
  

ŠAMPIONÁT MORAVY MLÁĎAT 
Veselí nad Moravou 1. 12. 2018 

  

  

Šampionát Moravy je nejvyšší soutěží pro kategorii mláďat, o to 

cennější jsou pak poháry, které pro mohelnický oddíl juda vybojovali 

ti nejmenší. 

   V dobré formě se předvedli Adam Šimek a František Matal, kteří 

obsadili druhá místa, z dívek Julie Poláchová skončila třetí.  

  

 
  

Vánoční turnaj žáků a benjamínků v judo 2018 
  

  

Mohelnické judo nadělovalo již poslední listopadovou sobotu, kdy 

se konal 34. ročník mezinárodního Vánočního turnaje. Tato akce se 

konala za významné podpory Města Mohelnice, Olomouckého kraje, 

České obce sokolské a Krajského svazu judo a sjel se na ni rekordní 

počet tři sta závodníků!  



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

Slovenska, Německa a Rakouska Domácí reprezentace vybojovala dvě 

zlaté, tři stříbrné a pět bronzových medailí. 

 V kategorii mláďat jsme získali kompletní sadu, když Adam Šimek 

po bezchybném výkonu a pěti vítězných zápasech skončil první, druhé 

místo přidala Julie Poláchová a o bronz se postaral Václav Konečný.  

Druhé zlato přinesla kategorie mladších žáků, ve které Šimon 

Damajka potvrdil svoji letošní dominanci ve váze 46 kg a Martin Sedlák 

se musel spokojit s třetím místem. Další dva bronzy přidali František 

Dujsík (38 kg) a Hana Poláchová (48kg) . Terezka Matalová skončila ve 

váze 32 kg druhá.   

V kategorii starších žáků bodovali Vendula Kuxová (3. místo ve 

váze 48 kg) a Pavel Fryšák (2. místo 38 kg)  

  V soutěži oddílů si pohár za první místo odváží Judo Hranice, na 

druhém skončil Judoklub Olomouc a třetí místo obsadila Akademie 

Šampion Hradec Králové. 

Na závěr ještě jedno poděkování všem sponzorům, za jejichž 

finančního přispění se podařilo prezentovat mohelnické judo opět na 

vysoké sportovní i společenské úrovni. 

 



  

LÍŠEŇSKÝ POHÁR 
Brno 17. 11. 2018 

  

Oddíl Judo Kata Brno uspořádal o svátečním 

víkendu soutěž pro mladé judisty, ve které to sedmkrát 

cinklo pro Mohelnici!  

O jediné zlato se postaral Šimon Damajka, který 

ve finálovém duelu váhy do 46 kg odsunul na druhé 

místo svého oddílového kolegu Martina Sedláka. 

Adam Šmelko po vítězství ve skupině prohrál a musel 

se spokojit s třetím místem.  Mezi staršími žáky skončil 

Pavel Fryšák druhý, Luboš Pecha ve váze do 60 kg 

sice porazil domácího borce, ale odváží si nepopulární 

čtvrté umístění.  

Nejmladší kategorie U9 přidala další medaile, 

když František Matal vybojoval po dvou vítězstvích na 

ippon stříbro a Julie Poláchová, která sbírá závodnické 

zkušenosti, skončila třetí. Velmi vyrovnané duely 

přinesla váha do 30 kg v kategorii U11, kde po stejném 

počtu bodů na druhém a třetím místě rozhodla o 

bronzu pro Alžbětu Fryšákovou její o něco vyšší váha. 

  

  

Turnaj mládeže Pohořelice  (27. 10. 2018) 

  



Výprava osmi mladých judistů přispěla k oslavě 

významného výročí našeho státu svou úspěšnou 

reprezentací v podobě zisku šesti medailí!   

Zvláště je potřeba vyzdvihnout výkony našich 

benjamínků - Maxim Damajka  a František Matala 

vyhráli všechna svá utkání na ipon před časovým 

limitem a zaslouženě zvítězili! Druhá místa přidali 

v kategorii mladších žáků Šimon Damajka a Veronika 

a Vendula Dřevická. Kolekci medailí uzavřela bronzem 

Hana Poláchová. 

 

  

Šimon Damajka vybojoval 5. místo ! 

  



 

O víkendu 20. a 21. října hostila sportovní hala 

SAREZA v Ostravě nejlepší judisty v kategorii žactva. Z T. J. 

Sokol Mohelnice si na základě výsledků v předchozích 

soutěžích vybojovali účast mladší žáci Šimon Damajka, 

Adam Šmelko a Martin Sedlák.  

V této nejvyšší soutěži, kde nenarazíte na slabého 

soupeře, potvrdil svoji formu ve váze do 46 kg Šimon 

Damajka, který se prezentoval čtyřmi vítěznými duely. 

V prvním kole porazil Havelku ze Sokola Hradce Králové a 

ve druhém Kalouse z Domažlic. Třetí zápas vyzněl ve 

prospěch soupeře Adama Jakše z Kounic, ale to už měl 

Šimon zajištěn postup do oprav. Zde na něj čekal Petr 

Kožený z Judo Ddm Hradec Králové, kterého porazil a další 

vítězství ve finále oprav nad Svobodou ze Sokola Vršovice jej 

posunulo do bojů o bronzovou medaili! Nakonec se se Šimon 

musel spokojit s nepopulárním pátým místem, když podlehl 

Marouškovi z Judo Academy Praha.  

Pátá příčka mezi 32 kvalitními soupeři znamená na 

Přeboru České republiky velký úspěch a vzornou 

reprezentaci T. J. Sokol Mohelnice - blahopřejeme!  

  

VELKÁ CENA O POHÁR STAROSTY 

POLNÉ 



6. 10. 2018 
  

 Judisté T. J. Sokol Mohelnice přivezli tentokrát 

jedno první a čtyři třetí místa.  

V kategorii U 11 ve váze do 38 kg byl Adam 

Šimek po třech vítězných zápasech zaslouženě 

dekorován zlatou medailí. Neméně urputné boje 

svedl mladší žák Šimon Damajka (46 kg), jehož 

zápasová bilance čtyři výhry a dvě porážky mu 

zajistila třetí příčku na stupni vítězů. Stejného 

umístění dosáhli Adam Šmelko (50 kg), František 

Matal (U 9 - 30 kg) a Hana Poláchová (U15 - 48 

kg)   



 

  

Mezinárodní velká cena Ostravy v judo 

29. 9. 2018 



  

 Z pěti mohelnických judistů stáli na ostravském 

tatami na bedně celkem tři. 

 Ve váze do 46 kg se sešli dva naši ostřílení borci – 

Šimon Damajka, který přesvědčivě porazil všechny své 

soupeře ve skupině a v boji o postup do finále i svého 

tréninkového kolegu Martina Sedláka. Duel o zlato 

vyzněl ve prospěch reprezentanta Baníku Ostrava,, 

přesto si Šimon za své druhé místo a celkové bojové 

pojetí všech zápasů zaslouží pochvalu. Martin Sedlák 

si z velké ceny odváží pěkné třetí místo, stejně jako 

starší žák Luboš Pecha, u kterého trenér vyzdvihl 

technicky provedené chvaty osoto-gari a tai otoši, 

kterými ukončil zápasy před časovým limitem. 

  

Přebor České obce sokolské  
(Mohelnice 14. října 2018)   

  

Již potřetí se přebor České obce sokolské v judo konal na tatami oddílu judo 

T. J. Sokol Mohelnice. V letošním roce dorazilo 140 závodníků, kteří si 

v jednotlivých věkových a váhových kategoriích rozdělili 38 titulů přeborníka 

České obce sokolské pro rok 2018.  



 Početná domácí reprezentace dosáhla celkem na sedm: Julie Poláchová 

(U9 – 24 kg), Adam Šimek (U11 – 38 kg), Petr Polách (U13 – 34 kg), Šimon 

Damajka (U13 – 46 kg) Adam Šmelko (U13 – 50 kg), Veronika Dřevická (U13 - 

36 kg) a Vendula Kuxová (U15 – 48 kg).  

Druhá místa obsadili Václav Konečný (U9 – 39 kg), František Matal (U9 - 

27 kg), Maxim Damajka (U11 -31 kg), Karel Gottwald (U11 – 43kg), Pavel Fryšák 

(U15 -38 kg), Hana Poláchová (U15 - 48 kg) a Vojtěch Kašpar (U18 – 90 kg).  

Třetí místo vybojovala Alžběta Fryšáková (U11 – 29 kg), když 3x zvítězila 

nad svými chlapeckými soupeři! Dvě výhry pak stačily na třetí místo pro Martina 

Sedláka (U11 – 46 kg). 



 



 



 

  

  

Mohelnice skončila v I. lize judo na 2. místě 

  
Mohelnické judo hostilo v neděli 23. září šest 

družstev postupové skupiny I. ligy mužů. 

Po vynikajícím výkonu porazili Hradec Králové a 

Judo Vysočina 4 : 3, Judoklub Plzeň 5 : 2 a prohráli 

s Libercem a Baníkem Ostrava 3 : 4.  

Po přičtení bonifikace z  jarní části soutěže tak 

bude T. J. Sokol Mohelnice bojovat o účast v extralize 

2019. V minulých dvou letech jim postup vždy těsně 

unikl, jak dopadnou do třetice se rozhodne v barážovém 

kole první prosincový víkend . 
  

   Pořadí I. ligy judo mužů 2018 – postupová skupina 
          

  

  
1. Judo Vysočina    9 b 



2. T. J. Sokol Mohelnice  9 b 

3. 1. JC Baník Ostrava „B“ 8 b 

4. Judoklub Liberec „B“  6 b 

5. Judoklub Plzeň   5 b 

6. Sokol Hradec Králové  5 b  

 
  

Šimon Damajka je přeborníkem 

Olomouckého kraje 
  

  Pro kategorii mladších žáků byl přebor 

Olomouckého kraje v judo zároveň poslední možností 



k zisku  bodů potřebných pro nominaci na nejvyšší 

republikovou soutěž.  

 Šimon Damajka postoupil ve váze do 46 kg až do 

finále, kde v prodloužení porazil svého soupeře 

z Judoclubu Olomouc chvatem seoi-nage na ippon. 

Martin Sedlák, který tentokrát startoval ve stejné 

váhové kategorii, se Šimonem těsně prohrál a skončil 

třetí. Adam Šmelko (50 kg) se zápasovou bilancí dvě 

výhry a jedna prohra skončil na druhém místě, diplom 

se stejným umístěním si odváží i Veronika Dřevická.  

 Současně s krajským přeborem se konal Pohár 

města Olomouce pro kategorii mláďat, kde jsme 

získali tři umístění – Maxim Damajka vyhrál svoji 

kategorii do 29 kg, dvě druhá místa vybojovaly 

Vendula Dřevická a Alžběta Fryšáková, která se ve 

váze do 30 kg blýskla pěknou technikou.  

POZOR ZAČÍNÁME !!! 

  

  

Tréninky začátečníků zahajují  

v úterý 4. 9. 2018  

dorostenci, mladší a starší žáci a žákyně  

v pondělí  3. 9. 2018 

  

Po druhém kole Mohelnice stále vede 

skupinu B I. ligy judo 



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

Mohelnice v sobotu 16. června a bylo tentokrát více 

vyrovnané, neboť hned tři družstva získala čtyři body za 

dva vyhrané zápasy. 

Mohelničtí judisté porazili v úvodu Judoklub 

Olomouc „B“ poměrem 5 : 2 a následně podlehli 

pozdějšímu vítězi druhého kola JC Železo Hranice těsně 

3 : 4. Výhra nad 1. JC Baník Ostrava „B“ 4 : 3 a prohra 

s nováčkem soutěže Judo Vysočina 3 : 4 pak znamenala 

pro Mohelnici druhé místo v tomto kole. 

V konečném součtu bodů z obou kol si T. J. Sokol 

Mohelnice udržela vítězné postavení ve skupině B a 

opakuje se scénář loňského ročníku - na podzim 

budeme bojovat ve finálové skupině o návrat do 

extraligové soutěže. 
  

Pořadí skupiny B po 2. kole: 

  

T. J. Sokol Mohelnice 

1. JC Baník Ostrava „B“ 

Judo Vysočina 

Judoclub Olomouc „B“ 

JC Železo Hranice   
  



 
  

VÝSLEDKY VELKÉ CENY Z. LUDVÍKA 

V JUDO  
Prostějov 26. května 2018 

  

 

  

Kategorie U 9:  František Matal    25 kg 1. místo 

Kategorie U 11: Maxim Damajka  27 kg 2. místo 



    Alžběta Fryšáková  27 kg 3. 

místo 

Mladší žáci:  Tereza Matalová  31 kg 2. místo 

Šimon Damajka  42 kg 2. místo 

Adam Šmelko   50 kg 4. 

místo 

  

Martin Sedlák, a oba starší žáci Ondřej Štěpán a Luboš Pecha 

skončili tentokrát pod stupni vítězů. 

 

  

VÝSLEDKY MVC KROMĚŘÍŽ JUDO 
 12. května 2018 

  

Kategorie U9  

26 kg  František Matal   2. místo  

Kategorie U11 

29 kg  Maxim Damajka  2. místo 

Mladší žáci 



28 kg  Terezka Matalová 3. místo 

      Alžběta Fryšáková 3. místo 

38 kg  Martin Sedlák  2. místo 

42 kg  Šimon Damajka  3. místo 

55 kg  Adam Šmelko  3. místo 

Starší žáci 

54 kg  Luboš Pecha   3. místo 

35 kg  Pavel Fryšák   1. místo 

  

Tři medaile z Berlína 

        

  

  

  

  

  

23. ročník mezinárodního judistického klání 

„Tuzlagedenkturnier“ se konal o víkendu 9. a 10. června a 

pořádající AC Berlín připravil pro zahraniční hosty soutěž 

na úrovni jak sportovní, tak i společenské.  

  Nejúspěšnějším závodníkem T. J. Sokol Mohelnice se 



stal v kategorii dorostu v těžké váze Ondřej Staněk, který 

získal stříbrnou medaili.  

 Těžká váha +75 kg u starších žáků přinesla další cenné 

kovy, když sourozenci Gino a Angel Bandy postoupili do 

opravných bojů a oba získali dělené třetí místo.  

Šimon Damajka si určitě věřil na lepší umístění, ale 

tentokrát byli soupeři nad jeho síly. V neděli patřilo berlínské 

tatami mužům, ani zde však Vojtěch Platek nenavázal na 

loňský úspěch a skončil na nehodnoceném místě. 

  

  

MEMORIÁL JUDr. ZDEŇKA 

NAVRÁTILA 
         Hranice 28. dubna 2018 

  

Že je sedmička šťastné číslo dokazují i výsledky 

naší sedmičlenné judistické výpravy, která poslední 

dubnový víkend vybojovala v Hranicích sedm medailí! 

V kategorii mláďat obsadil nejmladší František 

Matal (27 kg) 3. místo a Alžběta Fryšáková (28 kg) 

skončila druhá. Mladší žákyně Veronika Dřevická (44 

kg) s přehledem porazila závodnici z Ostravy a Hodolan 

a získala zlato, stříbro si odváží ve váze do 32 kg Tereza 

Matalová.  

Pro kategorii mladších žáků byl tento závod 

v pořadí již třetí nominační soutěží na Přebor ČR. Ve 

váze do 38 kg kraloval Martin Sedlák, který ve 



finálovém duelu porazil plným počtem bodů 

ohodnoceným o-uči-gari  Mikeše ze Slávie Kroměříž. 

Stejně dobře se dařilo ve váze do 42 kg i Šimonu 

Damajkovi, který na své vítězné cestě za zlatem předvedl 

tři ipony! Adam Šmelko se zápasovou bilancí 2/2 

skončil na třetím místě a v současné době mu patří i 

stejná příčka v krajském bodování váhové kategorie do 

50 kg. 

 



 
I. liga judo mužů zahájila 

  
Za účasti družstev 1. JC Baník Ostrava B, Judoklub 

Olomouc B, Judo Vysočina, JC Železo Hranice a T. J. Sokol 

Mohelnice se 28. dubna konalo v Ostravě 1. kolo prvoligové 

soutěže v judo mužů.  

Naši závodníci se představili ve výborné formě a po 

prvním kole se umístili na vedoucím místě tabulky skupiny 

B. Postupně porazili Olomouc 5 : 2, Hranice 6 : 0, domácí 

Ostravu 4 : 3 a v závěrečném duelu nováčka soutěže Judo 



Vysočina 4 : 3.   

O další body budou judisté T. J. Sokol Mohelnice 

bojovat ve druhém kole v sobotu 16. června na domácí půdě. 

I. liga judo muži 2018 skupina B – pořadí po 1. kole 

T. J. Sokol Mohelnice  8 bodů 

 1. JC Baník Ostrava B  6 bodů 

 Judoklub Olomouc B  4 body 

 Judo Vysočina   2 body 

 JC Železo Hranice  0 bodů 

  

 
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bratři Damajkové zaváleli! 
  

V sobotu 14. dubna se v Uherském Hradišti 

konal již 24. ročník velikonočního turnaje judo.    

V kategorii mladších žáků do 42 kg se Šimon 

Damajka probojoval až do finále, kde před 

časovým limitem porazil Musila z BeF Blansko 

chvatem soto maki komi na ipon. Pozadu nezůstal 

ani jeho mladší bratr Maxim Damajka, který mezi 



mláďaty do 29 kg třikrát zvítězil, vystřídal pěkné 

chvaty i držení a získal pro Mohelnici druhé zlato. 

  



 
  

  



 
  

T. J. Sokol Mohelnice měla v této vrcholné soutěži 

jediné zastoupení, a to Vojtu Platka ve váze do 81 kg. 

V úvodním duelu podlehl pozdějšímu finalistovi 

Martinu Bezděkovi z Hranic, který jej „vytáhl“ do 

opravných bojů o třetí místo. Ani tady se však Vojtovi 

nedařilo a i jeho druhý soupeř Jakub Pohořalý z USK 

Praha byl tentokrát lepší. 



  

Velikonoční turnaj mládeže Žďár nad 

Sázavou 
  

Výprava T. J. Sokol Mohelnice přivezla   

25. března celkem šest cenných kovů!  

Dvě první místa vybojovali František 

Matal (U9 do 26 kg) a Adam Šmelko (U13 do 

50 kg) a čtyřikrát stáli naši mladí judisté a 

bronzovém stupínku - Maxim Damajka (U9 

do 28 kg), Martin Sedlák (U13 do 38 kg), 

Šimon Damajka (U13 do 42kg) a Luboš 

Pecha (U15 do 55 kg). Blahopřejeme!  

  

  

VOJTA PLATEK 
PŘIVEZL Z ČESKÉHO POHÁRU STŘÍBRO ! 
  

O víkendu 17. – 18. března 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 Loudu z Karlových Varů 

chvatem ura-nage a do finále postoupil přes 

domácího závodníka Valeše ohodnoceným ushiro-

goshi.  Tam přes počáteční vedení nestačil na 

Silvestra z Baníku Ostrava a vybojoval tak kromě 

cenných bodů do ranking listu ČSJu i krásnou 

stříbrnou medaili.                                                                                                                            

 V sobotních zápasech žáků, kde se 

v jednotlivých vahách nominovalo více než 50(!) 

závodníků, judisté T. J. Sokol Mohelnice do bojů o 

medaile nezasáhli.  



 

Judo boduje ve Veselí n. 

Moravou  

  
Největší akcí oddílu judo Veselí nad Moravou je jejich 

každoroční velká cena pro kategorii mladších žáků a 

mláďat. Mohelnické judo se zde prezentovalo ziskem dvou 

zlatých medailí, když Martin Sedlák (36 kg) a Šimon 

Damajka (40 kg) přesvědčivě zvítězili ve všech svých duelech 

před časovým limitem na ipon. Pozadu nezůstaly ani naše 

žákyně Veronika Dřevická, která ve váze do 34 kg skončila 

druhá a její sestra Vendula Dřevická (30kg) přidala bronz. 

Medaili ze stejného kovu si v kategorii mláďat vybojoval 

Maxim Damajka. 

  

Velká cena Hradce Králové 
  



Trojice mladších žáků T. J. Sokol Mohelnice bodovala 

na  tatami haly v Třebeši, kde se sešlo téměř tři sta mladých 

judistů včetně účastníků z Polska. 

Ve váze do 55 kg vybojoval Adam Šmelko stříbro, o třetí 

místo ve váze do 42 kg se pak zasloužil Šimon Damajka. 

Martin Sedlák (36 kg) zůstal tentokrát ziskem děleného 

pátého místa těsně pod stupněm vítězů.   

  

European Open Prague 2018 

  
V Praze jste mohli o víkendu 3. a 4. března zažít 

nádherný sportovní zážitek, umocněný nejen skvělou 

diváckou kulisou, ale i výbornými výsledky české 

reprezentace. A ten si nenechali ujít ani mladí judisté T. J. 

Sokol Mohelnice, pro které byl tento zájezd úžasnou 

inspirací a povzbuzením do další tréninkové práce – zvlášť, 

když si mohli sáhnout i na olympijského vítěze Lukáše 

Krpálka !!! 



 
  

Pět medailí z Opavy 
  

Ze Slezského poháru s mezinárodní účastí, který 

v tradičním únorovém termínu pořádají opavští judisté, si 

letos reprezentace T. J. Sokol Mohelnice přivezla celkem pět 

medailí. 

Tu z nejcennějšího kovu vybojoval v kategorii 

benjamínků ve váze do 34 kg Adam Šimek, druhé místo pak 

přidal František Matal ve váze do 25 kg.  

Loňský vítěz Martin Sedlák letos postoupil do kategorie 

mladších žáků a zde ve váze do 38 kg podlehl až ve finále a 

obohatil tak svou sbírku medailí o další stříbro. Úspěch 

výpravy završili třetími místy Terezka Matalová (do 32 kg) a 

Adam Šmelko (do 50 kg).  



 
  

ČESKÝ POHÁR – Grand Prix 

Ostrava 



17. – 18. 2. 2018 
V polovině února bojovali mladší žáci oddílu judo 

o první body do ranking listu Krajského svazu judo, kde 

se započítávají výsledky ze sedmi významných soutěží. 

První dva závodníci v každé váhové kategorii pak 

postupují na Přebor ČR.  

V Ostravě se sešla rekordní konkurence, jen ve váze 

do 38 kg, kde soutěžil i náš Martin Sedlák, bojovalo 65 

judistů! Za vyhrané utkání nad Gabrhelem z SKP 

Holešov si připsal 3 body. Nejlépe se dařilo ve váze do 

50 kg Adamu Šmelkovi, který skončil na bodovaném 7. 

místě a v ranking listu má po prvních závodech osm 

bodů. 

V neděli zasáhl do bojů v kategorii mužů  ve váze 

do 73 kg Vojta Platek. Vybojoval si sice postup do 

opravných bojů o bronz,  zde mu ale vystavil stopku 

polský závodník Kotlewski. 

  

Adam Šmelko bronzový 
  



 O víkendu 20. a 21. ledna se konal VII. ročník 

mezinárodní Velké ceny České Třebové v judo.  Celkově se za 

oba dva dny zúčastnilo 539 závodníků, sobota byla vyhrazena 

kategoriím mláďat a starších žáků, v neděli mladším žákům 

a dorostencům. 

 Výpravě T. J. Sokol Mohelnice se podařilo vybojovat 

pouze jednu bronzovou medaili, o kterou se postaral 

v kategorii mladších žáků ve váze do 50 kg Adam Šmelko. 

V prvním kole porazil Křenka z Baníku Ostrava a ve druhém 

si poradil s Bělíkem z Chlumce. Po prohraném duelu o 

postup do finále si spravil chuť v opravném kole v  boji o 

třetí místo, když přesvědčivě zvítězil nad Markem Ficnarem 

z Hradce Králové.         



 
  
  

  

 


