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Krav Maga Combat System
International
International Kapap Union
Krav Maga Combat System je dalším krokem na cestě vývoje oficiálního
systému Krav Maga po právní stránce platící v Německu. Systém klade
důraz v protikladu k ostatním organizacím ne, aby byl takzvaně tradiční, ale
originální. Jedná se o maximální účinnost v oblasti sebeobrany.
Na pozvání přicestoval do
Bratislavy hlavní instruktor
reprezentující tento styl
v Německu a tím je pan
Frank Zota. Ten přicestoval na pozvání Slovenské
Asociace Krav Maga – Kapap.
Prezident organizace pan
Ivan Spišiak se stal také čestným předsedou International Kapap Union a oficiálním
reprezentantem této unie na
Slovensku.
U příležitosti konání mezinárodního semináře 9. října
2010 v Bratislavě jsme se
pokusili požádat šéfinstruktora Franka Zotu o rozhovor
a ten souhlasil. Jenom pro
zajímavost: pan Zota je
zástupce Kapap organizace,
která je třetí v pořadí na
celém světě.
Můžete se na začátek našim
čtenářům trochu představit?
Samozřejmě moc rád. Jmenuji se Frank Zota a narodil
jsem se v roce 1963 v Bottrop
v Německu. Pracuji již 25 let
v státní službě (bezpečnostní
oblast). Jsem ženatý a mám
dvě děti.
Jak jste se dostal k vaší
činnosti, jaký byl váš prvotní
záměr?
Od svých šesti let jsem
začal s bojovým uměním. Na
mém startu byl první zápas,
potom přišlo na řadu judo.
Potom následovalo taekwondo a také jsem se věnoval 16
roků Hapkido, kde jsem získal
3. dan. V roce 2000 jsem se
dozvěděl v časopise o Krav
Maga. V Holandsku se konal
jeden top seminář, kterého
jsem se účastnil. Zjistil jsem, že

KM je to, co jsem vždy hledal.
Sebeobrana bez ohledu. Po semináři jsem postupně navštívil
několik seminářů v Izraeli.
V roce 2006 jsem se přihlásil
na instruktorský kurz, který
byl ukončen tvrdou závěrečnou zkouškou, kterou jsem
zvládl. Mezi moje učitele, kteří
ovlivnili moji cestu, uvedu
například taková jména, jako
jsou Heim Gidon, Yaron Lichtenstein, Moni Aizik a další. Od
roku 2007 jsem certifikovaným
instruktorem World Krav Maga

Association. V roce 2009 jsem
se účastnil instruktorského
kurzu IKA, kde jsem získal od
Mosheho Galiska certifikát
KAPAP – LEVEL C. V roce 2010
jsem byl přezkoušený u prezidenta WKMW – Alexe Parise na
Full instruktora – LEVEL 4, což
jsem taktéž zdárně a úspěšně
absolvoval.
Zhodnoťte v kostce tedy
vaše dosavadní úspěchy?
Dal jsem si za cíl učit reálnou sebeobranu a ne učit

postupy a principy, které ve
stresu nefungují.
Co považujete ve výuce za
nejdůležitější?
Sebeobrana začíná v hlavě
a musí fungovat u každého.
Je vlastně jedno, jestli jste
malý nebo velký vzrůstem.
Nebo kolik vážíte, jestli jste
těžký nebo hubený bez svalové hmoty.
Nevyučuji techniky, které
u někoho nefungují. Moje
techniky fungují také v různých stresových situacích,
bez ohledu na věk osoby,
která se brání.
Jaké je složení vaší organizace a kolik vás cvičí?
Naše organizace má dvě
části. Jedna je Krav Maga
a druhá je zaměřená na
MMA. Dohromady nás je
kolem 150 členů.

Frank Zota

Zástupce International Kapap Union
Instruktor Kapap uznaný izraelským ministerstvem sportu
a školství – LEVEL C
Kapap instruktor International Kapap Union
Zástupce World Krav Maga Association v Německu
Full-instruktor Krav Maga (WKMA)
Nositel 3. mistrovského stupně (Dan) – Hapkido
Nositel trenérské licence – C.
Adresa:
Frank Zota
Pestalozzi Str. 15
462 36 Bottrop, Německo
e-mail: f.zota@krav-maga.ws
Krav Maga - http://www.krav-maga.ws/
Kapap - http://www.kapap.ws/
Klubové stránky - http://www.ksc-bottrop.de/

Kde lze o vaší organizaci
získat další informace?
Informace naleznete na Facebooku pod mým jménem
Fran Zota, jsou zde i videa
našeho systému a další
novinky.
Na úplný závěr, kde vás zájemci mohou kontaktovat?
Také máme svoje internetové stránky, kde můžete získat
veškeré termíny na semináře
a akce, které právě organizujeme.
Děkujeme za rozhovor
a přejeme hodně štěstí
v dalších aktivitách.
Autor: Antonín Grůza
Překlad: Ing. Boris Dziura
Fotografie: archiv Frank Zota

