
Pohár starosty obce Dobrá v judo 

  
V neděli 10. prosince uspořádaly judistické oddíly Judo 

Beskydy a Sportovní klub policie Ostrava pod záštitou 

starosty obce Dobrá tradiční přátelské ukončení sezóny, na 

které dorazilo 160 účastníků z osmnácti klubů. 

Stoprocentní úspěšnost zaznamenala výprava T. J. 

Sokol Mohelnice, když její čtyři členové dovezli čtyři medaile. 

Tu z nejcennějšího kovu vybojoval Martin Sedlák, tři druhá 

místa pak obsadili Adam Šmelko, Matyas Malár a mladší žák 

Šimon Damajka.



 

  
ŠAMPIONÁT MORAVY MLÁĎAT 

V JUDO 
  

  

Pěknou tečku za letošní úspěšnou sezónou udělala šestice 

nejmladších členů oddílu judo T. J. Sokol Mohelnice v sobotu 16. 

prosince v Uherském Hradišti na nejvyšší soutěži pro tuto kategorii - 

Šampionátu Moravy. 



    Hezkým dárkem pod stromeček je první místo a titul 

Přeborníka Moravy pro Martina Sedláka, dvě druhá místa 

vybojovaly Terezka Matalová a Veronika Dřevická a bronzovou 

medaili si odvezli Maxim Damajka, František Matal a Vendula 

Dřevická.   



 
Postup do extraligy judo 

Mohelnici unikl 
  

V sobotu 2. prosince se z pověření Českého svazu judo konalo v 

Mohelnici barážové kolo naší nejvyšší soutěže mužů. Do bojů o postup 

do extraligy nastoupili prvoligoví judisté z T. J. Sokol Mohelnice spolu 

s JC Plzeň a extraligové celky FCC SJ Litoměřice a SKP Judo Jičín, 

které měly dvě z pěti váhových kategorií obsazeny reprezentačními 

závodníky ze Slovenska. Proti tomuto „kalibru“ se prosazuje velmi 

těžko, prohráli jsme postupně 2 : 3 a 1 : 4, a tak ani vítězství nad Plzní 

3 : 2 nás neposunulo k postupu. 

To však nic nemění na tom, že muži T. J. Sokol Mohelnice v 

letošním ročníku I. ligy zvítězili a důstojně tak reprezentovali 

Olomoucký kraj i Město Mohelnice, kterým patří poděkování za 

významnou finanční podporu. 



 



 
  

Vánoční turnaj mláďat a žáků v judo 2017 
  

  

Dvě stě mladých judistů se sjelo do Mohelnice poslední listopadovou 

sobotu, aby poměřili své síly na 33. ročníku mezinárodního Vánočního 

turnaje v judo mláďat a mladších a starších žáků a žaček. Tato akce se 

konala za významné podpory Města Mohelnice, Olomouckého kraje, České 

obce sokolské a Krajského svazu judo.  

  

Kromě českých oddílů k nám tradičně zavítali i závodníci z Polska, 

Slovenska a Německa. Domácí reprezentace v počtu 20 závodníků slyšela 



cinkání cenného kovu celkem desetkrát.  
  

V kategorii mláďat zápasí dle pravidel judo dívky a chlapci dohromady 

a někdy dojde i na slzy zklamání. To ale neplatilo pro  nejmladší mohelnické 

judisty Františka Matala a Karla Gottvalda, kteří skončili na třetím místě. 

V kategorii starších mláďat zase nenašli přemožitele Martin Sedlák ve váze 

do 36 kg a Adam Šmelko ve váze do 45 kg. Oba judisté museli na své cestě 

za zlatem třikrát zvítězit a bylo to vždy přesvědčivě na ipon! Tři druhá místa 

pak vybojovali Terezka Matalová, Adam Šimek a František Dujsík. Sbírku 

medailí zkompletovali dvěma třetími místy Veronika Dřevická a Matouš 

Zajíček.  
  

Mezi mladšími žáky si vedl velmi dobře Šimon Damajka, který v silně 

obsazené váze do 36 kg porazil ve finále soupeře z Prostějova. Svůj 

zápasový křest si odbyla i Hana Poláchová, která skočila druhá za závodnicí 

z AC Berlín.  
  

Náš úspěšný starší žák Ondřej Staněk neměl bohužel v nejtěžší váze 

+73 kg soupeře, a tak alespoň posílil bojový duch našeho týmu.  
  

 Pohár pro nejúspěšnější oddíl tohoto turnaje si odváží Slezan Opava, 

který přivezl i nejpočetnější reprezentaci. Za ním skončilo Judo Hranice, 

třetí příčku obsadila Slavia Kroměříž.  
  

Na závěr ještě jedno poděkování všem sponzorům, za jejichž 

finančního přispění se podařilo prezentovat mohelnické judo opět na vysoké 

sportovní i společenské úrovni. 



 



 
  

MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A 

ŽEN 
Hranice 17. 11. 2017 

  

Seniorskou kategorii si vyzkoušeli i junioři z T. J. Sokol 

Mohelnice. Terezie Hrochová skončila ve váze do 70 kg sedmá a Vojta 

Platek, který ve druhém kole váhové kategorie do 81 kg prohrál s 

judistou z USK Praha, do dalších bojů nepostoupil. 

  

 
  



Judisté v Zakopaném zaváleli! 
                         (Zakopané 20. – 22. 10. 2017) 

  

  

Vynikajícího úspěchu dosáhla výprava mohelnických judistů, 

která se zúčastnila XXI. ročníku Mezinárodního turnaje v judo 

v polském Zakopaném. 

  

 V kategorii U 11 ve váze do 36 kg nastupoval čerstvý přeborník 

ČOS Martin Sedlák na tatami celkem pětkrát a vždy ukončil zápas 

před časovým limitem! Kromě vítězství na držení v prvním duelu 

předvedl tři ukázkové tomoe-nage, kterým uznale zatleskali i soupeři, 

a ve finále se blýskl pěknou uchi-matou. 

  

 Ve váze do 48 kg se neztratil na svém premiérovém zahraničním 

startu Adam Šmelko. Dvakrát zvítězil dobře nasazeným držením kesa 

gatame a zaslouženě si odváží bronzovou medaili za třetí místo. 

  

 Celkem 18 mladších žáků včetně francouzských a slovenských 

závodníků se sešlo v nejobsazenější váhové kategorii do 40 kg. Velmi 

dobře zde reprezentoval Šimon Damajka, který musel na cestě za 

bronzovou medailí absolvovat šest utkání, v nichž pětkrát zvítězil na 

ippon. Škoda krátkého zaváhání v boji s pozdějším vítězem této váhy, 

které jej připravilo o možnost bojovat o kov nejcennější. 

  

 Tento turnaj, pořádaný naším partnerským oddílem Yamabushi 

Zakopané, se do kroniky mohelnického juda zapíše jako jeden u 

nejvydařenějších. 



 

  

Přebor České obce sokolské  
Mohelnice 15. října 2017 

  

Již podruhé se přebor České obce sokolské v judo 

konal na tatami oddílu judo T. J. Sokol Mohelnice. 

Důsledná propagace akce přinesla své ovoce a počet 

startujících se proti loňskému roku zdvojnásobil na 

téměř dvě stě závodníků! 

 Devatenácti domácím reprezentantům se podařilo 

dosáhnout na dva tituly přeborníka České obce sokolské 

pro rok 2017 – v kategorii U11 jej získal Martin Sedlák 

(do 35 kg) a mezi staršími žáky Ondřej Staněk (+ 73 kg) 

. 

Tři druhá místa vybojovali mezi mláďaty Matyas Malár 

a Adam Šmelko a starší žák Luboš Pecha. Medailovou 



bilanci pak uzavírají třemi bronzy v kategorii U 9 

Alžběta Fryšáková a v U11 Štěpán Diblík a Veronika 

Dřevická.  

 
Ondřej Staněk - Přeborník ČOS pro rok 2017 v kategorii U 15 ve váze + 73 kg  

  

KRAJSKÝ PŘEBOR JUDO 
  

Poslední zářijový den se ve sportovní hale Naparia 

v Hranicích konal přebor Olomouckého kraje v judo žáků a 

dorostu.  

Dvanáctičlenná výprava T. J. Sokol Mohelnice přivezla 

celkem 7 medailí, z toho dva tituly přeborníků, které získali 

Adam Šmelko a Vilém Slouka. Druhá místa obsadili Martin 



Sedlák, Ondřej Staněk, Veronika Dřevická a Pavel Fryšák, 

výčet medailí pak uzavírá bronzový František Matala.   

 

2018 – I. liga nebo návrat do 

extraligy? 

  

V sobotu 23. září hostila T. J. Sokol Mohelnice 

družstva postupové skupiny I. ligy judo mužů. A domácí 

se představili ve skutečně výborné formě, když přes 

handicap neobsazené váhové kategorie 66 kg zvítězili ve 



všech vzájemných duelech.  

Postupně jsme porazili Judo Academy Praha 5 : 2, 

Judoklub Olomouc „B“ 6 : 1, Judoclub Liberec „B“ 6 : 

1, Judoclub Plzeň 4 : 3 a Sokol Hradec Králové 4 : 3.    

První dvě družstva postupové skupiny I. ligy se 

utkají se dvěma posledními celky extraligy v barážovém 

kole 2. prosince o postup do extraligy judo 2018. A 

Mohelnice má dobře našlápnuto! 

  

Pořadí postupové skupiny: 

T. J. Sokol Mohelnice 

Judoclub Plzeň 

Judoklub Olomouc „B“ 

Judoclub Liberec „B“ 

Sokol Hradec Králové 

Judo Academy Praha   



 

  

Český pohár 

BRNO CUP 
16. – 17. 9. 2017 

Na Českém poháru judo - BRNO CUP se ve dvou dnech 

představila na osmi tatami více než tisícovka soutěžících 

z mnoha zemí. A tak dosáhnout na přední umístění je 



skutečně velmi těžké.  

První den zasahoval do bojů v mužské kategorii do 81 

kg junior Vojta Platek. Vítězstvím nad Bolfem z SKKP Brno 

si zajistil postup do opravných bojů, zde se však již 

neprosadil a bohužel tak nezopakoval bronz z Českého 

poháru v Jablonci.  

V neděli se z mohelnických judistů prezentoval v těžké 

váze bodovaným sedmým místem starší žák Ondřej Staněk, 

který porazil v opravných kolech Jurije Damijana ze 

Slovinska. V dalším boji o postup do bronzového klání vedl 

Ondřej ziskem wazari ještě 8 vteřin před koncem nad 

brněnským soupeřem, ale nepochopitelnou ztrátou 

koncentrace se nechal překvapit a se závěrečným úderem 

gongu o vítězství přišel. 

 

  



Úspěšné 2. kolo I. ligy judo 

  

Druhé kolo I. ligy judo mužů pořádala T. J. Sokol 

Mohelnice v sobotu 17. června a bylo zcela v režii domácích. 

Postupně jsme porazili 1. JC Baník Ostrava „B“ 6 : 1, 

Sokol Hradec Králové 5 : 2, Judoklub Olomouc „B“ 5 : 2 a 

JC Železo Hranice 4 : 3 a vyhoupli se ze čtvrtého místa do 

vedení tabulky skupiny B. 

V podzimní kolech tak budou mohelničtí judisté bojovat 

ve finálové skupině o návrat do extraligové soutěže. 

  
Pořadí skupiny B po 2. kole: 

  

T. J. Sokol Mohelnice 

Sokol Hradec Králové 

Judoclub Olomouc „B“ 

1. JC Baník Ostrava „B“ 

JC Železo Hranice   

  



 
  

V BERLÍNĚ TĚSNĚ POD STUPNI VÍTĚZŮ 
  

22. ročník mezinárodního judistického klání 

„Tuzlagedenkturnier“ připadl letos na víkend 10. a 11. června 

a pořádající AC Berlín se jej zhostil tradičně na výbornou.  

  Ve váze +66 kg v kategorii U 15 se Ondřej Staněk 

probojoval přes reprezentanta Waršavy do opravných kol, kde 

porazil německého závodníka Barthela, ale v dalším duelu 

podlehl Schmidtovi z SC Berlín a skončil tak na 7. místě. 

V kategorii U 18 získal Vojtěch Pros dva cenné „skalpy“, 

když porazil Piuse Märkta z SC Bushido Berlín a Mattese 

Acluna z PSV Schwerin, což znamenalo výsledné 9. místo ve 

váze do 66 kg.  Méně se zde dařilo Vilému Sloukovi (81 kg), 



který prohrál i opravný zápas a do dalších bojů nepostoupil.  

V neděli patřilo berlínské tatami mužům a dočkali jsme 

se i nejlepšího umístění, o které se zasloužil Vojtěch Platek. Ve 

váze do 81 kg se sešla konkurence devatenácti závodníků a 

Vojta nastoupil ve velkém stylu, když v první třech kolech 

s převahou zvítězil! Po prohře s pozdějším vítězem této 

kategorie jej čekal boj o bronzovou medaili s Panekem 

z Olimpia Poznan. Ve vyrovnaném souboji se štěstí přiklonilo 

na stranu polského závodníka, páté místo je však na tomto 

turnaji velmi hodnotný výsledek. Do opravných bojů postoupil 

ještě ve váze do 73 kg David Svoboda, po prohře s domácím 

závodníkem však skončil v poli poražených.   

 
  



 
  

Nominační turnaj judo 

Hranice 
  

Další nominační soutěží pro kategorii mladších žáků byl 

tradičně silně obsazovaný Memoriál JUDr. Navrátila, který se 

konal 27. května v Hranicích.  

Body do ranking listu si připsal za třetí místo Šimon 

Damajka ve váze do 42 kg, medaili ze stejného kovu si přivezl 

i jeho bratr benjamínek Maxim Damajka (26 kg). 

V kategorii mláďat U11 vybojovali druhá místa Martin 

Sedlák (35 kg) a Veronika Dřevická (32 kg).  



  

 
  

Devět medailí z Prostějova 
  

Na Velké ceně Zdeňka Ludvíka, která se konala 20. 

května v Prostějově, se za účasti 195 závodníků z 27 oddílů 

dařilo mladým judistům z T. J. Sokol Mohelnice. 

V kategorii mláďat vybojoval Martin Sedlák 1. místo, 

dvě druhá pak přidali Adam Šmelko a Maxim Damajka, třetí 

příčku obsadili František Matal a František Vosyka. Těmito 

výkony tak získali pěkné čtvrté místo v soutěži družstev. 

Pro mladší žáky byl tento turnaj jednou z nominačních 

akcí na přebor ČR a cenné body se podařilo připsat za třetí 

místa Šimonu Damajkovi ve váze do 42 kg a Pavlu Fryšákovi 

(30 kg). 

V kategorii starších žáků si v nejtěžší váhové kategorii 

řekl o zlato Ondřej Staněk, když všechny tři zápasy ukončil 



vítězstvím na ipon před časovým limitem. Vojta Kašpar, který 

bojoval o váhu níž, skončil druhý. 

  

VELKÁ CENA HULÍNA 

JUDO 
  

29. dubna se v sokolovně Hulína konaly závody  v judo 

žáků a benjamínků, kterých se zúčastnilo i deset judistů T. J. 

Sokol Mohelnice.  

Ve výborné formě se představil Adam Šmelko ve váze 45 

kg, který všechny své soupeře porazil před časovým limitem. 

Domácího Vlčka přemohl chvatem tani otoši, Vavrušku 

z SKKP Brno hodil na osoto gari a stejnou techniku předvedl 

i v zápase s Gajduškem ze SŠ Zlín.  

Za druhé místo je třeba pochválit Veroniku Dřevickou, 

která zvítězila na ipon nad Flekovou z oddílu Orel 

Židlochovice a na pomocné body zdolala Sofii Černou.  

Třetí místa vybojovali Alžběta Fryšáková (25 kg), 

Maxim Damajka a Terezka Matalová.  

  

MISTROVSTVÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY JUNIORŮ A 

JUNIOREK 
  

V neděli 23. dubna měla T. J. Sokol Mohelnice dva 

zástupce na Mistrovství České republiky juniorů a juniorek, 

které se konalo v Hranicích na Moravě. 

 Vojta Platek ve váze do 81 kg zahájil soutěž vítězstvím 



nad Dvorským z Příbrami, v dalším přímém postupu mu 

zabránil domácí Skurka. V opravných bojích okontroval na 

ipon Černého z Hradce Králové, stopku mu však vystavil 

plzeňský Houska, což ve výsledku znamenalo pro Vojtu 

pěkné bodované sedmé místo. 

V kategorii juniorek podala Tereza Hrochová ve váze do 

63 kg bojový výkon, který však nestačil na postup do bojů o 

medaile. 

  

 
  

I. liga judo mužů zahájila 
  

Za účasti družstev 1. JC Baník Ostrava B, Judoklub 

Olomouc B, Sokol Hradec Králové, JC Železo Hranice a T. 

J. Sokol Mohelnice se 29. dubna konalo v Ostravě 1. kolo 

prvoligové soutěže v judo mužů.  



Našim závodníkům tentokrát štěstí moc nepřálo, když 

hned tři utkání prohráli nejtěsnějším rozdílem 3 : 4. 

V posledním duelu sice přesvědčivě porazili JC Železo 

Hranice 6 : 1, což však stačilo pouze na čtvrté místo v tabulce 

této skupiny.  

O další body budou judisté T. J. Sokol Mohelnice 

bojovat ve druhém kole v sobotu 17. června na domácí půdě. 



 



  

Velikonoční turnaj Žďár nad 

Sázavou 
  

Úspěšná výprava šesti judistů T. J. Sokol Mohelnice 

přivezla v neděli 2. dubna ze Žďáru čtyři medaile.  

V nejmladší kategorii U 9 vybojovala stříbro Alžběta 

Fryšáková ( 27 kg)  a stejného výsledku dosáhl i díky 

bezchybně provedeným technikám osaekomi-waza i Maxim 

Damajka ve váze do 26 kg. 

V kategorii U 11 tradičně bodoval Martin Sedlák (35 kg), 

který nastoupil na tatami celkem čtyřikrát a skončil na 

druhém místě. Zadařilo se i Veronice Dřevické (30 kg), která 

přidala příjemnou bronzovou medaili. 

Šimon Damajka, který letos přestoupil mezi mladší žáky, 

předvedl ve váze do 38 kg bojový výkon, ten však tentokrát 



stačil „pouze“ na páté místo. 

 

  

U9    27 kg Alžběta Fryšáková   2. místo 

     26 kg Maxim Damajka  2. místo 
  

U11    30 kg Veronika Dřevická 3. místo 

      35 kg Martin Sedlák  2. místo 
  

U13    38 kg Šimon Damajka  5. místo 
  

  

VOJTA PLATEK 
                                  PŘIVEZL Z ČESKÉHO 



POHÁRU        

                                                         BRONZ !                                                                                      

                                                                                 
Poslední březnový víkend se v Městské sportovní hale 

v Jablonci nad Nisou konal Český pohár judo. Neděle byla 

vyhrazena dorostencům a juniorům a v hmotnostní kategorii 

do 81 kg se představil i mohelnický závodník Vojta Platek. Ve 

druhém kole porazil před časovým limitem domácího Uhlíře, 

ve třetím mu ale vystavil stopku Šimon Škurka z Hranic. 

V opravných bojích o třetí místo na něj čekal opět 

reprezentant Jablonce Marián Valeš. I když v celkovém 

hodnocení byli domácí mezi stovkou zúčastněných oddílů 

první, tentokrát se prosadil reprezentant T. J. Sokol 

Mohelnice a vybojoval tak kromě cenných bodů do ranking 

listu ČSJu i krásnou bronzovou medaili.                                                                                                                            

  

2x bronz z VC Hradce Králové 
4. 3. 2017 

  

V silně obsazeném turnaji, který se konal na pěti tatami 

v krásné nové hale v Třebeši, bojovalo o medaile téměř tři sta 

mladých judistů.  

T. J. Sokol Mohelnice výborně reprezentovali v kategorii 

starších mláďat Martin Sedlák a mladší žák Šimon Damajka 

. Oba startovali v početně nabitých váhových kategoriích a 

oba museli na své cestě za bronzovou medailí 5x zvítězit!  

  Martina Sedláka (U 11, 34 kg) zastavil na cestě za 

nejvyšším stupínkem Pohořalý z Chlumce, v opravných bojích 

však už svým soupeřům nedal žádnou šanci.  

Šimon Damajka (U13, 38 kg) předvedl v pěti vyhraných 

duelech celou škálu technik a také jej drobné zaváhání ve 



vyrovnaném zápase se Šopincem z Trutnova připravilo o 

možnost bojovat o zlato.  

U 11  Martin Sedlák  34 kg 3. místo 

U 13 Šimon Damajka 38 kg 3. místo 

 



 

  

SLEZSKÝ POHÁR OPAVA 
19. 2. 2017 

  

V sobotu 19. února se mladí judisté T. J. Sokol Mohelnice 

účastnili tradičního mezinárodního turnaje judo v Opavě. 

V konkurenci 270 závodníků z ČR, Polska a Slovenska naši 

zástupci vybojovali dvě zlaté a jednu bronzovou medaili.  

Přemožitele v kategorii U 11 ve váze do 30 kg nenašel 

Martin Sedlák, když po třech vítězných utkáních postoupil do 

finále, kde pěknou tomoe-nage porazil před časovým limitem 

Franka z Judo Beskydy. Velice dobře si také vedl ve váze 34 

kg Matyas Malár, kterému cestu ke zlatu zkřížil Lis z Baníku 

Ostrava. V boji o třetí místo však porazil polského závodníka 



Pytlika a přidal tak pro Mohelnici další cenný kov. 

  Pěkné páté místo získal po čtyřech utkáních mladší žák 

Šimon Damajka, když ve váze 38 kg podlehl v boji o bronz 

Boháčkovi z Baníku Ostrava.  

Na druhé zlato jsme čekali až do kategorie starších žáků. 

Postaral se o ně ve váze +73 kg Ondra Staněk.  

Ostatním závodníkům se sice nepodařilo dosáhnout na 

bodované umístění, přesto však na tomto silném turnaji získali 

cenné zkušenosti. 



 

  

VC Česká Třebová 
  (aneb křest ve vyšší kategorii dopadl dobře) 

  

  O víkendu 21. a 22. ledna se konal VI. ročník 



mezinárodní Velké ceny České Třebové. Turnaje se účastnili 

závodníci ze čtyř zemí – ČR, Polska, Slovenska a Bosny a 

Hercegoviny a každoročně se zvyšující počet závodníků se 

vyšplhal na rekordních 492 judistů z 67 oddílů. 

        T. J. Sokol Mohelnice reprezentoval letos již mladší žák 

Šimon Damajka . Na svém prvním startu v této kategorii si ve 

váze do 38 kg nevedl vůbec špatně. Ve druhém kole po vítězství 

Staníkem z Kralup sice podlehl Steinhauserovi z SKKP Brno, 

v opravných kolech porazil po bojovném výkonu Baláše 

z Pardubic a se zápasovou bilancí 2/2 tak obsadil mezi 18 

závodníky výsledné 7. místo.  

  

 

První kontrolní turnaj judo pro dorostence a kategorii 

U23 v roce 2017 se uskutečnil v sobotu 28. ledna v Olomouci. 

Barvy T. J. Sokol Mohelnice hájil tentokrát pouze Vojta Platek 

ve váhové kategorii do 81 kg. První utkání s Minářem z oddílu 

Praha Vršovice (mimochodem jedná se o vítězný TOP judo 

klub roku 2016) skončilo před časovým limitem vítězstvím 



našeho judisty na sumi gaeši. Do opravných bojů jej poslal 

budoucí medailista Skurka z Hranic, zde však Vojta podlehl 

slovenskému závodníkovi z Prešova, a tak svoji závodní 

bilanci ukončil na bodovaném 7. místě. 

  

ODDÍL JUDO PŘEJE VŠEM  

POHODOVÉ VÁNOCE A  

ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ DO ROKU 

2017 

 


