ředitelem KVV Zlín plk. Ing. 
Petrem Potykou. 
K nejaktivnějším členům pobočky v roce 2017 patřili kpt. Karel Trčálek, rtn. Laďa 
Trčka a plk. Karel Kredba. Předsedou pobočky Valašské Meziříčí je kpt. Ivan 
Lamprecht. 
 
Pobočka Svazu důstojníků a praporčíků AČR v Lipníku nad Bečvou vznikla v roce 
1994 jako nejstarší mimopražská pobočka Svazu. 
U jejího zrodu stál plk. Ing. Lubomír Chrobák, který zastával funkci předsedy do roku 
2001. Měl největší zásluhu na vzniku organizace. 
Předsedové pobočky Svazu Lipník n. B. od roku 2002 byli postupně: 
2002 - 2005  mjr. Dr. Miloš Glazour 
2006 – 2007  pplk. Ing. Jiří Zais 
2008 – dosud          nrtm. Dalibor Drábek    
Spolupráce místní pobočky Svazu s posádkou Lipník nad Bečvou je na velmi dobré 
úrovni. Spolu se podílejí na pořádání posádkového plesu, dne Ozbrojených sil ČR, 
dne otevřených dveří, pietních aktů, vystoupení vojenského uměleckého souboru 
ONDRÁŠ, Dne válečných veteránů a oslav vzniku ČSR. 
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Dále svaz spolupracuje s městem Lipník nad Bečvou, s místními školami a dětským 
folklórním souborem Maleníček. 
Každoročně jsou do plánu činnosti zahrnuty i sportovní akce: volejbal, fotbal, minigolf 
a stolní tenis. 
Svaz se podílel na organizaci pietních aktů v okolí Lipníka nad Bečvou, ze kterých 
bych chtěl především připomenout uctění památky níže uvedeným našim hrdinům, 
v posledních letech: 
2015 75. výročí úmrtí plk. Františka Zapletala v Jezernici 
2016 75. výročí úmrtí plk. Stanislava Livečky 
2017  75. výročí úmrtí gen. Josefa Ocelky v Nových Dvorech  
 
V současné době má pobočka Svazu důstojníků a praporčíků AČR v Lipníku nad 
Bečvou 11 členů. 
Pobočka Svazu Lipník plánuje i nadále spolupracovat v Lipníku nad Bečvou s 
městem, posádkou, školami a folklórním souborem Maleníček. Svou účastí ve 
veřejném životě hodlá i v příštím období pomáhat formovat veřejné mínění o 
ozbrojených silách a podporovat zachování vojenských tradic pro mladou generaci. 

Rovněž starší pobočka Svazu DaP AČR Havlíčkův Brod se členy Klubu výsadkových 
veteránů uspořádala od 17. do 19. září 2017 na střelnici Lomy nedaleko Kunžaku na 
Jindřichohradecku souboj střelců z ručních zbraní o Putovní pohár Svazu důstojníků 
a praporčíků AČR. Tuto tradiční soutěž, kterou pomáhal organizovat 44. lehký 
motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci, vyhráli střelci domácího Klubu 
výsadkových veteránů. Plk v. v. Josef Turek z pořádajícího klubu k soutěži 
připomenul, že tato mezinárodní střelecká soutěž o Putovní pohár Svazu důstojníků 
a praporčíků měla svůj nultý ročník už v roce 1999. Se 4. brigádou byla soutěž vždy 
spojena a získala si tradici. Poznamenal, že v některých ročnících soutěžilo až sto 
padesát střelců. Poté, co se velení brigády přestěhovalo do Žatce, došlo k jistému 
útlumu a od loňského roku se ji snažíme opět navrátit její místo a prestiž. Dva poháry 
v minulých letech získali do trvalého držení soutěžící ze Slovenska. Bohužel se letos 
nepodařilo zajistit účast zahraničních partnerů.  

Jak jsem se již zmínil, i obnovená pobočka Svazu DaP AČR v Praze pod vedením 
pplk. v.v. Mirka Tlamichy se může pochlubit svými aktivitami. Zaměřila se 
v uplynulém období nejen na reprezentativní účast při významných výročích a 
pietních aktech s položením věnců na území hlavního města Prahy, ale mimo jiné 
akce uspořádala také pro své členy zajímavý poznávací zájezd do bavorských Alp 
s návštěvou Berchtesgadenu a také blízkého tzv. Orlího hnízda na vrcholu 
Kehlsteinu nad bývalým Hitlerovým doupětem na Obersalzbergu. 
 
Stejně jako v minulých letech se Svaz i v tomto roce aktivně účastnil zasedání 
Gamingské iniciativy, jejímž je dlouholetým členem. V letošním roce se konalo jarní 
zasedání v italském letovisku Chianciano Terme ve dnech 18. - 21. května 2017, 
které se soustředilo na aktuální otázky činnosti záložních vojáků v zemích členských 
svazů Gamingské iniciativy a účastníci vyslechli velmi zajímavou přednášku o 
současné situaci tzv. Islámského státu (Daesh) a pravděpodobný další vývoj tohoto 
uskupení. Toto zasedání předznamenalo rovněž změnu ve vedení předsednictva 
Gamingské iniciativy odstoupením pana G. F. Imbalzano.  Také rozhodnutí o přijetí 
Svazu záložních důstojníků Makedonie do Gamingské iniciativy bylo odloženo na 
podzimní pražské zasedání. Na této jarní konferenci zástupci Svazu DAP AČR 
přednesli podrobnou informaci o přípravě podzimního zasedání Gamingské iniciativy 
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v Praze v září, pro kterou se podařilo zajistit vysoký počet záštit od prezidenta 
republiky i dalších vysokých státních funkcionářů.  
Podzimní zasedání Gamingské iniciativy se pak konalo v Praze ve dnech 21. - 24. 
září 2017 a zúčastnilo se ho 22 delegátů ze všech devíti členských států. Vzhledem 
k současné situaci v Evropě a v NATO pořádající Svaz DaP AČR navrhl přijetí 
Pražské deklarace, ve které předložil několik iniciativních návrhů, s nimiž se 
Gamingská iniciativa mohla obrátit na vedoucí státní představitele členských států 
Evropské unie. Pro nemožnost jednomyslného rozhodnutí zúčastněných delegací o 
schválení této deklarace však nebylo možné ji přijmout jako oficiální dokument 
Gamingské iniciativy. Přesto však návrh Pražské deklarace umožnil Svazu DaP AČR 
vejít do přímého pracovního styku s vedením Zastoupení Evropské komise v ČR, 
které o činnost Svazu v mezinárodní oblasti projevilo velký zájem. Proto jsme 
s vedením Zastoupení EK v ČR v úzkém kontaktu a informujeme je o našich 
aktivitách v rámci EU, pro které byl ze strany Zastoupení EK v ČR přislíbena i možná 
finanční podpora. 
Na pražském zasedání došlo k obměně předsednictva Gamingské iniciativy tak, že 
se poprvé v její historii ujal funkce prezidenta GI místopředseda ÚR našeho Svazu 
mjr. JUDr. Radim Marušák, který bude vykonávat tuto funkci na čtyřech budoucích 
zasedáních Gamingské iniciativy v příštích 2 letech, a to společně s viceprezidentem 
Cdr. Zygfrydem Naczkem z Polska a plk. Stanislavem Linicem z Chorvatska, ve 
funkci past-prezidenta GI. Na pražském zasedání bylo schváleno plnoprávné členství 
Svazu záložních důstojníků Makedonie v Gamingské iniciativě, byl zpracován 
seznam kontaktů jednotlivých delegátů, Stanislav Linic byl schválen jako odpovědný 
zástupce GI pro správu webové stránky GI a G. F. Imbalzano byl navržen jako 
pověřený zástupce GI pro mezinárodní záležitosti. Další zasedání GI bude v Itálii 
s tím, že místo bude ještě upřesněno a předsednictvo GI bylo vyzváno, aby podpořilo 
účast Svazu záložních důstojníků Makedonie v GI na Ministerstvu obrany 
Makedonie. 
Je třeba zdůraznit, že zvolení zástupce Svazu do čela GI je vyjádřením důvěry a 
oceněním činnosti našeho Svazu v GI. Proto je namístě srdečně poděkovat všem 
členům Svazu, kteří se na přípravě a průběhu zasedání GI aktivně podílejí. Jsou to 
konkrétně Svetozár Plesník, Radim Marušák, Josef Ehl, Ivan Lamprecht, Miroslav 
Tlamicha a všichni ti, kteří jsou ochotni na požádání pomoci s konkrétním úkolem. 
  
I v letošním roce se Svaz podílel na vzpomínkové pietní akci na mezinárodním 
vojenském hřbitově v Milovicích, které se pravidelně účastní četní zástupci italských 
vojenských skupin, zástupci Generálního štábu AČR a další zahraniční hosté. Letos 
se tato pietní akce konala v sobotu 18. listopadu a za Svaz DaP AČR se jí zúčastnili 
funkcionáři Výboru asociace pro uctění památky padlých ARMi (Asociace vzpomínek 
Milovice) na vojenském mezinárodním hřbitově v Milovicích společně se starostou 
města Milovice a dalšími veřejnými činiteli. 
 
Hovořím-li o úspěších tohoto roku, nelze vynechat to, co je pro letošní rok významné 
a charakteristické, že se opět daří dobrá spolupráce s orgány veřejné správy, s MO 
ČR, s GŠ, s Vojenskou kanceláří PR, s Policejním presidiem a i dalšími orgány, i hl. 
m. Prahy aj. Pěkným projevem takové spolupráce je mj. též udělení mnoha záštit 
významným akcím našeho Svazu, jako bylo i zmíněné podzimní zasedání GI 
v Praze. Také však nemohu opomenout ještě jednu významnou událost letošního 
roku v životě Svazu. Tou bylo slavnostní předání Praporu Svazu DaP AČR 1. června 
t.r. zde v tomto sále. Prapor zde převzal náš předseda plk. v.v. Sváťa Plesník z rukou 
1. zástupce NGŠ genpor. Jiřího Balouna. Hned po předání pak byl tento náš Prapor 
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poctěn i Čestnou stuhou Policejního prezidenta PČR, kterou na něj slavnostně 
připnul briggen. Martin Vondrášek. 
 
Aktivity a úkoly Svazu DaP AČR řízené a kontrolované přímo Ústřední radou Svazu 
byly i v tomto roce především: 

- kontakty a součinnost s ústředními orgány a organizacemi, MO ČR, úřady aj. 
- významné aktivity Svazu na mezinárodní úrovni, zejména účast na činnosti 

Gamingské iniciativy, 
- v neposlední řadě pak ještě tomto roce 2017 udržitelnost grantového projektu 

multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – 
osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“. 

 
Při našem dnešním ohlédnutí za uplynulým rokem vidíme, že se řada věcí daří, Svaz 
pracuje, ale také nám stále zbývá hodně řešit. Stále se nedaří obnovit činnost 
sekretariátu Svazu, což je podmíněno i získáním prostor vhodných pro řádnou 
činnost svazového ústředí. Malinká vojenskou správou nám přidělená místnost 
v ruzyňských kasárnách stačí sotva jen k uložení majetku Svazu jako skladiště. 
Činný sekretariát je ale rovněž jednou z podmínek i pro práci s členskou základnou. 
Musíme také věnovat větší pozornost práci s mimopražskými regionálními 
pobočkami, jak nám uložilo i Usnesení z loňské VH, a kde jsme stále plnění tohoto 
trvajícího důležitého úkolu hodně dlužni. Svaz má nyní téměř 400 členů, starší 
členská základna vojáků v záloze přirozeně stárne a zákonitě ubývá, na druhé straně 
však zaznamenáváme přírůstky členů v některých pobočkách, zejména v místech 
posádek, jako např. v Táboře. Proto se zaměříme v dalším období také na získávání 
nových členů i z řad AZ AČR. 
 
Je třeba zdůraznit, že Svaz DaP AČR jako nezávislý zapsaný spolek není příjemcem 
žádných dotací na svůj provoz a je při své činnosti a financování aktivit závislý 
výhradně na členských příspěvcích svých členů (ročně cca 14 000 Kč) a na 
příspěvcích případných sponzorů nebo grantů. Svaz vydává svůj časopis MILITARY 
FORUM, který může vycházet jen díky tomu, že uveřejňuje placenou reklamu. 
V uplynulém období podal Svaz DaP AČR celkem 2 řádná přiznání k dani z příjmů. 
Ani v jednom případě neměl finanční úřad připomínky. 
 
Na závěr chci zde poděkovat členům Ústřední rady a předsednictva Svazu, všem, 
kteří obětavou prací ve svém volném čase a s plným nasazením nejen svým 
osobním, ale i svých vlastních prostředků a bez nároku na jakoukoli odměnu se 
podíleli na činnosti Svazu. Bez jejich nasazení, nadšení a vůle by náš nynější Svaz 
neexistoval. 
 
Přeji našemu Svazu důstojníků a praporčíků AČR úspěch v dalším konání. 
 
Praha 8. prosince 2017  
 

/místopředseda ÚR Svazu Ing. Ivan Lamprecht/ 


