
Co je to KAPAP?
KAPAP je zkratka pro Krav Pa-

nim el Panim, což se dá přeložit 
jako „boj v tváří v tvář“.

Je to izraelský bojový systém 
pro hand-to-hand a sebeobra-
nu využívaný IDF (Izraeli Defen-
se Forces). Kapap byl vyvinutý 
v roce 1930 mezi židovskými 
tábory jako přípravný trénink 

před tím, než dorazí do Palesti-
ny. Byl spíš způsob vedení boje 
než bojový systém. Kapap si 
oblíbily jednotky Palmach jako 
program pro své rekruty. V sou-
časné době je Kapap velmi 
oblíbený systém sebeobrany 
mezi policií a armádou. 

Kapap je efektní cesta jak co 
nejjednodušeji ubránit, bez 

ohledu na tělesně rozdíly. 
Kapap se může chápat jako 
sebeobranný systém, ale také 
jako bojové umění.

Kapap je určený pro toho, 
kdo se chce naučit dobrou 
sebeobranu a ochránit sebe 
co nejrychleji a co nejefektiv-
nějším způsobem. Vyučujeme 
také bodyguardy, bezpeč-

nostní služby a taky speciální 
jednotky, samozřejmě vše 
je přizpůsobeno potřebám 
jednotlivých  skupin.

Pokud by chtěli čtenáři znát 
ve zkratce pravý význam, co je 
to Kapap, tak je to: 
„Maximum obrany v mini-
málním čase a s minimem 
rizika“

Zeptali jsme se několika adeptů semináře na 
jejich první dojmy…

Lukáš Pešta, 
České Budějovice

Super seminář a také poděkování pořadate-
lům. Velice zajímavé a příjemné setkání s hlavním 
přestavitelem KAPAP panem Moshe Galiskem.

Bohumil Duchoň, Unkovice
Dobrá akce.

Ing. Michal Janoušek, Dobříš
Seminář byl veden v naprosto otevřené a přá-

telské atmosféře, což mi maximálně vyhovovalo. 
Mistr Galisko je velmi charismatický člověk, který 
má můj obdiv. Choval se ke všem zcela přirozeně 
a téměř s otcovskou láskou. Musím říci, že to byl 

seminář, který mi hodně dal nejen technicky, 
ale i lidsky, protože jsem poznal dalšího super 
člověka.

Závěrem jsme zastavili na krátký rozhovor 
jednoho z organizátorů akce, pana Antoní-
nA GrůZU. 

Pane Grůzo, jak hodnotíte váš seminář IKA?
Osobně si myslím, že akce dopadla dobře. 

Prezident Moshe Galisko je spokojený a my také. 
Chtěl bych touto formou poděkovat několika 
firmám, které nám byly velice nápomocné a bez 
nichž by se naše společná akce neuskutečnila. 
Jako první velký dík patří společnosti ZB REAL, 
a.s. – která se zaměřuje na pronájem nemovitos-
tí, bytů a nebytových prostor. Bez jejich finanční 
pomoci by se akce nemohla realizovat.

Dále to je firma HAYASHI – BUDOLAND – která 
měla po celou dobu akce svůj prodejní stánek 
a nabízela veškeré pomůcky pro Krav Maga – 
Kapap. Mezi další bych rád vyzvedl váš časopis 
BOJOVÁ UMĚNÍ – Fighter´s magazín, který se stal 
mediálním partnerem nejen této akce, ale také 
České Asociace Krav Maga – Kapap od úplného 
začátku. Děkuji proto panu Miroslavu Sobotkovi. 
Nerad bych na někoho zapomněl. Takže děkuji 
všem, kteří podali pomocnou ruku jakoukoliv 
formou. 

Co plánujete do budoucna vy?
Připravujeme se do Bratislavy, jak už bylo 

řečeno dříve. Chystáme semináře – workshopy, 
KAPAP military dny, branné dny pro děti. Pořád 
je co dělat. Také se vrátíme k našim pravidelným 
kurzům, které jsou stále populárnější.

V naší redakční poště se před několika měsíci objevila zajímavá pozvánka od 
pořadatelů z České Asociace Krav Maga – Kapap. Stálo zde, že se připravuje 
první seminář mezinárodní organizace Kapap v Čr. Proto jsme kontaktovali 
organizátory a na akci jsme vycestovali. Izraelské bojové systémy jsou stále 
více v kurzu a tak proč se nepodělit se čtenáři našeho časopisu Bojová umění – 
Fighter´s magazin. naše redakce se stala mediálním partnerem této akce. tím 
pádem máme vše, jak se říká, z první ruky. Ale pěkně od začátku. 
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Kapap (resp. celým názvem 
Krav Panim el Panim) je boj 
s přímým kontaktem s nepříte-
lem, boj s holí, zbraněmi, auto 
i poloautomatickými zbraně-
mi, puškami a jinými ručními 
zbraněmi. Kapap, značí boj 
tváří v tvář a obsahuje všechny 
bojové techniky, které může 
potřebovat voják na bitevním 
poli. Vojáci jsou trénovaní na 
boj zblízka, boj s holí - používají 
dlouhou i krátkou hůl, boj s no-
žem, různými předměty a zbra-
němi. Kurzy jsou nastaveny tak, 
aby účastníka vytrénovaly po 
fyzické i duševní stránce. Kapap 
se vyvinul do moderního bo-
jového systému a stále se pou-

žívá ve speciálních jednotkách 
jako např.. YAMAM.

V sobotu 1. května 2010, se 
v Brně uskutečnilo setkání 
bojovníků reálné sebeobrany 
KAPAP.

Do prostoru úpolové tělo-
cvičny Masarykovy Univerzity 
se již od rána sjížděli zájemci 
izraelského bojového systému 
KRAV PANIM EL PANIM 

Prezidentem mezinárodní 
asociace KAPAP je 55. léty 
Moshe H. Galisko z Izraele,  
který právě přicestoval do Čes-
ka na pozvání pořadatelů akce.

Necelých 40 adeptů si mohlo 
vyzkoušet tento vojenský bojo-
vý systém na vlastní kůži.

Celý seminář byl velice pres-
tižní a populární i ze strany di-
váků. Potkali se zde zástupci od 
ministerstva obrany, minister-
stva vnitra, Policie ČR, Městské 
police Brno, přes zdravotnické 
záchranné služby a konče 
mediálními partnery akce.

Pořadatelé si připravili pro 
všechny malé občerstvení 
a prodejní stánek s pomůckami 
pro bojové umění a sporty od 
firmy Hayashi – Budoland.

Po ukončení semináře získali 
organizátoři důležité certifiká-
ty, které je opravňují a rozšiřují 
jejich působnost v systému 
KAPAP v ČR. Na úplný závěr ob-
držel Moshe Galisko pamětní 
plaketu vyrobenou ze skla od 
pořadatelů jako formu podě-
kování za vedení semináře 
a bojové nasazení.

Autor:  Redakce 
Fotografie: archiv ČAKMK, o. s. 

www.kravmaga-kapap.cz

Partneři:
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Dobrý den pane Galisko, jaká byla cesta 
do Čr. Měl jste příjemný let?

Ano, cesta byla v pohodě. Máte zajímavá 
a nádherná města, která jsem měl možnost 
vidět z našeho putování z automobilu. Také 
zde máte příjemné lidi.

Před nedávnem jste se v Izraeli účastnil 
akce, připomínající 100. výročí naroze-
ní zakladatele Krav Maga Imi Sde-or 
(Emericha Lichtenfelda), který přišel na 
vaše území z bývalého Československa. 
Můžete nám o akci něco málo říci?

Tato velká událost k příležitosti 100 let 
od narození mistra Imiho Lichtenfelda se 
připravovala již dlouho dopředu. Mimo 
jiné se účastnili senior instruktoři, jako jsou 
Grandmaster HAIM ZUT anebo DENNIS HA-
NOVER. Celé akce se účastnili studenti všech 
věkových kategorií a předvedli svoje umění 
boje.  Bylo nádherné vidět prezentace armá-
dy, policie, bezpečnostních sil, a také civilistů 
společně s dětmi a mládeží. Na úplný závěr 
akce jsem v krátkém proslovu zhodnotil tuto 
setkání a poděkoval pořadatelům. Jménem 
mezinárodní organizace  Kapap v Izraeli byl 
udělen titul vrchního učitele (Master) – mis-
trovi HAIM ZUT. 

Víme, že na Slovensko jste měl tu čest již 
přicestovat v minulém roce. takže letos 
padla volba na Českou republiku?

Snažím se učit KAPAP metody v kaž-
dém státě na světě, kde jsou lidé, kteří 
mají zájem se učit.

V minulém roce jsem celkem 27krát vy-
cestoval učit mimo Izrael. Ano, do České 
republiky jsem přicestoval za účelem 
výuky a s cílem podpořit metodu KRAV 
PANIM EL PANIM.

Vaše mezinárodní organizace se rychle 
rozrůstá. Kde již máte svoje pobočky?

Naše organizace roste každým dnem. Již 
dnes pracujeme v rámci 26 států na světě. 
Samozřejmě že většina států je v Evropě. Mu-
síte si uvědomit jednu věc a to, že jsem začal 
vyučovat mimo hranice Izraele až po smrti 
mého otce. Moje první cesta byla v roce 2006 
a směřovala do Itálie.

Můžete prosím laikům vysvětlit rozdíl 
mezi KrAV MAGA a KAPAP, který prezen-
tuje vaše rodina? 

Metoda výuky Krav Maga patří mezi jednu 
větev, která vystoupila z velkého stromu 
KAPAP.

Proto Krav Maga, využívá základů KAPAP. 
Podle vnímaní mého otce Haviva Galiska 
(1930-2005), se musí učit všechna tajemství 
a techniky které se vyvinula v KAPAP dle 
uváženého rozhodnutí.

Musíte vědět, kdy učit veřejnost v závislosti 
na charakteru skupiny, ale vždy podle přes-

ných a řádných metod.

Jak sevVám líbil seminář? Měl jste mož-
nost navštívit město Brno?

Můj pocit ze semináře v Brně je pozitivní. Já 
jsem si ho užil. Myslím si, že účastníci viděli 
něco jiného, než jsou zvyklí.  Snažil jsem se 
během 4 hodin představit základní techniky. 
Také hosté si přišli na své a moje demonstra-
ce se jim líbily. Budu se rád vracet do města, 
kde jsou pohodoví lidé, kteří mají zájem se 
učit. Moje uspokojení bylo v plném rozsahu.

Další zastávka bude Bratislava – Sloven-
sko (25.–-27. 6. 2010). Jaké jsou vaše další 
plány do budoucna?

Ano, moje další cesta po-
vede na Slovensko. Do 
Bratislavy pojedu již 
podruhé. A tím pádem 
očekávám vyšší účast 
z řady veřejnosti. 
Vím, že Ivan 
Spišiak (hlavní 
instruktor a de-
legát IKA) dělá 
dobrou práci 
a podporuje 
metody 
KAPAP ve své 
zemi.

Po samotném semináři jsme dali 
prezidentovi MosheMu GAlIsKovI 
několik málo otázek pro náš časopis.


