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Okresní futsalové soutěže v Děčíně mají za sebou 19. sezónu. Ve dvou soutěžích ji odehrálo 25 týmů, 

390 registrovaných hráčů. Bylo naplánováno 288 zápasů, dvanáct jich bylo kontumováno pro 

nedostavení se jednoho z mužstev. Rozhodčí udělili 20 červených karet.  

V okresním přeboru zvítězil tým Huntířova. Do jara vstupoval se sedmi bodovým náskokem a i přes 

dvojí zaváhání ke konci jara nakonec vyhrál s jasným devítibodovým náskokem. Hra vítězů se opírala 

hlavně o dvě opory. Brankaře Tomáše a univerzála Michla. Navíc díky vítězství v posledním kole nad 

Dece Computers se Huntířov posunul o bod  do čela historické tabulky právě před Dece Computers. Ti 

skončili zaslouženě druzí. Po celý průběh sezóny podávali vy\rovnané výkony bez dlouhodobých 

výkyvů. Hlavní oprou byla spolehlivá obrana a nejlepší střelec soutěže Šimek. Třetím místem 

překvapilo Mexico. Po průměrném podzimu na jaře devětkrát za sebou zvítězilo a až prohry 

v posledních dvou kolech ho připravili o stříbro. Čtvrtý Denas střídal výkony jako den a noc. To ho 

stálo medailové umístění a je důvodem k zamyšlení pro příští ročník. Na své poměry slabou sezónu 

má za sebou Bílý Balet. Po mistrovském titulu přišel propad na páté místo. Mužstvo mělo smůlu na 

zranění a také po loňské titulu ztratilo „tah na branku“. Pelikans Legends si jistě první rok ve vyšší 

soutěži představovali jinak. Kumulace zranění, špatná docházka na zápasy přinesla „až“ šesté místo. 

Naopak Slovanka je se sedmým místem spokojena. Velmi ji k  tomu přispěli čtyři kontumační výhry, 

ale i tak by se o mnoho tabulkou nepropadla. Stará dáma má potenciál být lepší než osmá a jelikož má 

svém kádru jen mladé hráče perostor na zlepšení určité má. Třeba hned v následující sezóně. 

Zklamání je osmá příčka Jílového. Hlavně závěr sezón byl kritický. Dvě kontumace, zbylé zápasy 

odehrány bez hráčů na střídání. Nota se snaží omlazovat svůj kádr a asi v této chvíli dosáhla maximum 

možného Sestupují DC Východ a Hezouni. Ti se na jaře výsledkové zlepšovali, ale po podzimu kdy 

nezískali ani bod to samozřejmě na záchranu nestačilo. Opačně to měl DC Východ. Po slušném 

podzimu nezískal na jaře ani bod.  

V nižší soutěži, 1. třídě zvítězilo El Clasico. Po celý průběh sezóny podávalo vyrovnané výkony. 

Nikdy neprohrálo dvakrát za sebou. Druhá Boca Juniors se výkyvům nevyhnula, ale s konkurenty o 

druhé místo v přímém souboji na jaře vždy vyhrála. Galacticos do posledního kola bojovali o druhou 

příčku, sice ji nezískali, ale vzhledem ke stále úzkému kádru mohou být se svým umístěním spokojeni. 

Nejlepší ročník ve své historii odehrálo Bodlo. Stalo se největším překvapením soutěže a ze čtvrtým 

místem musí být spokojeno. To se nedá říci o Armex Energy. Mužstvo sice bylo nováčkem v soutěži, 

ale druhé místo po podzimu jej favorizovalo v boji o medaile. Katastrofické jaro ale znamenalo pád na 

páté místo. Zklamáni mohou být v Malé Veleni která občas prohrála zápasy kde měla bodovat  a 

v Rudé Hvězdě kde výborné jaro dokázalo že má na víc. Ostatní celky hráli většinou pro radost ze hry 

a utužení party. 

Z 1. třídy nakonec díky rozšiřování okresního přeboru postupují první tři celky a Pop Servis který jako 

jediný ze zbylých mužstev akceptoval nabídku doplnit vyšší soutěž na sudý počet týmů. 

 

AL-STARS OKRESU: Tomáš – Michl (oba Huntířov), Šimek (Dece Computers), Betyár (Mexico), 

Čermák (B. Balet) 

1. třída:  Fiala (Bodlo) – Rantfner, Tomáš Beutler ( oba El Clasico), Virkovský (Boca Juniors), 

Burian (Galacticos) 

Tabulka střelců okres: 48 Šimek, 41 Lukáš Cisár  (Mexico), 40 Timofij (Denas) 

Třída: 67 Burian, 54 Virkovský, 45 Beutler, Prchal (Bodlo) 

Nejlepší brankař všech soutěží: Marek Tomáš, hráč: Vlastimil Michl 

 

Vedení soutěže chce poděkovat majitelům hřišť TJ Slavoj, SK Březiny a restaurace Kocanda za 

vstřícnost a bezproblémový průběh sezóny. 

Nová, již 20. sezóna bude rozehrána v pondělí 21. srpna 

 
 


