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V minulých rokoch sa o to
márne pokúšal. Pritom v posled-
ných štyroch sezónach skončil
raz tretí, dvakrát druhý a raz vy-
hral druhú najvyššiu súťaž, no
v baráži neuspel proti Slovanu.

vysvetlila prezi-
dentka CBK Vladimíra Daňková
a dodala, že CBK bude amatér-
ske družstvo, bez profesionálok.
Klub zo sídliska Ťahanovce ne-
bude počas leta hľadať žiadne
posily. 

Jeho filozofia je už dlhšie roky
nemenná: stavať na vlastných
odchovankyniach. Káder je zlo-
žený z doterajších prvoligových
hráčok, ktoré doplnia juniorky
do 19 rokov. Tu treba podotk-
núť, že ide hlavne o 16 a 17-roč-
né hráčky z mimoriadne vydare-
ného ročníka 2005, ktoré nabera-
li medzinárodné ostrohy v EGBL.
Jedinou legionárkou je Ukrajinka
Kyra Liašenková. 

 

Aj pri pohľade na súpisku
CBK je jasné, že bude mať jedno
z najmladších družstiev v Niké
extralige. Kapitánkou bude naj-
skúsenejšia Miroslava Krištofo-
vá. Okrem nej si už v minulosti
pripísali pár extraligových štar-
tov iba Lucia Kašperanová a Te-
rézia Stollárová. 

dodala Vladimíra
Daňková.

CBK bude mať na lavičke zná-
mu persónu, keďže dievčatá po-
vedie skúsený 64-ročný kouč
Vladimír Karnay, bývalý tréner
reprezentácie, ktorý má vo svo-
jej zbierke štyri majstrovské titu-
ly. Príprava na nový ročník sa
začne 22. augusta. Odvíjať sa bu-
de v domácich podmienkach,
kde hráčky absolvujú aj sústre-
denie. V pláne sú aj prípravné
zápasy proti maďarským a poľ-
ským družstvám. o

i
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povedal Vladimír Karnay,

ktorý v posledných rokoch vie-
dol v CBK práve dievčatá naro-
dené v roku 2005. 

Vladimíra Daňková i Vladimír

Karnay netaja, že o talentované
dievčatá, akými sú trebárs ura-
stené 17-ročné pivotky Lucia
Škvareková (dcéra bývalej repre-
zentantky Zuzany Škvarekovej)
a Natália Tomajková, je na slo-
venskom trhu veľký záujem už
teraz, no dievčatá zostávajú
v klube. 
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podotkol s úsmevom
Vladimír Karnay, ktorý sa do ex-
traligy vráti po 10 rokoch. Napo-
sledy viedol Rožňavu v sezóne
2011/2012.

Napriek tomu, že domovská
telocvičňa na Juhoslovanskej uli-
ci prešla výraznou obmenou,
keďže vymenili osvetlenie, pri-
budla nová svetelná tabuľa,
chystá sa výmena okien, predsa
nespĺňa požiadavky pre extrali-
gu. CBK sa teda dohodol s klu-
bom Young Angels, ktorý im po-
skytne na domáce zápasy jeho
súčasnú halu v Šaci. A hneď v 1.
kole 1. októbra bude na progra-
me košické derby, pričom CBK
nastúpi ako hosťujúci tím. Koši-
čanky chystajú na extraligu no-
vé dresy v tradičnej žlto-čiernej
farebnej kombinácii a pracuje sa
i na spustení novej klubovej web-
stránky.

Václav Straka je jednou z pozo-
ruhodných osobností histórie na-
šej najvyššej súťaže hádzanárov.
Niekdajší veľmi dobrý pivot, kto-
rý okrem iných mužstiev hral aj
za pražskú Duklu, Frýdek-Místek
(majster Česka 2003), Nové Zám-
ky, Topoľčany i Považskú Bystri-
cu (majster Slovenska 2006), sa
po ukončení hráčskej kariéry usa-
dil na Považí a od 30. novembra
2013 je tréner tamojšieho extrali-
gového tímu MŠK. S mužstvom,
s ktorým tento 44-ročný Čech po-
chádzajúci z juhočeského histo-
rického mestečka Soběslav získal
dve strieborné i dve bronzové ex-
traligové medaily a pred troma
rokmi s ním vyhral Slovenský po-
hár, začal minulý týždeň letnú
prípravu na už desiatu sezónu.

S ĎURIŠOM EŠTE RÝCHLEJŠIE
Z bronzového tímu odišiel len

brankár , ktorý
počas dvojmesačného záskoku za
zraneného Ladislava Kovačina
odchytal pätnásť ligových duelov
(mimochodom, 36-ročný Kovačin
po februárovej operácii vážne zra-
neného ľavého ramena už trénuje
bez obmedzení), a 

- uprednostniac študijné povin-
nosti - prerušil kariéru. Po jede-
nástich rokoch strávených v Hlo-
hovci a v maďarskom prvoligo-
vom Gyöngyösi sa do klubu, kto-
rého je odchovancom, vracia 34-
ročný .
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vraví Václav Straka,
ktorý s 94-násobným slovenským
reprezentantom v považskoby-
strickom drese ešte hrával.

Z dorastu pribudol do kádra pi-
vot a trénujú s
ním aj ďalší dvaja talentovaní od-
chovanci a 

, ktorí sa ale v týchto
dňoch zároveň pripravujú aj s ka-
detskou reprezentáciou na blížia-
ci sa turnaj B-kategórie maj-
strovstiev Európy hráčov do 18
rokov, takže klubu budú plne k
dispozícii až po jeho skončení od
polovice augusta.

V SOBĚSLAVE S DUKLOU
Po prvom takpovediac „nábe-

hovom“ týždni, počas ktorého bo-
li hráči testovaní a postupne si
zvykali na zvyšujúcu sa záťaž, ab-
solvujú v tomto sústredenie v do-
mácich podmienkach s troma tré-
ningmi denne. A v nasledujúcom
prídu na rad už aj prípravné zá-
pasy. 

vraví Václav Straka. 
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NOVÝ POVRCH V HALE
Považanov potešilo, že v 1. kole

Európskeho pohára, tretej najvý-
znamnejšej klubovej súťaže na
starom kontinente, majú voľno a
pri žrebe druhého budú vďaka vy-
sokému klubovému koeficientu
medzi nasadenými tímami.
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V domácej extralige očakáva
Václav Straka tuhší boj o postup
do semifinále play-off.
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Tréningy v úmornom teple toh-

to leta spríjemňujú Považanom aj
lepšie podmienky v ich hale, kto-
rá už má svoje roky a vidieť to na

nej čoraz viac.

r

dodáva Vác-
lav Straka.  

Nováčik CBK Košice bude mať jednu cudzinku, ktorá unikla pred vojnou, pričom si klub našla na internete

Účastníci Niké handball extraligy v príprave na sezónu 2022/23: MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA

Hor sa do už desiatej Strakovej sezóny

Návrat po 12 rokoch, ale už samostatne
Po šiestich rokoch budú mať Košice v extralige basketbalistiek
znova dva tímy. Popri tradičných „anjelkách” pribudol ako nováčik
klub CBK (Centrum Basket Košice). Ten už v najvyššej súťaži figu-
roval jedenásť ročníkov (1999/2000 až 2009/2010), ale v spoje-
ní s Cassoviou ako CBK Cassovia. Následne sa kluby rozdelili -
CBK sa vrátil k mládeži a Cassovia pokračovala v extralige až do
sezóny 2016/2017, ktorú však nedohrala. CBK sa teda vracia na
vrcholnú úroveň po 12 rokoch, ale už ako samostatný klub.

Václav Straka šéfuje považskobystrickej striedačke už od novembra 2013.
FOTO BARBORA TALAČOVÁ

● V Niké extralige žien by
sa mali predstaviť hráčky:
MIROSLAVA KRIŠTOFOVÁ
(1989), LUCIA KAŠPERANOVÁ
(1998), TERÉZIA STOLLÁROVÁ
(1998), MICHAELA
LUKAČIKOVÁ (1998), TIMEA
ČATLOŠOVÁ (2001), BARBARA
SUNITROVÁ (2001), KYRA
LIAŠENKOVÁ (Ukr., 2003),
LIANA MANTIČOVÁ (2004),
ALEXANDRA DRIMÁKOVÁ
(2004), LAURA MRÁZOVÁ
(2005), RADOSLAVA
NIGUTOVÁ (2005), NINA
DZUROVÁ (2005), TAMARA
KOSTÍKOVÁ (2005), TEREZA
DAŇKOVÁ (2005),
KVETOSLAVA BAČOVÁ (2005),
EMA ŠOLTÉSOVÁ (2005),
LUCIA ŠKVAREKOVÁ (2005)
a NATÁLIA TOMAJKOVÁ (2005).

● Tréner: VLADIMÍR
KARNAY.

● Asistent trénera: LADISLAV
JANOŠOV.

● Manažér: MAREK DAŇKO.

KÁDER CBK KOŠICE

Tréner Vladimír Karnay a prezidentka CBK Košice Vladimíra Daňková, ktorá pred niekoľkými rokmi hrala pod jeho vedením. 
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