Začátek kladenského hokeje se datuje 13. listopadem 1924, kdy byl založen
hokejový odbor sportovního klubu Kladno. Hlavním garantem se staly
místní ocelárny, což se pochopitelně promítlo do názvu oddílu a svoji
premiéru v nejvyšší soutěži si v roce 1951 kladenští hokejisté odbyli
jako TJ Sokol SONP Kladno.

V padesátých letech klub ještě dvakrát
změnil název, chvíli byl Baník Kladno
pak Baník Kladno Spojené ocelárny
a pak už jen SONP (Spojené ocelárny
národní podnik).

Ale to už se místní hokej začal dobývat
na výsluní, a v ročníku 1958/59
získal první mistrovský titul.

Svým způsobem se tak stalo v situaci,
která žádnou velkou slávu pro kladenský hokej neslibovala.

Jeden z nejstarších zimních stadionů
v Československu, otevřen v roce 1949,
byl vybrán jako místo, kde se odehrála tři utkání skupiny
o 7. - 12. místo Mistrovství světa, které se v roce 1959 konalo
v Praze.

Kladenský zimák na tom vydělal,
podmínkou bylo zastřešení, což ovšem
znamenalo stadion na celou sezónu
vyřadit z provozu, hrát ligu jinde.

Jinde,

kde jinde než v Praze, na Štvanici.
Byl to zásah – kladenští fandové se museli stěhovat na bojiště svého
úhlavního nepřítele – Sparty, tehdy zamaskovaného pod názvem
Spartak Praha Sokolovo.

To dojíždění bylo zpočátku skromné, teprve
v okamžiku, kdy se začalo mimořádně dařit
se vlakové, autobusové, individuální nájezdy
z Kladna do Prahy staly skoro povinností. Na
vlak byly dlouhé fronty, autobusy nestačily,
auta plná. Já jsem jezdil s tátou speciálním busem – původně pro dvacet lidí naplnil vedoucí výpravy Dulio Pajskr tak, že se stálo v dvojstupu. V autobuse mrzlo, ale bylo to krásné.
Jiří Kulíček vypráví: „Naši
měli tehdy krámek se zeleninou ve Veleslavíně, u silnice
mezi Kladnem a Prahou. Vyprávěli mi, že zpočátku stačili počítat vlaky i autobusy.
Brzy už se to nedalo stíhat.”

SONP Kladno byl tehdy silný tým. Bylo to mužstvo, jak se později dozvíte, složené z hráčů okolních obcí, kde tehdy hokej měl velmi slušnou
úroveń. Vrátili se odchovanci z velkých štací (kteří a odkud později).
Prozíraví funkcionáři – především Václav Jedlička a Alois Novák vsadili
na kvalitní výchovu mladých hráčů. Postavili silné trenérské osobnosti –
Josefa Severu, Jiřího Tožičku, Františka Korycha,
Zdenka Šindlera,Vladimíra Svobodu…

Václav Jedlička

Alois Novák

Jiří Tožička

František Korych

Zdeněk Šindler

Ti všichni
a i další jejich kolegové
nevychovávali jen hokejisty,
dbali na jejich vzdělání. Povedl se
Vladimír Svoboda
jim ďábelský tah, kterým hokej definitivně
zvítězil nad fotbalem. Z týmu dorosteneckého
Mistra republiky přetáhli do hokeje šikovné fotbalisty.

Jaroslava Jiříka (brankář), Jindřicha Karase, Jindřicha Lidického, Josefa
Vimmera, Františka Šebka. Hráče, kteří by zcela jistě byli úspěšnými
ligovými fotbalisty!

Vimmer – proč se to stalo: „To tenkrát ještě
šlo mydlit fotbal i hokej. My jsme nejdřív vyhráli
mistra republiky, pak jsme vyhráli i titul s fotbalovým dorostem. A začalo dilema – zjistili jsme,
že ve fotbale nemáme šanci, přešli jsme do hokeje.
Všichni – Jiřík, Karas, Lidický a já.”
Tihle kluci nejenže výrazně oživili hokejové mužstvo ale stali se i lákadlem
pro mnohé následníky – místo kopaček na Kladně vítězily brusle!
Ironií osudu se Vimmer, Karas, Lidický právě v onom slavném roce 1959
mistry republiky v dresu Kladna nestali. V té době byli totiž na vojně v Dukle Jihlava.
Vimmer – jak se to stalo: „My jsme to nijak nebrali. Byli jsme hrozně mladí.
Tyhle dva roky výrazně změnily Kladno. Po vojně jsme se pak vraceli do jiného týmu.“

1.k. Sp. Královo Pole - Kladno 4:6

2.k. Chomutov - Kladno 3:2

4.k. RH Brno - Kladno 4:2

3.k. Kladno - Bratislava 7:4

5.k. Kladno - Jihlava 10:3

ladno 2:2

ubice - K

6.k. Pard

8.k. Plzeň - Kladno 4:1

7.k. Kladno - Sp. Sokolovo 4:4

10.k. Č. Budějovice - Kladno 3:6

9.k. Kladno - Sp. Brno ZJŠ 4:2

12.k. Kladno - Sp. Královo Pole 4:2

11.k. Kladno - VŽKG 1:1

13.k. Kladno - Chomutov

4:2

14.k. Bratislava - Kladno 3:6

Zpátky na Štvanici.
Začalo to podle očekávání – ligu rozehrála nejlépe domácí Sparta. Kladno
bylo dlouho třetí. Pak naši nastoupí k trháku po 14 kole vedou o dva body
před třetí Rudou hvězdou Brno (dnes Kometa). V té době už byla Štvanice
vlídným domovem pro kladenské hosty.

Právě Rudá hvězda,
tým, složený na příkaz
strany a vlády z nejlepších
hokejistů napříč Československem,
přijíždí do Prahy Kladeňáky zlikvidovat.
Doma vyhráli 4:2, tak proč by se měli v Praze bát.
Ale pozor – po první třetině vede Kladno o gól. Po druhé o tři a nakonec?

SONP Kladno – Rudá hvězda Brno 9:1!!!

To stojí za rozmáznutí
– tři góly dal Vladimír Markup,
dva Jaroslav Volf, Jaroslav Jiřík,
jeden Josef Froněk a František Šebek.

A od té doby už Kladno nikdo nezastaví.

17.k. Kladno - Pardubice 5:4

16.k. Jihlava - Kladno 2:3

dno 5:3

18.k. Sp. Sokolovo - Kla

19.k. Kladno - Plz

eň 6:5

dno 2:4

20.k. Sp. Brno ZJŠ - Kla

21.k. Kladno - Č. Budějovice 5:3

dno 5:3

22.k. VŽKG - Kla

Tady jsou –

MISTŘI!

Jiří Kulíček

(nar. 17. 5. 1934)

brankář, za Kladno nastoupil do 182 ligových utkání

Zdeněk Beran

(13. 11. 1935)

brankář, za Kladno 5 ligových utkání

Moc si vedle Kulíčka nezachytal.
Škoda, byl to spolehlivý a šikovný
brankář. Proto brzy odešel do Plzně,
pak do Tábora, kde stále žije.

Narodil se v Praze, s hokejem začal jako útočník SK Veleslavín na přírodním kluzišti. Chytat začal v Dynamu (Slavii) Praha. V roce 1956 přestoupil
do Kladna, odchytal zde 333 ligových utkání. Z Kladna na závěr odešel do
Plzně.
Jako trenér prošel několika týmy, pracoval jako vedoucí mužstva u mládežnických reprezentací.
Zahrál si i ve filmu – „Brankář bydlí v naší ulici“. Civilní roli hrál Přemysl
Kočí, operní pěvec Národního divadla, golmana Kulda. Oba si byli podobní – výraznými nosy.

Stanislav Bacílek

(13. 11. 1929 – 26. 3. 1997)

obránce, dres číslo 10, za Kladno 225 lig. utkání / 55 branek

Dneska se hazarduje pojmem legenda. Standa Bacílek
ovšem byl legendou doopravdy. Ve svých 15 letech začal na rybníku v Kročehlavech (tehdy vsi u Kladna).
Od roku 1951 byl už hráčem Kladna, na vojnu nastoupil
do Křídel vlasti Olomouc. Při příchodu do civilu ho získala Sparta. V ní nevydržel ani rok, honem domů,
na Kladno! V jeho dresu hrál až do roku 1966. Odehrál tu
15 sezon, nastoupil v 430 utkáních, dal 113 gólů. Byl kapitánem týmu, který získal v roce 1959 mistrovský titul.
Ocenění svého Kladenství se dočkal roku 1998, kdy se stal Čestným občanem.
Před tím si ovšem užil své. Pro své statečné postoje k roku 1968 byl perzekuován, zbaven řídící funkce v SONP, skončil jako vrátný a noční hlídač
v nedůstojné špeluňce. Ke všemu tomu ponížení se přidaly zdravotní
potíže, které dlouho statečně snášel. Přesto prohrál - na Kladně se ale stal
nezapomenutelným.

Zdeněk Müller

(14. 6. 1933 - 7. 5. 2013)

obránce, číslo dresu 5,
za Kladno 174 ligových utkání / 15 branek

První ze tří Müllerů, kteří hráli na Kladně. Každý měl
rozlišení – ligový mistr se „jmenoval“ Bandaska, druhý Maska a třetí (pětinásobný mistr ČSR) Gerd. První i třetí měli své kořeny ve Hřebči, obci u Kladna.
Bandaska začal v Kročehlavech, pak Karlovy Vary.
Na vojně byl v ÚDA Praha, za Kladno hrál pravého beka hlavně vedle
Standy Bacílka, ale pozor stihnul i Františka Pospíšila.
Klidný, příjemný populární člověk po skončení
herního angažmá se stal pravidelným fandou.

Přemysl Hainý (18. 12. 1925 - 29. 10. 1993)
obránce, číslo dresu 3,
za Kladno 97 ligových utkání / 15 branek

Byla to tenkrát zajímavá tisková konference
s novým trenérem Sparty Praha:

“Jmenuji se Hainý, nikoliv Hajný
jak mně pořád píšete.”
Pražák, který začal s hokejem v Břevnově (tehdy
vesnice u Prahy), první slávu získal v nepřekonatelném LTC Praha. Je mistrem světa z roku 1949.
V roce 1950 byl komunistickým režim nespravedlivě obžalován za skutky, které nespáchal.
Dostal podmíněný trest a zákaz hry v Praze.
Odešel na Kladno, kde nikdy nebydlel,
ale jinak se zde spokojeně adaptoval.
Po skončení hráčské kariéry trénoval na Kladně, ve Spartě, švýcarskou, francouzskou a jugoslávskou reprezentaci.
Kdykoliv jsme se potkali, tak vždy a rád na Kladno a své kamarády vzpomínal.

Zdeněk Landa (9. 6. 1935)
obránce, číslo dresu 2,
za Kladno 180 ligových utkání / 29 branek

Narodil se v Žilině, obci v okrese Kladno.
Na vojně byl v Dukle Jihlava. Velkou část kariéry
odehrál v Gottwaldově (dnes ve Zlíně). Zahrál si
dvě utkání v reprezentaci. Trénoval v Itálii.
Aktivní činnost ukončil v Uherském Brodě.

Karel Nedvěd
(17. 12. 1933 – 26. 2. 1994)
obránce, číslo dresu 14,
za Kladno 139 ligových utkání / 3 branky

Vysoký, elegantní chlap. Ano chlap
v civilu i na ledě. Hokejovou přípravku zažil na legendárním kročehlavském rybníku. Hrál za HOSK
Kročehlavy (Hokejový oddíl sportovního klubu Kročehlavy), vojnu prožil v Křídlech vlasti, později ÚDA
Praha (Ústřední dům armády) a pak už jen Kladno.
Tomu fandil i v době, kdy byl vážně nemocný a na zimák už chodit nemohl. Telefonoval,
glosoval každý úspěch. Upřímně se radoval
z každého dobrého výsledku svého Kladýnka. Toho Kladýnka pro které jako trenér
mládeže vychoval několik ligových hráčů.

Miroslav Rys

(17. 8. 1932)

útočník, číslo dresu 15, za Kladno 148 lig. utkání / 58 branek

„Čužák“ jak se Mirek Rys všobecně nazýval – přezdívka po otci, který byl Srb. O Mirkovi Rysovi se
vypráví historek, které by vydaly na několik seriálů.
Aby ne! Jeho sportovní kariéra byla až neskutečná.
Měl jsem štěstí, že jsem mohl, jako dětský sportovní
fanda z Rozdělova ji sledovat z první řady.
Ráno v Rozdělovské hospodě “U Kozlů”
hrála jeho žena Dana Frühaufová ligu
ve stolním tenise. Byla skvělá hráčka,
reprezentantka. Pak Čužákovo cigárko,
odpoledne ale už hrál on ligu. Fotbalovou. Po utkání do auta a fofrem do Prahy za jinou ligou - hokejovou.
S Kladenským hokejem zažil Miroslav
Rys největší slávu. Po návratu z vojny
(RH Brno, ČH Bratislava) sehrál hlavní
roli v postupu do první ligy. Byl výrazným členem týmu mistrů republiky v roce 1959. Ve stejném
roce hrál na Mistrovství světa v Praze, kde ČSR získalo bronzovou medaili.
Po okupaci v roce 1968 odešel do Chicaga, tam hrál
fotbal za ABC Sparta Chicago. Po roce 1989 se vrátil
domů, na Kladno.

Václav Fröhlich

(22. 2. 1930)

útočník, číslo dresu 7, za Kladno 150 lig. utkání / 31 branek

Václav Fröhlich se také narodil na rybníku – v Rynholci – další vesničan na Kladně. Vojnu prožil v Křídlech vlasti (to byl v tehdejším chumlu vojenských
a policejních ligových mužstvech jejich špičkový reprezentant – z nich se
vyklubala později Dukla Jihlava), a v Tankistovi Praha.
Vrchol jeho kariéry byla účast v mistrovském mužstvu Kladna v roce 1959.
Hrál na mistrovství světa 1958 v Oslo, výborný bruslař, bojovník!
Kariéru ukončil v Lánech. Byl svérázným ligovým rozhodčím, společně
s Josefem Froňkem patřili k slušným a férovým sudím.

Bohumil Prošek
(26. 3. 1931 – 30. 8. 2014)
útočník, dres číslo 6, za Kladno 205 lig. utkání / 94 gólů

Ten toho dokázal!!!
S hokejem začal na Kladně, na vojně byl v Červené
hvězdě Bratislava a především v Rudé hvězdě Brno.
Tady získal čtyři tituly mistra republiky. Za RH Brno
sehrál několik fotbalových ligových utkání. Mimo
jiné i proti Kladnu, které v Brně prohrálo nula jedna,
jediný gól dal Bohumil Prošek - Kladnu!
Tuhle bilanci si ale vylepšil - pátý hokejový titul mistra přidal za SONP
v roce 1959. Jako trenér byl na Kladně u dalších dvou. S mužstvem SONP
vyhrál PMEZ (Pohár mistrů evropských zemí), když ve finále porazilo
v roce 1978 Spartak Moskva se všemi jeho tehdejšími borci světových jmen.
Několik let trénoval v Japonsku v klubu Furukawa Denko, naučil se japonsky a to tak, že později spolupracoval s mnoha japonskými sportovci jako
tlumočník.

Svůj bohatý život dožil
v Horním Bezděkově,
kde hrál dědkovský
tenis jako spokojený
správce místních kurtů.

Vladimír Markup
(11. 6. 1930 – 9. 8. 2014)
útočník, dres č. 4, za Kladno 404 lig. utkání / 113 gólů

Vladimír Markup je dalším ryzím rybníkářem. Začal v Lánech - to byla opravdová líheň sportovců všeho druhu. Na
vojně byl v Červené hvězdě Bratislava.
V mistrovské sezóně patřil k hráčům,
kteří výrazně přispěli k zisku titulu.

František Šebek

(16. 8. 1939)

útočník, číslo dresu 12,
za Kladno 99 ligových utkání / 23 branek

Jsme absolventi dvou společných škol
– té základní u nás v Rozdělově a pak
střední na Kladenské průmyslovce.
V Rozdělově byl uznávaným
sportovcem – hrál výborně fotbal,
ale brzy už byl hokejista. Ligový!
V 18 letech hrál za tehdejší Baník Kladno.
V roce 1959 byl nejmladším hráčem mistrovského týmu.
V roce 1967 ukončil svoji aktivní činnost. Stal se výraznou trenérskou
osobností v mládežnickém hokeji V rodných PZ Kladno měl v práci mnoho
velkých talentů, často si půjčoval i Jaromíra Jágra, který byl věkově o několik roků mladší než jeho stálí hráči.

Jaroslav Jiřík

(10. 12. 1939 – 11. 7. 2011)

útočník,
číslo dresu 16,
za Kladno 92 lig. utkání /
67 branek

Jedno z Tožičkových
dětí (Jiří Tožička – už ho
znáte). Prosadil se i jako fotbalový brankář – byl členem
mužstva dorostenců, které získalo
titul mistra republiky. Totéž se mu povedlo
i v hokejovém dorostu, to už ale jako útočník.
V sezóně 1959 byl důležitým článkem
skvělého týmu mistrů republiky. Ačkoliv
souputník Vimmera, Karase, Lidického nešel
v řádném termínu na vojnu – studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK, kterou dokončil v barvách
Rudé hvězdy Brno, kam v roce 1960 přestoupil, aby zde
prožil skvělou kariéru. Do Kladna se rád vracel, ale jinak
už byl pravý Brňák mluvící plynně místním hantecem.
Byl prvním Čechoslovákem, který nastoupil v NHL.
V této soutěži odehrál tři utkání v dresu St. Louis
Blues. Po skončení kariéry trénoval řadu mužstev
v Československu i zahraničí.
Jeho velkým koníčkem bylo létání, což se mu
stalo osudným. Při jednom letu ztroskotal
a v troskách zahynul.

Josef Froněk
(8. 1. 1931 - 21. 2. 2001)
útočník, číslo dresu 9, za Kladno
107 ligových utkání / 37 branek

Má stejnou adresu
hokejového zrození
jako Standa Báca.
Kročehlavy.
Kročehlavy, Karlovy Vary, Praha
a Kladno byly jeho životní štace.
Proč Kročehlavy už víme, v Karlových Varech byl na vojně a celý
život vzpomínal na tamní spoluhráče, v Praze v Resslově
ulici vystudoval Ekonomickou akademii a pravidelně
se účastnil pomaturitních
srazů jako oblíbený vypravěč.
No a Kladno - centr
legendární selské jízdy
- Volf, Froněk, Kopecký!
On a Kopecký byli svéráznými hokejisty,
Volf pak dodával hokejový um a tak vstoupili
do historie Kladenského hokeje jako nenapodobitelní velikáni.
Pepik Froněk byl po skončení hráčské kariéry úspěšným ligovým
rozhodčím.

Jaroslav Volf
(8. 9. 1933 – 13. 12. 1990)
útočník, číslo dresu 13, za Kladno
273 ligových utkání / 195 branek

Jaroslav Volf byl svérázný člověk. Celou svou kariéru opřel
o víru ve vlastní schopnosti,
což se ukázalo jako úspěšné.
Se sportem začal v Dubí, vesnice u Kladna jako hráč
České házené! Jako házenkář nastoupil do mužstva Tankisty Praha (po Křídlech Vlasti další kuriozita té doby, jako hráči Křídel nikdy nelétali,
tak sportovci z Tankisty neviděli tank).
Volf hokej zkoušel současně s házenou
- talent k němu potvrdil právě na vojně,
po návratu do civilu si ho našel Vlastimil
Sýkora a sestavil okolo něho onu slavnou
“selskou” jízdu. Volf, Froněk, Kopecký.

Jaroslav Volf je nejúspěšnějším
kladenským trenérem. Pod jeho
vedením získalo SONP Kladno
tři mistrovské tituly.

Za reprezentaci hrál na Olympijských
hrách a hlavně na Mistrovství světa v Praze,
kde byl platným členem bronzového týmu.

“Jaro Volf byl úžasný hokejista,
rychlý, silný, vtipný!”

Vzpomíná Jozef Golonka na svého skvělého parťáka.

“Matěji, tvoje góly platěji”
tak utěšovali fanoušci Vladimíra Kopeckého,
když mu rozhodčí neuznali gól.

Pavel Šanda

(5. 11. 1936)

útočník, č. dresu 8, za Kladno 15 lig. utkání / 8 gólů

Původem z Kolína, dnes žije v Čáslavi. Jen pozorní pamětníci si ho pamatují.
Byl typický třináctý útočník. Šikovný, možná
až příliš nenápadný. A to tak, že se nedají příliš dohledat jeho životní údaje.

Vladimír Kopecký

(3. 9. 1930)

útočník, číslo dresu 11,
za Kladno 105 ligových utkání / 49 branek

Přezdívka Matěj se nabízela - loutkař Kopecký
byl inspirací i pro oblíbeného Vladimíra.
Bojovník s neuvěřitelnou prací
s holí. Nebyl nejrychlejší,
ale s Volfem a Froňkem byli velmi úspěšní.
Po skončení hráčské kariéry pracoval
v letech 1968-1984 jako úspěšný
trenér mládeže.

Vlastimil Sýkora

(4. 5. 1922 – 8. 11. 2013)

trenér, za Kladno v nejvyšší soutěži 10 utkání / 1 branku

Nejdříve stručně: S hokejem začínal jako dorostenec v HOSK Kladno. Za Kladno hrál skoro
17 let. Ve 33 letech ukončil hráčskou kariéru
a nastoupil jako trenér. V roce 1959 dovedl SONP
Kladno k prvnímu titulu mistra Československa.
Pak se stal vyhledávaným trenérem mnoha
českých ligových týmů. Ve Francii, v Chamonix
a pak v Rouenu vyhrál francouzskou ligu! V obou
městech zanechal hlubokou stopu.

Málo platné - největší úspěch ale vytvořil
na Kladně.

“Mirek” Sýkora v těch letech působil jako zjevení.
Bez výrazného trenérského vzdělání sestavil
tým amatérů - ano amatérů, kladenští hokejisté
chodili všichni během kariéry ligových hráčů
do práce. Jeho realizační tým se skládal ze
dvou starostlivých kustodů, pánů Bartoše a Vimmera st. - videotrenér, masér, fyzioterapeut to všechno bylo sci-fi.

Josef Vimmer: „ My jsme všichni bud´studovali nebo chodili do práce.
Platy byly normální, poldovácké. Masér přišel mnohem později. Byl to
bývalý boxer, po první jeho masáži byl hráč celý modrý, samá modřina.“

Jediný computer si
nosil Mírek sebou
- v hlavě. S takovou
výbavou, zázemím porážel organizace zcela
jinak vedené a dotované.
Profesor Bouzek v RH Brno
vyhrával ligu s profesionály
ukrytými v policejních uniformách - Vlastimil Sýkora s nadšenými hokejisty, kteří hráli hlavně
pro radost!

Tohle platilo i pro Československou
reprezentaci na MS v roce 1959.
Tehdejší vedení Československého
hokeje vymyslelo, že ji sestaví a
povede trenér mužstva, které vyhraje ligu a jehož hráči budou tvořit
kostru týmu. Bylo to ušité právě na
profesora Bouzka z Brna.

A najednou Sýkora!
Kladenský Sýkora, se svými
Kulíčkem, Bacílkem, Mülerem,
Jříkem, Proškem, Rysem …

Po velkém úspěchu přišel rázný
útlum. Nepomohl ani návrat vojáků Vimmera, Karase, Lidického.
Josef Vimmer: „Odešlo několik
hráčů. Odešel Prošek do Slavie,
Fröhlich do Chomutova, Froněk
měl zdravotní problémy. A nás
ti staří hráči moc rádi neměli,
byli jsme jihlavská lajna.“
Na dlouhou dobu se pak nedařilo
sestavit mužstvo, které by bylo schopné
ligu vyhrávat.

Nejslavnější éra kladenského
hokeje však nastala až nástupem sedmdesátých let.
Od roku 1975 do roku 1980
získali muži se siluetou paní
Poldi na dresu čtyři mistrovské
tituly a pověst silného mužstva
se tehdy šířila i Evropou.

O tom, možná, někdy příště…
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SONP Kladno Mistr ČSR 1958/59 - vpředu zleva: Zdeněk Müller, Zdeněk Beran, Bohumil Prošek, František Šebek, Vladimír
Kopecký, Jaroslav Jiřík , Jiří Kulíček; za nimi stojí: Přemysl Hainý, Josef Froněk, Stanislav Bacílek, Vladimír Markup, Jaroslav
Volf, Zdeněk Landa, Miroslav Rys, Karel Nedvěd; na snímku chybí Václav Fröhlich, Pavel Šanda a ternér Vlastimil Sýkora.
Setkání Mistrů po 50 letech (17. 1. 2009) - vpředu zleva: Miroslav Rys, Vladimír Kopecký, Bohumil Prošek, Zdeněk Müller, Jiří Kulíček, Zdeněk Beran, Vladimír Markup; za nimi stojí: František Šebek, Pavel Šanda, Václav Fröhlich, Jaroslav Jiřík a Zdeněk Landa.

