Velká cena Adamova
3. 10. 2020
V kategorii U9 jsme do bojů vyslali dvoučlennou
posádku ve složení Tobiáš Gereš, váha 21,4 - 22,4 kg a
Tomáš Rozsypal, váha 29,1 - 29,5 kg. Musím říct, že oba
technicky výrazně převyšovali své soupeře!
Tobiáš, který byl na svých teprve druhých závodech,
byl nalosován do skupiny se dvěma děvčaty. Předvedl
suverénní výkon a i přes počáteční nervozitu a trému nedal
svým soupeřkám šanci a obě utkání ukončil na ippon po
méně než 10 vteřinách.
Tomáš měl také dva protivníky. V prvním zápase hodil
soupeře na wazari chvatem tai otoši a poté předvedl krásné
ne-waza. Bohužel se však nedokázal dostat do držení.
Následně si chvatem o goshi vysloužil druhé wazari a z
tohoto utkání odešel jako vítěz. Ve druhém zápase Tomáš
doslova přišpendlil soupeře k žíněnce. Soupeř nastoupil do
chvatu seoi nage v záklonu, Tomáš toho chytře využil a
chvatem o soto gari si vysloužil zlato.
V kategorii mladších žáků bojoval Maxim Damajka
v početně obsazené váhové kategorii 38 kg (11 závodníků)
celkem čtyřikrát. Ve druhém kole prohrál s pozdějším
vítězem, který jej vytáhl do oprav. Tam Maxim dvakrát
zvítězil, v boji o bronz však zaváhal a obsadil tak dělené 5.
místo.
Alžběta Fryšáková, která si jako jediná z kategorie
mladších žáků vybojovala účast na Přeboru ČR, přidala pro
Mohelnici svojí zápasovou bilancí (jedna výhra a prohra)
stříbro ve váze do 40 kg.

Velká cena Ostrava
10. 10. 2020
V kategorii mladších žákyň zasáhla do bojů ve váze do
44 kg Vendula Dřevická a vybojovala 3. místo. Starší žáci
pak přivezli kompletní sadu medailí – zlatou získal po

bezchybném výkonu Martin Sedlák (60 kg), o stříbro ve
váze 52 kg se zasloužila Veronika Dřevická a bronzovou
medailí se ozdobil Šimon Damajka (66 kg).
Mladší žáci a žákyně:
44 kg
Vendula Dřevická

3. místo

Starší žáci a žákyně:
60 kg
Martin Sedlák
52 kg
Veronika Dřevická
66 kg
Šimon Damajka

1. místo
2. místo
3. místo

VC DOBRÉ
19. 9. 2020
Turnaj se konal pod širým nebem. Počasí vyšlo
parádně a výsledky byly také skvělé.
Po rozvážení, kdy Ondřej Hampl měl o více než
kilo více než Tomáš Rozsypal, jsme tajně
doufali, že kluci konečně nebudou spolu v jedné
skupině. Opak byl ale pravdou a opět stanuli na
tatami proti sobě v kategorii U9 do 30 kg.

Celkem byli ve skupině 4. První zápas šli naši
kluci spolu a rozhodla jen větší aktivita Ondru
Hampla, který tak zvítězil na pomocný bod od
rozhodčího. Poté oba bez zavání a bez problémů
porazili před časovým limitem soupeře z SK
Judo Stonava a z Judo Club Orlová a vezli jsme
si domů zlato a stříbro.
U9

30 kg Ondřej Hampl
Tomáš Rozsypal

1. místo
2. místo

VELKÁ CENA
OLOMOUCE
28.9.2020
Velká cena Olomouce, organizovaná pro kategorii

mláďat a mladších žáků, připadla na státní svátek 28.
září. Mohelnickou účast tvořilo 8 judistů, polovina
z nich pak stála na stupních vítězů.
Pochvalu zaslouží mladší žákyně Alžběta
Fryšáková, která po třech vítězstvích a jedné prohře
skončila na druhém místě a upevnila si tak své vedoucí
postavení ve váze 40 kg v ranking listu Olomouckého
kraje, ze kterého postupuje na Přebor ČR pouze
vedoucí závodník. Další tři medaile přidali benjamínci.
Václav Konečný ve váze do 50 kg po bezchybném
výkonu hned zlatou, třetí místa obsadili František
Matal (34 kg) a Julie Poláchová (29 kg).

Český pohár judo BRNO CUP
Český pohár judo BRNO CUP se tentokrát konal
v důsledku epidemiologických opatření bez účasti
zahraničních výprav.
Mohelničtí judisté zasahovali do bojů v neděli 13.
září, kdy byly na pořadu kategorie pouze starších žáků.
Ve váze do 60 kg obsazené 49 závodníky jsme měli trojí
zastoupení, bohužel se nepodařilo navázat na loňský
bronz a páté místo. Martin Sedlák a Šimon Damajka
prošli ve svých skupinách prvními dvěma koly bez
zaváhání, ve třetím ale prohráli a jejich přemožitel je do
opravných bojů „nevytáhl“. Adam Šmelko prohrál svůj

první zápas a také dále nepostupoval. Do oprav ve váze
57 kg se sice dostala Veronika Dřevická, ale ani ona
nedosáhla na bodované umístění.
V rámci soutěže se konala autogramiáda knihy
„Cesta na Olymp“ dvojnásobného Sportovce roku,
olympijského vítěze a mistra světa Lukáše Krpálka,
který je velkým vzorem nejen pro judistickou veřejnost.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ V
JUDO
Hranice 22. 9. 2020
Uzavřená soutěž pro Olomoucký kraj, kde kromě

umístění šlo i o body do ranking listu pro postup na
přebor ČR, se tentokrát konala v Hranicích a
mohelničtí judisté stáli na stupních vítězů pětkrát.
Jediný titul vybojovala mladší žákyně Alžběta
Fryšáková ve váze do 40 kg, Maxim Damajka (38 kg)
s bilancí dvě výhry a dvě prohry skončil třetí.
V kategorii starších žáků se po dvou vítězných
duelech shodně umístili na druhém místě Šimon
Damajka (66 kg) a Martin Sedlák (55 kg). Třetí místo
přidala Veronika Dřevická ve váze 57 kg.

I. liga judo muži
Jablonec 26. 9. 2020

Složitá situace kolem koronaviru se
pochopitelně promítla i do organizace letošního
ročníku I. ligy judo mužů. Celkem 10 družstev
rozdělených do dvou skupin se poprvé setkalo na
tatami až 26. září, kdy Mohelnice zamířila do
Jablonce. Úkol byl jasný, postoupit do finálové
skupiny, která zaručuje jistotu setrvání v této
soutěži i příští rok.
Muži T. J. Sokol Mohelnice nastupovali
s handicapem dvou neobsazených váhových

kategorií v důsledku zranění, přesto po bojovném
výkonu skončili ve skupině B na postupovém 3.
místě! Hned v úvodním utkání narazili na favorita
Judoclub Olomouc posíleného o reprezentanty ČR
a těsně prohráli poměrem 3 : 4 stejně jako s Judo
Železo Hranice. Domácí Jablonec porazili 4 : 3 a
v posledním duelu se Sokolem Hradec Králové
opět zvítězili, tentokrát na pomocné body.
Pořadí skupiny B po 1. kole:
Judoclub Olomouc
8 bodů
Judo Železo Hranice
6 bodů
T. J. Sokol Mohelnice
4 body
Sokol Hradec Králové
2 body
JUDO klub Jablonec n. Nisou 0 bodů

postup
postup
postup

T.J.SOKOL
MOHELNICE
ODDÍL JUDO
NÁBOR NOVÝCH
ČLENŮ

Oddíl judo přijímá nové členy –
chlapce a dívky ve věku od 6 let
Zájemci o tento atraktivní sport se mohou hlásit

každé úterý od 16.30 do 17.30
nebo v pátek od 16.30 do 17.30
v sokolovně u kina v tělocvičně judo v 1. patře
(od 1. 9. 2020)

ROZPIS TRÉNINKŮ MLÁDEŽE
ODDÍLU JUDO
Začátečníci:
Úterý
Pátek

16.00 – 17.30
16.00 – 17.30

Dorostenci, ml.a st. žáci a žákyně:
Pondělí
16.30 – 18.30
Čtvrtek
16.30 – 18.30

Tréninky začátečníků zahajují
v úterý 1. 9. 2020

dorostenci, mladší a starší žáci a žákyně
v pondělí 24. 8. 2020 !!!

SMUTEČNÍ
OZNÁMENÍ

Pavel Koželoužek byl zakladatelem

oddílu judo v Mohelnici v roce 1966.
Byl prvním trenérem party nadšenců,
kterým nezištně věnoval svůj volný čas.
Stál za prvními medailemi z mistrovství
republiky a dokázal dovést své svěřence
až do reprezentace.
Pavle, děkujeme!!!

Ukončení jarní sezóny

Oddíl judo nezahálel ani

v během koronaviru
V době uzavření vnitřních i vnějších sportovišť
bylo členům oddílu doporučeno individuální cvičení
doma. Návodem byly lekce reprezentačního trenéra na
webových stránkách ČSJu. Ihned po otevření
venkovních prostor začali judisté s přípravou na
travnaté ploše v areálu sokolovny. V současné době již
probíhá příprava bez omezení. Mladí judisté využívají
tréninkových srazů v Olomouci, Brně a Ostravě, aby se
kvalitně připravili na podzimní mistrovské soutěže.
Nominovaní členové oddílu se zúčastní tréninkového
campu Heroes, kde budou mít možnost se opět setkat i
s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem a
s regionálním výběrem žáků reprezentačních srazů
v Hranicích a Teplicích.

Velká cena Zlína
15. 2. 2020
Sedm závodníků a šest medailí – to je bilance
mohelnických judistů, kteří se účastnili Velké ceny
Zlína v mládežnických kategoriích.
Čtyři první místa obsadili starší žáci Šimon
Damajka (60 kg) a Martin Sedlák (55 kg), mladší
žákyně Alžběta Fryšáková (36 kg) a benjamínek
Ondřej Hampl (28 kg), který stál na stupni vítězů spolu
se stříbrným Tomášem Rozsypalem. Sadu medailí
zkompletoval třetím místem Adam Šmelko (55 kg),
Maxim Damajka (34 kg) se tentokrát musel spokojit

s bodovaným pátým místem.
Trenér Miroslav Švec ocenil bojové nasazení všech
závodníků a vyzvedl bezchybné výkony Martina
Sedláka a Alžběty Fryšákové.

SLEZSKÝ POHÁR OPAVA
8. 2. 2020

V tradičním únorovém termínu hostila Opava
judistické mládí na již 29. ročníku Slezského poháru.
Starší žáci přivezli dvě zlaté medaile – Martin
Sedlák ve váze do 55 kg a Šimon Damajka ve váze do
60 kg měli podobný průběh soutěže. Oba bojovali 3x a
zvítězili vždy před časovým limitem, oba si úspěšně
vyzkoušeli osobní techniky a páčení, které je spolu se
škrcením povoleno až od starších žáků.
Maxim Damajka rozjel své souboje mezi mladšími
žáky váhy 34 kg ve velkém stylu a v prvním zápase
vyhrál chvatem tomoe nage již za 15 sekund! Byl
úspěšný i ve druhém duelu, v následném boji o postup
do finále sice prohrál, ale bronzovou medaili si už
nenechal vzít a domácího závodníka udržel.
Naši nejmladší v kategorii U 9 Ondřej Hampl a
Tomáš Rozsypal ovládli váhu do 28 kg, když Ondřej
vybojoval první a Tomáš druhé místo.

Velká cena České Třebové
18. a 19. ledna 2020
O víkendu 18. a 19. ledna se konal IX. ročník
tradičně silně obsazené mezinárodní Velké ceny České

Třebové v judo. Sobota byla vyhrazena kategoriím mláďat a
starších žáků, neděle patřila mladším žákům a dorostencům.
Marodkou oslabená výprava T. J. Sokol Mohelnice
se musela spokojit pouze s jednou bronzovou medailí, o
kterou se postaral dorostenec Pavel Fryšák ve váze 46 kg.
Starší žákyně Terezka Matalová přidala bodované 5. místo a
svůj křest v kategorii mladších žáků si odbyl loňský vítěz
Maxim Damajka, který ve váze 34 kg čtyřikrát zvítězil, přesto
to stačilo „pouze“ na dělené 7. místo mezi 40 soupeři.

Zimní turnaj judo Vsetín
18. 1. 2020
Sedmičlenná sokolská výprava si odvezla domů 4 zlaté a jednu
stříbrnou medaili, dva závodníci zůstali bez umístění.
V kategorii mláďata do 20,5 kg zvítězila suverénním výkonem Julie
Poláchová, která všechny své tři soupeře porazila před časovým
limitem a zahájila tak pro naši výpravu velmi úspěšný turnaj.
V kategorii mláďata mini do 20,4 kg se blýskl Ondřej Hampl, který
třikrát zvítězil na ippon a získal druhou zlatou medaili pro náš oddíl.
Ve váze do 28,0 kg vybojoval zlato Tomáš Rozsypal. Měl sice ve
skupině jen jednoho soupeře, dokázal jej však bez problémů 2x
porazit.
Mezi mláďaty do 30,4 kg byl nejlepší František Matal, který i přes
počáteční nevolnost nedal žádnému ze svých čtyř soupeřů šanci a
získal pro mohelnické judo čtvrté zlato.
V kategorii mladších žáků do 34 kg se statečně pral Max Damajka,
který se svým stabilním výkonem a chladnou hlavou probojoval v

konkurenci 8 judistů až do finále, kde nakonec podlehl Tomášovi
Bradovi ze Slávie Kroměříž, kdy se z držení dokázal dostat až těsně
po skončení časového limitu. Získal tak krásnou stříbrnou medaili.
V kategorii mláďata do 43,5 kg se nedařilo Václavu Konečnému,
který obsadil 5. místo (prohrál všechny 4 zápasy). A Jaromír
Paloušek v kategorii mladších žáků do 42 kg se neprosadil v
konkurenci 15 (!!!) závodníků a neprošel sítem vyřazovacích bojů.
Oba závodníci si domů odvezli alespoň cenné zkušenosti.

Hana Rozsypalová

TURNAJ PŘÍPRAVEK
BRNO 11. 1. 2020
Tradiční turnaj pro mladé judisty, kterého se zúčastnila i pětice
našich závodníků, byl první prověrkou v novém roce. Poprvé
bojovali mezi mladšími žáky Karel Gottvald, který po dvou
vyhraných zápasech přivezl zlato, a Miloslav Výskala, jemuž v jeho
váze stejný počet vítězství zajistil 3. místo. Jaromír Paloušek neměl
ve své váze soupeře, a tak musel zápasit se staršími žáky. I když
prohrál, ocenila trenérka Hana Rozsypalová jeho bojovný výkon.
V kategorii mini mláďat skončil Ondřej Hampl druhý a Tomáš
Rozsypal třetí.

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.

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
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
Sokol Hradec Králové
Judo klub Jablonec
Sokol Tábor

12b
7b
6b
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.

