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PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EMESKAI 2018 
Zavítal k nám podzim, čas, kdy se školáci vracejí zpátky do 

škol a za okny sledujeme padat barevné listí. Pro karatisty 

z oddílu MSK Sokol Pardubice to ale znamená jediné, a to 

návrat do Hanušovic, kde jsme měli možnost zdokonalit své 

dosavadní schopnosti a také se přiučit něčemu novému. 

Sešli jsme se tu společně se členy dalších oddílů Moderního 

Sportovního karate, se kterými jsme zde strávili oba dva 

víkendy mezi 20. a 28. říjnem.  

První víkend jsme se zaměřovali na bojové techniky. 

Program se lišil dle úrovně jednotlivých pasů. Bílé a žluté 

pasy zdokonalovali své údery a kopy pod vedením zkušeného mistra Jana Radila, II. Dan, 

kterému asistovali modré pasy. Oranžové a vyšší pasy trénovali pod vedením mistra 

Dalibora Olivy, I. Dan. Ti nám vše detailně předvedli a ukázali. Procvičovala se především 

návaznost jednotlivých úderů a kopů a také jsme si dopilovali naše formy (sestavy). 

Druhý víkend se uskutečnil námi všemi očekávaný testovací turnaj. Naše doposud získané 

schopnosti a dovednosti, jsme si zde mohli reálně vyzkoušet v boji a také jsme všem mohli 

předvést své nejlepší formy (sestavy) u kterých záleží především na přesnosti a rychlosti 

kopů a úderů. Nesměly zde chybět ani výdechy a všechny drobné detaily. Pardubickým 

karatistům se jako vždy velice dařilo a každý si domů odvezl cenná umístění. 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

David Puchoň MG (muži zelení) 2. místo 
 

Youness Serbouti M16 (muži pod 16let) 1. místo 
 

Iveta Špačková FO+FY (ženy oranžové a žluté) 2. místo 
 

Martin Goláň MA+MB (muži absolutní a modří) 2. místo 
 

Dalibor Mrňávek MA+MB (muži absolutní a modří) 3. místo 
 

David Šulc MO+MY (muži oranžoví a žlutí) 2. místo 
 

 

Tabulka nově získaných technických stupňů 

Čeněk Mědílek 10. kyu (první žlutý pás) 
 

Youness Serbouti 7. kyu (druhý oranžový pás) 
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Tabulka umístění ve formách 

Čeněk Mědílek F1° (Forma Prima) 3. místo 
 

Youness Serbouti S2° (Forma Secunda-set) 1. místo 
 

Eva Lepková S3° (Forma Tertia-set) 2. místo 
 

David Puchoň S3° (Forma Tertia-set) 3. místo 
 

Martin Goláň S4° (Forma Quarta-set) 2. místo 
 

Aleš Hajdák S4° (Forma Quarta-set) 3. místo 
 

Dalibor Mrňávek C6° (Forma Contra-set) 2. místo 
 

 

 

pardubická výprava na Podzimním soustředění EMESKAI 2018 

 Děkujeme za podporu našim sponzorům: 
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