HISTÓRIA KLUBU
Klub, ktorý v súčasnosti účinkuje pod názvom Good Angels Košice je v ostatných desiatich rokoch kráľom slovenskej
ženskej basketbalovej extraligy. Jeho vznik sa datuje do roku 2001, v ktorom nadviazal na tradíciu nemenej slávneho
celku z metropoly Východu – VSS Lokomotíva. Už na konci druhej sezóny sa hráčky „Delty“, ako dodnes fanúšikovia
nazývajú basketbalistky Good Angels, prebojovali do prvého extraligového finále. V ňom síce vtedajšieho extraligového
suveréna z Ružomberka potrápili, no nezdolali. O rok sa však karta obrátila a od tejto chvíle Košičanky s prehľadom
vládnu slovenskému ženskému basketbalu.
2001/2002: Vo svojej premiérovej sezóne klub vystupoval pod názvom Delta Termostav-Mráz Košice a jeho primárnou úlohou
bolo udržať v Košiciach našu najvyššiu basketbalovú súťaž, čo sa mu napokon aj podarilo.
2002/2003: V druhej sezóne družstvo už pod názvom Delta V.O.D.S. výraznejšie „zamútilo“ vody v slovenskej ženskej
basketbalovej extralige a výsledkom jeho snaženia bol postup do finálovej série, v ktorej napokon podľahlo tímu MBK Ružomberok
2:3 na zápasy. Bez trofeje však klub neostal, pretože do jeho vitríny putoval premiérový Slovenský pohár.
2003/2004: Pred začiatkom ročníka klub „jemne“ upravil svoj názov na Delta I.C.P. a v sezóne „vo veľkom“ prepisoval tabuľky.
Najskôr si premiérovo vyskúšal účasť v Európskom pohári FIBA (v skupine s Mondeville, Benátkami a Záporožím obsadil 3. priečku).
Následne na ňu nadviazal opätovným triumfom v Slovenskom pohári a záver úspešného súťažného ročníka korunoval ziskom
historicky prvého extraligového titulu, keď vo finálovej sérii porazil dovtedy jediného slovenského šampióna MBK Ružomberok
hladko 3:0 na zápasy.
2004/2005: Nová sezóna priniesla novú výzvu v podobe účasti v prestížne EuroLige FIBA, v ktorej sa pri premiére klub prebojoval
až do osemfinále, v ktorom ho vyradil ruský tím VBM-SGAU Samara. Uspel aj na domácej scéne, kde obhájil majstrovský titul, keď
svojho súpera z Ružomberka zdolal vo finálovej sérii 3:2 na zápasy.
2005/2006: Pred sezónou sa opäť „ľahko“ upravil názov klubu, ale jeho pomenovanie K CERO I.C.P. hráčkam na medzinárodnej
scéne veľa šťastia neprinieslo, keďže v základnej skupine EuroLigy FIBA obsadili poslednú 6. priečku. Sklamanie si vynahradili
v najvyššej domácej súťaži, v ktorej po triumfe nad Ružomberkom v pomere 3:2 na zápasy získali tretiu trofej určenú majstrovi SR.
2006/2007: Výsledky z predchádzajúcej sezóny neumožnili klubu s opäť inovovaným názvom K CERO V.O.D.S. štartovať v EuroLige
FIBA. Preto sa po druhýkrát predstavil v Európskom pohári FIBA a v ňom sa jeho púť skončila až v osemfinále na ruskom tíme
Čevakata Vologda. Družstvo, ktoré sa medzičasom stalo najväčším „dodávateľom“ hráčok do slovenskej reprezentácie, na domácej
scéne pokračovalo v dominancii a zaknihovalo zisk ďalšieho Slovenského pohára (súťaž bola obnovená po dvojročnej pauze) i
majstrovského titulu, ktorý prišiel opäť po víťazstve nad tradičným finálovým rivalom MBK Ružomberok, no tentoraz po výhre
v sérii 3:1 na zápasy.
2007/2008: Pod novým názvom Kosit 2013 sa klub vrátil na „euroligovú“ scénu, no žreb mu do cesty postavil silných súperov už
v základnej skupine (medzi nimi bol aj neskorší úspešný obhajca prvenstva Spartak Moskovská oblasť), v ktorej napokon obsadil 5.
pozíciu. Aj napriek tomu sa tento ročník zapísal do klubovej kroniky ako rekordný (práve v domácom zápase proti Spartaku vytvoril
tím divácky rekord EuroLigy FIBA, keďže zápas sledovalo 7125 divákov) a bol korunovaný ďalším víťazstvom v Slovenskom pohári i vo
finále extraligy, v ktorom porazilo Ružomberok hladko 3:0 na zápasy.
2008/2009: Pod znovu zmeneným názvom Maxima Broker „šliapal“ klub na maximum. V EuroLige FIBA sa z náročnej základnej
skupiny prebojoval do osemfinále, kde ho zastavil španielsky Ros Casares Valencia. Doma však aj naďalej valcoval konkurenciu
a bez najmenších problémov už po piatykrát v rade bol názov klubu pripísaný na Slovenský pohár, ako aj na trofej pre majstra SR,
v boji o ktorú opäť porazili tím MBK Ružomberok hladko 3:0 na zápasy.

2009/2010: Z hráčok sa stali Dobrí anjeli a s názvom prišli aj dobré výsledky – presnejšie najlepšie v histórii klubu. Ten sa v EuroLige
FIBA prebojoval až do štvrťfinále, v ktorom bol nad jeho sily ruský gigant UMMC Jekaterinburg. V slovenských súťažiach našiel klub
len jedného premožiteľa (v 2. zápase semifinále prehral v Poprade 54:65), čo mu zabezpečilo zisk ďalšieho Slovenského pohára a aj
extraligového primátu. Ten si vybojoval v čisto „východniarskej“ finálovej sérii, v ktorej porazil celok Prešova jasne 3:0 na zápasy.
2010/2011: Po tretíkrát v rade sa klub prebojoval aspoň medzi 16 najlepších európskych tímov, keď mu jeho „euroligové“
maximum z predchádzajúcej sezóny neumožnil zopakovať francúzsky Bourges. Na domácej scéne pokračoval v rozširovaní zbierky
Slovenských pohárov i titulov majstra SR, pričom ten ôsmy si pripísal po triumfe nad „starým – známym“ Ružomberkom po výhre
3:0 na zápasy.
2011/2012: V náročnej základnej skupine EuroLigy FIBA obsadil klub 3. pozíciu za favorizovanou dvojicou Sparta&K Moskovská
oblasť a Wisla Can-Pack Krakov, no v boji o postup do Final Eight – podobne, ako pred dvomi rokmi – musel opäť skloniť hlavu pred
ruským celkom UMMC Jekaterinburg. V slovenských súťažiach však premožiteľa nenašiel ani v jedinom zápase a finálový triumf
nad MBK Ružomberok v pomere 3:0 na zápasy tak zavŕšil len druhú tzv. „perfect season“ (teda sezónu bez jedinej prehry) v histórii
klubu.
2012/2013: Táto sezóna sa do klubovej kroniky zapíše ako doposiaľ najúspešnejšia. Tímu z Košíc sa podarilo vyhrať základnú
skupinu EuroLigy FIBA, v ktorej predstihlo napríklad aj turecký veľkoklub Fenerbahce Istanbul. 12. 12. 2012 zaznamenali „žltomodré“ historicky prvý triumf v najprestížnejšej súťaži starého kontinentu nad ruským celkom, keď doma zvíťazili nad Orenburgom
77:67. Ešte pamätnejším dátumom sa stal 22. február 2013, keď tím úspechom na pôde španielskej Salamancy zavŕšil dlhoročnú
snahu o postup na finálový turnaj EuroLigy FIBA. Celok pod vedením trénerského dua Maroš Kováčik – Peter Jankovič však
pokračoval v prekvapovaní súperov a výsledkom jeho ťaženia bolo konečné 4. miesto. Po prieniku medzi kvarteto najlepších
európskych klubov dokázali Košice uspieť aj na domácej scéne, kde v najvyrovnanejšej finálovej sérii ostatných sezón Extraligy SR
zdolali rivala z Ružomberka 3:2 na zápasy a na konto si tak pripísali jubilejný desiaty majstrovský titul. Mimoriadne úspešný ročník
zakončil tím účinkujúci pod názvom Good Angels celkovým triumfom v premiére súťaže MEL, v ktorej sa predstavili družstvá
z Maďarska a Slovenska. Vo vyvrcholení jej finálového turnaja, ktorého hostiteľom sa aj na základe víťazstva v základnej fáze stali
práve Košice, dokázali hráčky Good Angels zdolať aktuálneho maďarského šampióna zo Šopronu po výsledku 62:58.
2013/2014: Úspechy „žlto-modrých“ z predošlej sezóny sa v tej nasledujúcej prejavili hneď na niekoľkých úrovniach. Hlasovanie
športových novinárov v prestížnej ankete „Športovec roka“ rozhodlo o tom, že klub Good Angels Košice sa stal najlepším
kolektívom za rok 2013 a toto ocenenie nadviazalo na poctu, ktorej sa tímu dostalo zo strany Košického samosprávneho kraja,
pretože ten zaradil Good Angels medzi laureátov Ceny KSK za rok 2013. Jeho záver priniesol do metropoly východu basketbalovú
horúčku, ktorá vyvrcholila hneď dvojnásobným vylepšením diváckeho rekordu súbojov základnej časti EuroLigy FIBA. Ten
predchádzajúci, ktorého držiteľkami boli od roku 2007 práve Košičanky, ich fanúšikovia najskôr v stretnutí s ruským
Jekaterinburgom (27. 11. 2013) posunuli na hranicu 7855 divákov a o dva týždne neskôr padla pokorili priaznivci „žlto-modrých“
v Steel aréne aj „osemtisícovku“, pretože na duel s francúzskym Bourges (18. 12. 2013) ich prišlo presne 8.597, čím sa tento súboj
stal historicky tretím najsledovanejším ženským basketbalovým zápasom na starom kontinentu. Tím z krajiny galského kohúta však
hráčkam Good Angels pokazil nielen oslavy (v spomínanom zápase vyhral 77:61), ale aj celú euroligovú sezónu, v play-off ktorej
vyradil košický tím po výhre 2:1 na zápasy. V ďalších troch súťažiach, v ktorých sa „žlto-modré“ predstavili, sa však hralo už výlučne
pod ich taktovkou a klubová vitrína sa rozrástla o trofeje za jubilejnú desiatu výhru v Slovenskom pohári, úspešne obhájené
prvenstvo v nadnárodnej Stredoeurópskej lige MEL, ako aj celkové víťazstvo v ženskej basketbalovej Extralige SR. V jej finále tím
Good Angels zvíťazil nad celkom MBK Ružomberok 3:1, pripísal si už jedenásty majstrovský titul a v ich počte vyrovnal rekord,
ktorého dovtedajším osamoteným držiteľom bol práve klub z Liptova.
2014/2015: Dotiahnutím sa na Ružomberčanky, čo sa počtu extraligových prvenstiev týka, sa snaha košických basketbalistiek ani
zďaleka neskončila. V EuroLige FIBA sa im síce z ťažkej skupiny nepodarilo prebojovať do play-off, no na domácej scéne počas celej
sezóny potvrdzovali mimoriadnu kvalitu. V Slovenskom pohári si pripísali jedenásty triumf v rade a národným šampionátom prešli
bez zaváhania. Na ceste za zavŕšením majstrovského tucta ich nezastavil ani nový finálový súper – Piešťanské Čajky –, nad ktorým
vo finálovej sérii zvíťazili hladko 3:0 na zápasy.

