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Krav Maga Global
ve sladovnû M˘to
Ve stfieleckém komplexu v M˘tû u Rokycan se konal stfieleck˘ kurz cviãitelÛ
sebeobranného a taktického systému Krav Maga Global (KMG). Pfii té pfiíleÏitosti
jsem poloÏil pár otázek fiediteli KMG v âR Jakubu Otipkovi.
nak na‰i instruktofii z tuzemska i ze zahraniãí, jsou tu ale také pfiíslu‰níci rÛzn˘ch sloÏek policejních útvarÛ a armády.

> NáplÀ kurzu je urãitû pestrá?
Urãitû. Kurz je ale jen tfiídenní,
takÏe nemÛÏeme cviãit
úplnû v‰echno. Základní kurz ve v˘cvikovém stfiedisku
izraelské
armády
v Lota-

ru trvá ‰est mûsícÛ a kaÏd˘ den zahrnuje hodiny fyzické pfiípravy, hodiny sebeobrany, hodiny stfiílení... Tam jsou ov‰em
ti, kdo osvobozují rukojmí, chytají teroristy, takÏe dobfie vûdí, proã to dûlají. My jsme
se snaÏili nejzajímavûj‰í ãásti v˘cviku vtûsnat do tûch tfií dnÛ. Cviãení se odehrávalo
jak v tûlocviãnû, tak i na stfielnici a ‰lo o práci se zbraní, taktiku otevírání dvefií, stfielbu
v místnostech a dal‰í vûci, ale samozfiejmû
i o nácvik práce s paintbalovou zbraní atd.
Paintbal se stfiílí jak na vnitfiní paintbalové
stfielnici, tak i na venkovní stfiel-

¤editel KMG v âR Jakub Otipka

> VÏdycky jsem si myslel, Ïe moderní systém sebeobrany Krav Maga je
boj beze zbranû, rukama, nohama
a pfiípadnû pfiedmûty, které jsou
momentálnû pfii ruce. Vy tady ale
stfiílíte!
Krav Maga znamená ve volném pfiekladu boj zblízka. Primárnû se tedy zamûfiujeme na sebeobranu a boj zblízka, ãást
pfiípravy v‰ak pochopitelnû vûnujeme
také taktice boje, pfiechodu mezi sebeobranou a donucovacími prostfiedky,
jako jsou tfieba teleskopick˘ obu‰ek,
pepfiov˘ sprej atd., a souãástí pfiípravy
je i stfielba z krátk˘ch a dlouh˘ch zbraní paintbalov˘ch i ostr˘ch zbraní. Tento kurz je urãen pro cviãitele se zbrojním
prÛkazem a vlastní zbraní.

> Nováãek tedy zaãíná bojem rukama
nohama, potom, v dal‰í etapû, pokraãuje boj nûjak˘m pfiedmûtem
a aÏ nakonec se dostává ke stfiílení?
Ano, stfiílení je nakonec. Stává se nám ale
také, Ïe k nám pfiicházejí zku‰ení stfielci,
ktefií naopak mají zájem fie‰it situace, kdy
zbraÀ ne‰lo pouÏít – do‰ly náboje, do‰lo
k zádrÏce nebo se nedalo stfiílet u benzinové pumpy – a chtûjí se nauãit kopy,
údery... Adepti dne‰ního kurzu jsou jed-

88

Obrovsk˘ komplex b˘valé m˘tské sladovny ve v‰ech sv˘ch ãtyfiech nadzemních podlaÏích disponuje
50m ostrou stfielnicí, vnitfiní paintbalovou stfielnicí, prostornou tûlocviãnou s cviãn˘mi lezeck˘mi stûnami, posilovnou a dokonce i reballovou halou pro nácvik stfielby gumov˘mi stfielami. PodlaÏí jsou vzájemnû propojena ãtyfimi mezonetov˘mi prÛchody. Cviãební areál doplÀují dva umûle vytvofiené taktické
domky (jeden si postavila Policie âR), které slouÏí jako v˘cvikov˘ polygon pro nácvik stfielby v místnostech. Jejich v˘hodou je umûlé osvûtlení, a proto moÏnost neomezeného vyuÏití po cel˘ch 24 hodin a souãasnû také moÏnost simulace boje za sníÏené viditelnosti nebo i za úplné tmy. Prostory ohraniãené bezpeãnostní sítí slouÏí k bezpeãnému sledování dûní z bezprostfiední blízkosti. Areál je urãen
minimálnû pro ‰est, maximálnû pro 40 úãastníkÛ (pfii turnajích aÏ 100). Je zaji‰tûno pÛjãování v˘stroje, doplÀování munice a vzduchu (CO2 ne). Nové ‰atny mají uzamykatelné skfiíÀky, sprchy a WC, pobyt si lze je‰tû zpfiíjemnit obãerstvením v restauraci.
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