
                                             

 
 

Kobeřice mají první 3 body, zvítězili v Dolním Benešově! 
 
 
Středa 24.8.2022 
 
 

FC Dolní Benešov - A muži  1:2 (0:1) 
 

První tři body si připsali naši fotbalisté do tabulky krajského přeboru. 
V derby porazili brankou z poslední minuty Dolní Benešov 2:1. S A 
mužstvem Dolního Benešova se naše mužstvo utkalo v soutěžním 
utkání po téměř 30 letech. Vlivem nezpůsobilé hrací plochy v Kobeřicích, 
kde se utkání mělo původně odehrát, se nakonec změnilo pořadatelství 
a utkání se tak mohlo odehrát na kvalitně připraveném hřišti v Dolním 
Benešově. 
 
V úvodu utkání byli nebezpečnější domácí, kteří střelami z dálky 
zaměstnávali našeho brankáře Štencela. První rozruch před domácí 
brankou přinesla až brejková akce Kobeřic, na jejímž konci byla střela 
Reného Wirtha do břevna. Ve druhé polovině 1. poločasu převzali otěže 
zápasu do své moci naši borci, kteří si několika nebezpečnými akcemi 
vynutili trvalejší tlak. Ve 40. min. to konečně přišlo, když se po 
samostatném úniku prosadil Adam Šimeček a zajistil tak poločasové 
vedení 1:0. 
 
Do druhého dějství vstoupili naši velmi dobře odhodláni rozhodnout 
výsledek. To se jim také málem podařilo, ale v rozmezí snad 5 minut 
neproměnili 3 tutové šance. Nejprve 2x Štěpán Stříbný, posléze i 
Dominik Kraut. To mohlo naše borce mrzet, protože v 66. min přišlo po 
chybách v naší obraně vyrovnání z kopačky Kaluži. V této fázi zápasu 
naši nehráli dobře, hra trpěla nepřesnostmi a Benešovští měli více ze 
hry. Když už to vypadalo na dělbu bodů, přišla 89. min. a standartní 
situace pro naše mužstvo. Petr Kašný načechral z pravé strany krásný 
míč na hlavu Ševiora, který rozhodl toto derby utkání v náš prospěch. 
V posledních vteřinách měl na noze vyrovnání domácí hráč, který na 
zadní tyči netrefil odkrytou bránu.  



 
Připisujeme si tak důležité první tři body v novém soutěžním ročníku. 
Avšak herní kvalitu bychom měli do dalších utkání výrazně zlepšit! 
 
 
Branky:  66. Kaluža Tomáš - 40. Šimeček Adam, 89. Ševior Pavel 
Diváci: 257 
Rozhodčí: Řezníček Miroslav - Láryš Vít, Yeghiazaryan Vachik. Delegát: 
Wojaczek Jan. 
Sestava: Štencel – Kollek L., Ševior, Večerek, Wirth René, Stříbný Š. 
(56. Kryštof), Kašný, Schlischka M. (56. Rother), Kubný (90. Buchta), 
Šimeček (90. Kollek F.), Kraut (79. Stuchlík O.) 
Trenér - Dušan Christoph 


