
Přebor České obce sokolské  
(Mohelnice 30. 11. 2019)   

  

Sobota před adventem se v mohelnické sportovní hale nesla 

v duchu horečného zápolení celkem 160 judistů, kteří si 

v jednotlivých věkových a váhových kategoriích rozdělili 39 titulů 

přeborníka České obce sokolské pro rok 2019. Slavnostní sokolský 

pochod s rytmickým doprovodem batonů mohelnických mažoretek a 

účast zahraniční výpravy z TJ Sokol Bratislava I, Vinohrady, to byly 

další akcenty podtrhující význam této celostátní akce.  

Početná domácí reprezentace (24 judistů) dosáhla na dva tituly 

– mladší žák Martin Sedlák ve váze do 55 kg ukončil všechny zápasy 

před časovým limitem a mezi nejmladšími zápasníky do devíti let se 

blýskl Tomáš Rozsypal, který pokračuje v rodinné judistické tradici. 

Neméně důležité jsou i další výkony vedoucí k ziskům stříbrných 

medailí, které předvedli benjamínci Ondřej Hampl, Julie Poláchová, 

Maxim Damajka, Miloslav Výskala a Karel Gottvald a starší žáci 

Šimon Damajka, Pavel Fryšák a Hana Poláchová. Do celkové bilance 

zisku 19 medailí přispěli třetími místy mláďata František Matal, 

Alžběta Fryšáková, Tomáš Kunert a Tereza Matalová, v žácích pak 

Adam Šmelko, Jan Oharek a Vendula Kuxová. Prosadili se i naši 

dorostenci, když Ondřej Štěpán a Vojta Kašpar „urvali“ bronz.  

Poděkování patří sponzorům – ČOS a městu Mohelnice, kteří 

pomohli při účasti kamer České televize uspořádat kvalitní soutěž 

prezentující sokolské mládežnické judo, které si získává oblibu stále 

širší veřejnosti.   



 

Více fotek z přeboru České obce sokolské 2019 zde. 

  

Vánoční turnaj žáků a benjamínků v judo 2019 

Čas rychle letí, a i když se teprve blíží konec listopadu, už je sklizené 

tatami, které hostilo již 35. ročník mezinárodního Vánočního turnaje v judo. 

Tato akce se tradičně konala za významné podpory Města Mohelnice, 

Olomouckého kraje, České obce sokolské a Krajského svazu judo a sjel se na ni 

opět rekordní počet tři sta závodníků z více než čtyřiceti oddílů z Česka, 

Slovenska, Polska a Německa.  

Domácí reprezentace tvořená 23 mladými judisty vybojovala celkem 14 

medailí, na tu nejcennější ale letos nedosáhla. 

 V kategorii mláďat jsme získali dvě stříbra zásluhou Maxima Damajky a 

Karla Gottvalda, na bronzový stupínek vystoupali František Matal, Julie 

Poláchová, Alžběta Fryšáková, Václav Konečný a naši nejmladší Tomáš Rozsypal a 

Sofie Kunertová.  

https://tommoto.rajce.idnes.cz/Judo_Sokol_Mohelnice_prebor_COS_2019/?


Kategorie mladších žákyň přinesla další dvě bronzové medaile, které si 

odnesly Tereza Matalová (40 kg) a Tereza Jurková (52kg). Zajímavé boje plné 

zvratů zaznamenala váha 55 kg. Zde Martin Sedlák prohrál v prvním kole se 

závodníkem AC Berlín, v opravách však už nedal soupeřům šanci a svým 

průbojným judem si vybojoval 3. místo. Stejnou cestu absolvoval i Adam Šmelko, 

který po úvodní prohře s  německým soupeřem postupoval až do zápasu o bronz. 

Zde na něj čekal čerstvý mistr ČR Jakš. Adam předvedl zdařilou akci zakončenou 

iponem, který však rozhodčí neuznal, a ohodnotil pouze wazari. Konec zápasu 

pak náš závodník psychicky neustál a skončil pátý. (Nezoufej Adame, my jsme ten 

ipon viděli!) 

V kategorii starších žáků potvrdil svoji výkonnost ve váze 55 kg Šimon 

Damajka, který prohrál až ve finále s judistou z Berlína a obsadil 2. místo. Pavel 

Fryšák (46 kg) a Jan Hrabovský (60 kg) předvedli pěkné výkony a skončili třetí.  

  V soutěži oddílů si pohár za první místo odváží Judoklub Olomouc, na 

druhém skončila Akademie Šampión Hradec Králové a třetí místo obsadilo Judo 

Hranice. 

Na závěr ještě jedno poděkování všem sponzorům, za jejichž finančního 

přispění se podařilo prezentovat mohelnické judo opět na vysoké sportovní i 

společenské úrovni. 



 
  

Více fotek z Vánočního turnaje 2019 zde. 

  

ŠAMPIONÁT MORAVY MLÁĎAT V 

JUDO 
Veselí nad Moravou 16. 11. 2019 

  

  

Šampionát Moravy je pro kategorii mláďat 

vrcholem sezóny a letos se ve Veselí nad Moravou 

sešla konkurence více než 250 závodníků! T. J. 

Sokol Mohelnice reprezentovalo celkem dvanáct 

https://blankajudo.rajce.idnes.cz/Vanocni_turnaj_judo_Mohelnice_2019


nejmenších judistů, z nichž pět stálo na stupních 

vítězů. 

Druhá místa obsadili Maxim Damajka a 

Karel Gottvald, třetí příčku vybojovali Alžběta 

Fryšáková, Julie Poláchová a Václav Konečný, 

jehož výkon byl pro trenéra příjemným 

překvapením. Maxim a Julie předvedli tradičně 

technicky vyzrálejší výkony, pro Miloše Výskalu je 

pak 5. místo povzbuzením do jeho závodních 

začátků.   



 
  

Mohelnické judo v I. lize 2020! 
  

Poslední říjnový víkend se na domácím tatami 

bojovalo o pokračování v soutěži družstev mužů pro 



následující rok. Soutěž okořenila účast čerstvého 

dorosteneckého mistra světa Adama Kopeckého, který 

zápasil v barvách Jablonce nad Nisou.  

Jak jsme již psali, do sestupové skupiny se 

Mohelnice dostala jen “díky“ jedinému zápasu, a tak 

místo obvyklého boje o postup do extraligy museli 

mohelničtí judisté prokázat svoje kvality prvoligového 

družstva. Rozhodli ve velkém stylu, když po porážce 

Judo klub Jablonec 4 : 3, Sokola Tábor 4 : 3 a Sokola 

Hradec Králové také 4 : 3, si připsali v tomto kole 

maximálně možný zisk 6 bodů a potvrdili tak své 

dosavadní postavení na čele tabulky!  

  

Výsledné pořadí sestupové skupiny : 
  

T. J. Sokol Mohelnice 12b 

Sokol Hradec Králové  7b 

Judo klub Jablonec  6b 

Sokol Tábor    5b 



 

  

  



 
  

V sobotu 19. října se v Mladé Boleslavi sešli nejlepší 

judisté z kategorie mladších žáků a žákyň, aby na turnaji, 

který znamená vrchol soutěžní sezóny, bojovali o titul 

přeborníka ČR. 

 Výprava T. J. Sokol Mohelnice měla čtyřčlenné 

(genderově vyvážené J) zastoupení a přivezla domů stříbrnou 

medaili! Zasloužil se o ni Martin Sedlák, který ve váze do 55 

kg postupoval hladce turnajem až do finále, když vítězil vždy 

před časovým limitem. V rozhodujícím utkání ale podcenil 

soupeřův nástup a musel se tak „spokojit“ s úžasným 

druhým místem. Ve stejné váze úspěšně bojoval i Adam 

Šmelko, který dvakrát zvítězil, v semifinále však prohrál s 

pozdějším vítězem Adamem Jakšem, v boji o bronz podlehl 

soupeři z USK Praha a skončil na bodovaném pátém místě. 

Mladší žákyně Veronika Dřevická a Tereza Jurková sbíraly 

zkušenosti, soupeřky byly tentokrát lepší.  

 Neděle patřila starším žákům a žákyním, do startovní 

listiny se na základě výsledků nominoval ve váze do 55 kg 

Šimon Damajka, který nezopakoval loňský výsledek a do 

třetího kola nepostoupil. Pro starší žákyně je přebor otevřená 

soutěž, na zkušenou odjely Vendula Kuxová a Hana 

Poláchová, obě však skončily v prvním kole. 



 

 

  



Mezinárodní turnaj judo Zakopané 
 (Zakopané 4. – 6. 10. 2019)  

  

V krásném městě pod Tatrami se konal již XXIII. 

ročník mezinárodního turnaje v judo, pořádaný naším 

partnerským oddílem Yamabushi Zakopané. Protože u 

našich polských sousedů mají trochu jinak rozdělené 

věkové kategorie, sešli se tentokrát ve váze do 55 kg 

starší žák Šimon Damajka a mladší žáci Martin Sedlák 

a Adam Šmelko. Šimon sice svůj úvodní duel prohrál, 

v opravných bojích však nezaváhal a vybojoval si 

bronzovou medaili! Sedmým místem pak ještě 

zabodoval i Adam Šmelko.  

  

 V neděli nastupovali na tatami mláďata a mladší 

bratr Maxim Damajka se probojoval ještě o stupínek 

výš! Ve váze do 33 kg prošel hladce až do finále, kde ve 

vyrovnaném souboji podlehl polskému soupeři 

Wrobelovi a skončil druhý.  



 

  

VELKÁ CENA POLNÉ V JUDO 
5. 10. 2019 

  

V sobotu 5. října jsme se zúčastnili VC v Polné. 

Z našeho oddílu přijelo změřit své síly celkem 7 

začínajících judistů a judistek.  

Turnaj byl oproti minulým ročníkům méně 

obsazen, ale byl dobře organizovaný. V kategorii 



mláďat U 9 vybojovala Julie Poláchová ve váze do 24 

kg 2. místo a František Matal (U 11 – 30 kg) skončil 

v konkurenci osmi závodníků třetí. 

  

  

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH 

ŽÁKŮ 
Olomouc 3. 10. 2019 

  

V rámci tréninkových srazů se ve čtvrtek 3. října 

v podvečer konal v Olomouci krajský přebor starších 

žáků. Body do ranking listu pro postup na Přebor ČR 

potřeboval Šimon Damajka, který tento úkol splnil 

beze zbytku a vybojoval titul Přeborník Olomouckého 

kraje ve váze do 55 kg. Jan Hrabovský skončil druhý a 

Pavel Fryšák zkompletoval mohelnický výsledek třetím 

místem. 

  

  

Olomoucký pohár v judo 
  

Velká cena Olomouce, která byla zároveň 

krajským přeborem pro kategorii mladších žáků, se 

konala 21. září a účastnilo se jí i 9 judistů z T. J. Sokol 

Mohelnice.  

V kategorii U 11 získali první místa Maxim 



Damajka, Alžběta Fryšáková, a Julie Poláchová, třetí 

místo přidal František Matal.  

Pro mladší žáky byla tato soutěž poslední možností 

přidat body do krajského ranking listu a naši ji plně 

využili. Ve váze do 55 kg zvítězil Adam Šmelko 

(Přeborník Olomouckého kraje) a Martin Sedlák 

skončil druhý. Oba si s velkým náskokem bodů, které 

nasbírali v předem určených pohárových soutěžích, 

vybojovali postup na Přebor České republiky 19. října 

v Mladé Boleslavi. Veronika Dřevická skončila ve váze 

do 48 kg třetí a určitě nebude na otevřeném přeboru 

mladších žákyň chybět. 



 
  



Boj o I. ligu judo 

  

21. září zápasili muži v Jablonci o účast v I. lize 

judo pro příští rok. Tato vrcholná soutěž se daří udržet 

v Mohelnici již 15 let, z toho téměř polovinu zápasilo 

družstvo na extraligovém tatami, kde největšího 

úspěchu dosáhlo v roce 2010, kdy postoupilo do play 

off.  

Letošní podzim tedy bodujeme v sestupové skupině 

a po vítězství nad domácími 6 : 1, nad Sokolem Tábor   

5 : 2 a těsné prohře 3 : 4 se Sokolem Hradec Králové 

figurujeme spolu s  bonifikačními body z jarní části 

soutěže na prvním místě. Vše se rozhodne 26. října 

v Mohelnici na posledním kole – první dvě družstva 

mají zajištěný start v I. lize judo 2020, družstva na 3. a 

4. místě budou muset bojovat v lednové baráži spolu 

s vítězi krajských přeborů. Přijďte povzbudit naše 

borce!  

Pořadí sestupové skupiny po 1. podzimním kole: 

1. T. J. Sokol Mohelnice  6b 

2. Sokol Hradec Králové  5b 

3. Judo klub Jablonec   4b 

4. Sokol Tábor    3b 



 
  

Český pohár 

BRNO CUP 
                                               14. – 15. 9. 2019                                                                   

                                                                                                            
Na Českém poháru judo - BRNO CUP se ve dvou dnech 

představila na osmi tatami více než tisícovka soutěžících 

z mnoha zemí.  

Do bojů zasahovali mohelničtí judisté až v neděli, kdy 

byly na pořadu žákovské kategorie. Mezi mladšími jsme měli 

ve váze do 55 kg dokonce dvojí zastoupení a svoji výbornou 

formu potvrdil opět Martin Sedlák. Prohra s budoucím vítězem 

této kategorie znamenala postup do oprav, kde v prvním kole 



porazil na ippon soupeře z USK Praha. Nejtěžší duel svedl v 

následném boji s domácím závodníkem, když bodoval na 

wazari až v prodloužení. Boj o třetí místo byl však už 

jednoznačně Martinovou záležitostí, na vítězný hod mu stačilo 

30 vteřin! Pochvalu si rovněž zaslouží Adam Šmelko, který 

nejprve prohrál nejtěsnějším rozdílem, ale následně 

v opravách dvakrát bodoval a porazil judisty z Baníku Ostrava 

a Havířova. V zápase o bronz byl jeho soupeř z Ústí n. Labem 

lepší a Adam se tak prezentoval pěkným pátým místem. 

 Váha 55 kg v kategorii starších žáků byla nejsilněji 

obsazena 49 závodníky, mezi kterými byl i náš Šimon Damajka. 

Nepříznivý los mu přisoudil hned v prvním kole ukrajinského 

borce, který byl nad jeho síly. Ani opravný zápas neskončil dle 

Šimonových představ a soupeř zvítězil na držení. Doufejme, že 

mu nebudou chybět body do ranking listu ČSJu, které jsou 

nutné pro postup na říjnový přebor ČR.   

  



 

  

 
  
V sobotu 7. září zahájili judisté podzimní část 



sezóny tradičním Pohárem olympijských nadějí 

v Raškovicích.  

V kategorii mladších žáků ve váze do 55 kg 

kraloval Martin Sedlák, který 4x zvítězil před 

časovým limitem osobní technikou harai goshi a 

zaslouženě získal zlato a pohár pro vítěze. 

 Stejného úspěchu dosáhl i Šimon Damajka, 

který bodoval mezi staršími žáky stejné váhy do 55 

kg.  Po postupu ze skupiny, kde odstavil z dalších 

bojů i svého oddílového kolegu Jana 

Hrabovského, se ve finálových bojích blýskl 

dalšími dvěma vyhranými duely a obsadil první 

místo. 



 

  

Tréninky začátečníků zahajují  

v úterý 3. 9. 2019  

dorostenci, mladší a starší žáci a žákyně  

v pondělí  2. 9. 2019 



  

I. liga judo muži  
     Pořadatelem druhého kola I. ligy mužů skupiny B 

byl pověřen oddíl judo T. J. Sokol Mohelnice.  A v sobotu 

15. června šlo o hodně, bojovalo se totiž o postup do 

finálové skupiny. Domácí judisté bojovali s velkým 

nasazením, bohužel také s velkým handicapem neobsazené 

váhové kategorie do 60 kg a neúčastí „tutovky“ v těžké 

váze. Do  +100kg se tedy musel „posunout“ Jiří Komárek, 

který se třemi výhrami stal nekorunovaným králem týmu. 

Stoprocentní úspěšnost v podobě čtyř bodů zaznamenal 

Eduard Zděnovec, který zápasil ve své váhové kategorii do 

73 kg. I přes tyto výkony se nepodařilo udržet třetí místo 

z prvního kola a po výhře 4 : 3 nad Sokol Hradec Králové 

a prohrami 3 : 4 s Judo Vysočina, Baníkem Ostrava „B“ a 

JC Železo Hranice skončil tým T. J. Sokol Mohelnice po 

jarní části soutěže rozdílem jediného zápasu na čtvrtém 

místě.  Na podzim budeme tedy bojovat o udržení 

v prvoligové soutěži.   
                      Tabulka I. liga judo muži po 2. kole (skupina B) 

  

1.  JC Železo Hranice   14 bodů 

2.  Judo Vysočina    12 bodů 

3.  1. JC Baník Ostrava „B“  6 bodů (27 vyhraných 

zápasů) 

4. T. J. Sokol Mohelnice  6 bodů (26 vyhraných zápasů) 

5.  Sokol Hradec Králové  2 body  

  



Zlato a bronz z Berlína 
  

24. ročník mezinárodního judistického klání 

„Tuzlagedenkturnier“ se konal o víkendu 8. a 9. 

června a pořádající AC Berlín připravil pro zahraniční 

hosty soutěž na úrovni jak sportovní, tak i společenské.  

  Šestičlenné reprezentaci T. J. Sokol Mohelnice se 

podařilo získat dvě medailová umístění v kategorii U 

15. 

 Nejcennější kov vybojoval ve váze do 46 kg 

Martin Sedlák, který ve vyřazovacích bojích porazil 

dva německé a jednoho polského judistu a ve finále si 

poradil s Felixem Braunem z Grossberenu.  

O váhu výše do 50 kg startoval Šimon Damajka, 

který v prvním zápase porazil domácího závodníka 

z AC Berlín, ve druhém kole však podlehl polskému 

soupeři. Vše si vynahradil v opravách, kde třikrát 

zvítězil a veze si tak domů zasloužený bronz!   

  



 



 
  

VÝSLEDKY VELKÉ CENY Z. LUDVÍKA 

V JUDO  
Prostějov 25. května 2019 

  

 



  

Kategorie U 11: František Matal  28 kg 2. místo  

 Maxim Damajka  32 kg 2. místo 

  

Mladší žáci:  Tereza Matalová  36 kg 2. místo 

Tereza Jurková  40 kg 3. místo 

Adam Šmelko   55 kg 2. 

místo 

Jan Hrabovský  60 kg 2. místo 

Martin Sedlák  50 kg 2. místo 

  

Starší žáci:  Šimon Damajka  50 kg 1. místo 

    Pavel Fryšák   46 kg 3. místo 



 
  

MVC MLÁDEŽE KROMĚŘÍŽ  
 18. května 2019 

  

Za účasti 256 závodníků z ČR, Slovenska, Polska, 

Slovinska a Ruska dosáhli mohelničtí judisté na tyto 

výsledky: 

  

Kategorie U11 

 28 kg  Matal František  1. místo 

29 kg  Maxim Damajka  2. místo 

32 kg  Alžběta Fryšáková 3. místo 
Mladší žáci 

50 kg  Martin Sedlák   1. místo 

55 kg  Adam Šmelko   2. místo 
Starší žáci 



50 kg  Šimon Damajka  2. místo 

60 kg  Jan Hrabovský  3. místo 
Tradičně nejlepší výkony podali zlatý Martin Sedlák a 

stříbrný Šimon Damajka, chvála trenéra tentokrát patří i 

Františku Matalovi a Janu Hrabovskému, který si svůj 

závodnický křest „osladil“ bronzovou medailí. 

  

 
  

  

  

  



 



  

Velikonoční turnaj mládeže judo 
  

V sobotu 13.dubna se ve sportovní hale v 
Uherském Hradišti konal 25. ročník Velikonočního 
turnaje mládeže v judu, kterého se zúčastnilo celkem 
161 závodníků z 23 oddílů Zlínského, Olomouckého 
a Jihomoravského kraje. Sokol Mohelnice 
reprezentovalo 15 judistů a celkem jsme posbírali 3x 
zlato, 4x stříbro a 1x bronz. 

Nejlépe se vedlo Šimonu Damajkovi (U15 - 50 
kg), Veronice Dřevické (U13 - 40 kg) a Maximu 
Damajkovi (U11 - 33 kg), kteří obsadili nejvyšší 
příčku. 

Druhá místa obsadili benjamínci František Matal 
(28 kg), Julie Poláchová (24 kg), Alžběta Fryšáková 
(34 kg) a mladší žák Martin Sedlák, který předvedl 
opravdu skvělý výkon, kdy se ve velmi nabité 
skupině musel probojovat ke stříbrné medaili skrze 
šest vyhraných zápasů! 

Sbírku medailí završila třetím místem mladší 
žákyně Terezka Matalová (36 kg) 

  



 

 
  

I. liga judo muži zahájila 

  



     V sobotu 13. dubna zahajovala prvním kolem na 

ostravském tatami I. liga družstev mužů judo. I přes 

handicap neobsazené váhové kategorie do 60 kg se 

našemu týmu T. J. Sokol Mohelnice podařilo 2x zvítězit a 

zabydlet se na třetím místě tabulky skupiny B.  

     Porazili jsme celek Baník Ostrava 3 : 3 (na pomocné 

body 300 : 210) a loňského vítěze Judo Vysočina 4 : 3. 

V obráceném poměru pak Mohelnice podlehla Sokolu 

Hradec Králové a družstvu Železo Hranice. 

Nejúspěšnějšími závodníky se stali Eduard Zděnovec (73 

kg), Jiří Komárek (100 kg) a Michal Mrva (+100 kg).  

Zveme všechny příznivce juda na druhé kolo, které se 

koná 15. června ve sportovní hale OA v Mohelnici! 

  
                      Tabulka I. liga judo muži po 1. kole (skupina B) 

  

 JC Železo Hranice   8 bodů 

 Judo Vysočina   4 body 

 T. J. Sokol Mohelnice  4 body 

 1. JC Baník Ostrava „B“ 2 body 

 Sokol Hradec Králové  2 body 

  



 

  

Ve Žďáru to 3x cinklo! 
Naši nejmladší judisté – Julie Poláchová, 

Maxim Damajka a František Matal přivezli 

z Velikonočního turnaje ve Žďáru nad Sázavou 

(23.března) 3 zlaté medaile! 



 



 

  

MARTIN SEDLÁK 



PŘIVEZL Z ČESKÉHO POHÁRU 

ZLATO ! 
  

O víkendu 16. – 17. března se v Městské 

sportovní hale v Jablonci nad Nisou konal za účasti 

135 sportovních klubů Český pohár judo.  

V sobotu se na tatami prosadil ve váze do 46 kg 

mladší žák Martin Sedlák, který 5x zvítězil a 

vybojoval tak pro oddíl judo T. J. Sokol Mohelnice 

zlatou medaili! Exkluzivní výkon dokresluje i fakt, 

že všechny duely končily vítězstvím na ippon před 

časovým limitem a z toho tři dokonce do půl minuty! 

Méně se dařilo Adamu Šmelkovi, kterého po prohře 

v prvním kole soupeř do oprav nevytáhl. Veronika 

Dřevická sice vyhrála první opravný zápas nad 

domácí judistkou, v dalším kole jí však vystavila 

stopku soupeřka z Pardubic. 

V kategorii starších žáků, kde se Šimon Damajka 

ve váze do 50 kg prosazuje teprve prvním rokem, 

zvítězil v zahajovacím kole v prodloužení, ale v 

následném zápase, ve kterém byl celou dobu 

aktivnější, podlehl těsně před závěrečným gongem. 



Každý vyhraný zápas v Českém poháru však 

znamená zisk bodů a tím i naději vybojovat si účast 

na přeboru ČR.  

 
  



 
  

O první body do ranking listu se bojovalo poslední 

únorový víkend na ostravském tatami, kde se ve dvou 

dnech sešla na prestižním turnaji JUDO GRAND 

PRIX konkurence osmi set závodníků nejen z ČR, ale 

své zastoupení zde měly i kluby z Rakouska, Německa, 

Polska, Slovenska nebo Ukrajiny.   

Z mohelnických judistů si nejvíce bodů připsal 

Martin Sedlák, který ve váze do 46 kg v konkurenci 34 

závodníků zvítězil celkem třikrát a obsadil dělené 9. 

místo. Body za dva vítězné duely si připsali mladší žák 

Adam Šmelko (50 kg – 26 závodníků) a v kategorii 

starších žáků Šimon Damajka (50 kg - 46 závodníků) .  

Šimon Damajka se následně účastnil s krajským 

výběrem žáků dvoudenního tréninkového srazu.  
  

VC Hradce Králové 



2. 3. 2019 
  

Početná judistická výprava mláďat a žáků T. J. Sokol 

Mohelnice úspěšně bodovala na Velké ceně Hradce Králové, 

kam zavítala i konkurence z Polska, Slovenska a Litvy. 

Mezi mladšími žáky se váhová kategorie 46 kg stala 

jednoznačnou záležitostí Martina Sedláka, který všechny 

zápasové duely končil před časovým limitem a předváděl 

škálu ukázkových hodů včetně finálové seoi nage.  Adam 

Šmelko (50 kg) splnil medailové očekávání a skončil třetí, 

Veroniku Dřevickou vynesl bojovný výkon v opravných 

kolech mezi žákyněmi do 40 kg také na bronzový stupínek.  

Za starší žáky skóroval pěti (!) vítězstvími a výsledným 

třetím místem Šimon Damajka (50 kg). Zatímco  Pavlu 

Fryšákovi ve váze 38 kg vystavili stopku dva polští judisté, 

jeho sestra Alžběta Fryšáková (U11 – 32kg) dosáhla na 

bronz. Mezi mláďaty byla ostatně také velká konkurence, 

František Matal (30 kg) musel na cestě za bronzem třikrát 

zvítězit a Maximu Damajkovi, který měl ve váze do 34 kg 

celkem 30 soupeřů, stačila tři vítězství pouze na páté místo. 

Julie Poláchová (27 kg) podlehla ve vyrovnaném zápase 

polské závodnici a skončila druhá.    



 



 



 
  

Veselí nad Moravou 
  

 Celkem 4x stáli na nejvyšším stupni mladí judisté z T. J. 

Sokol Mohelnice na Velké ceně judo ve Veselí nad Moravou. 

V kategorii mláďat si Maxim Damajka po vítězství ve 

skupině vybojoval postup do finále, kde chvatem ouči gari 

ovládl váhu do 32 kg. Mezi mladšími žáky předvedl Martin 

Sedlák na své cestě za vítězstvím celou škálu velkých chvatů 

a bodově tak s velkým náskokem vede krajský ranking list ve 

váze do 46 kg. Veronika Dřevnická (40 kg) porazila své tři 

soupeřky před časovým limitem a zaslouženě získala zlato. 

Starší žák Šimon Damajka prošel soutěží bez zaváhání, 

postupně porazil Jana Slívu z Policie Zlín, Ondřeje Vybírala 



z Hranic a ve finále Jiřího Čecha ze Sokola Dědice 

technikou sankaku. K úspěchu mohelnického juda přispěla 

druhým místem Julie Poláchová a bronzový František 

Matal. 

 
  

Velká cena České Třebové 



19. a 20. ledna 2019 

  

Maxim Damajka zlatý 
  

  O víkendu 19. a 20. ledna se konal VIII. ročník 

mezinárodní Velké ceny České Třebové v judo.  Celkově se za 

oba dva dny zúčastnilo 670 závodníků, sobota byla vyhrazena 

kategoriím mláďat a starších žáků, v neděli mladším žákům 

a dorostencům. 

 V kategorii U 11 se o největší úspěch výpravy T. J. 

Sokol Mohelnice postaral Maxim Damajka, který ve váze 31 

kg čtyřikrát zvítězil a zaslouženě vybojoval zlato. Dvě výhry 

zajistily Františku Matalovi (28 kg) pěkné třetí místo. 

Bronzovou radost a pochvalu trenéra za bojovný výkon si 

připsala mladší žákyně Veronika Dřevická (40 kg). Šimon 

Damajka, který letos vstoupil mezi starší žáky, narazil 

v prvním kole na loňského vícemistra ČR, který byl tentokrát 

nad jeho síly.  



 
  

 


