mladá boleslav
Ľubica, kde je Hospic sv. Alžbety. Prehliadka a komentár
pána riaditeľa boli pre nás zaujímavé a podnetné.
Stredu 29.9. sme cestovali do Dolného Smokovca, kde
si pozreli odborný Šrobárov ústav respiračných chorôb a
TBC u detí. Vypočuli sme si odbornú prednášku z bronchológie.
Štvrtok sme využili zlepšené počasie a pozreli si

História Tatranského pohára v
ľadovom hokeji
sa začína v roku
1929. A aj tak starý
turnaj mal svojho
predchodcu. Vôbec prvým hokejovým turnajom
usporiadaným v
oblasti Vysokých
Tatier, bol turnaj o Pohár ministra
zdravotníctva a telesnej výchovy,
ktorý sa odohrával v Starom
Smokovci, Tatranskej Lomnici
a na Štrbskom plese v sezóne
1927/28. Víťazom tohto turnaja
sa stalo mužstvo LTC Praha. Tento
turnaj bol akýmsi predchodcom
turnajov o “Tatranský pohár”,
ktoré sa stali najlepšie obsadenými turnajmi v našej republike.
Že sa turnaje o Tatranský pohár
ujali, je zásluhou neúnavnej práce
zakladateľov ľadového hokeja vo
Vysokých Tatrách a to Dr. Ľ. Izáka,
Dr. J. Kubíka, pplk. Dusila, Ľ. Prouzu, F. Riedla, F. Mareka, M. Slavíka,
F. Berkovského, Dr. Miffeka a mnohých ďalších. V čestnom výbore
týchto turnajov boli vždy predstavitelia vlády, významné osobnosti verejného života a podobne.
I z toho je zrejmé, že turnaj o
Tatranský pohár bol považovaný
za jeden z najdôležitejších
športových podujatí.
Turnaje o Tatranský pohár boli
hrané buď ako medzinárodné, za
účasti zahraničných klubov, alebo
ako turnaje národné. Putovné
poháre na jednotlivé ročníky turnaja o Tatranský pohár venoval na

zo športu
dominantu Spiša- Spišský hrad, a tiež Spišskú Kapitulu a
miesta, kde sa natáčal film Jánošík.
Piatok pokračovali voľným programom v meste. Večer
sme zašli na filmové predstavenie „Návrh“ do kina Tatran.
Sobotu ráno sme sa ťažko lúčili po fantasticky
prežitých dvoch týždňoch...

erik
začiatku hokejový odbor ŠK Vysoké Tatry, potom cenu venoval predseda
Československej ligy kanadského hokeja riaditeľ Citta, neskoršie cenu
každoročne venovala správa Liečebného domu Palace v Novom Skokovci.
Od 10. ročníka tohto turnaja putovný pohár venoval Hockey club Tatry.
Obzretie sa za päťdesiatimi deviatimi turnajmi, ktoré sme pod štítmi
Tatier usporiadali, môže organizátorov uspokojiť, predovšetkým však
motivovať. Veď o význame Tatranského pohára v hokeji už dnes nikto
nepochybuje.

tatranský
pohár

T urnaj o Tatransk ý pohár patrí medzi najstar š ie a
najv ý znamnej š ie podujatia š portov é ho charakteru na
S lovensku. J e druh ý m najstar š ím turnajom v ľadovom
hokeji v E ur ó pe ( najstar š í je S penglerov pohár ) a
najstar š ím turnajom v ľadovom hokeji na S lovensku.
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