Zapomenutý Přerov

Skopalíkův Hanácký sbor Selských jízd
v Přerově
Z
mohutné
základny
ušlechtilého
chovatelského
a
sportovního
programu
vyrostl v Přerově sbor
Selských Jízd, sdružující
SJ okresů: Bystřice p. H.,
Holešov,
Hranice,
Kojetín,
Kroměříž,
Lipník, Přerov, Tlumačov
a Zdounky.

Pplk. vet. v. v. Josef Kračmar,
starosta Sboru

Sbor čítá 885 členů
s 1041 koněm, a plným
právem
toto
velké
chovatelské a jezdecké
těleso bere na sebe takřka
cele chovatelský směr

ušlechtilého moravského koně.

Fr. Malec,
Správce tiskárny „Novina“,
jednatel Sboru

Sbor byl ustaven 14. října 1928. Starostou jeho a organisátorem jest pplk. vet. v. v. Josef Kračmar,
dlouholetý učitel hippilogie na vojenské akademii v Hranicích, náčelníkem a technickým tvůrcem kpt. Jan
Tesařík, bývalý učitel jízdy na vojenské akademii v Hranicích, jednatelem a kulturním referentem Fr. Malec
v
Přerově.
Chovatelský odbor,
jehož členové jsou
význační chovatelé
koní a předsedové
spolků pro chov koně,
řídí rada J. Jahoda,
ředitel
Státního
ústředního hřebčince v
Tlumačově.

Kapitán jezdectva Jan Tesařík,
náčelník sboru

Sbor
pořádá
každoročně dostihy a
concours-hippique.
Zlatým
hřebem
dostihů jest dostih
chovných
klisen,
doposud v republice
jen zde SJ konaný.
Dostih
dotuje
čestnými
cenami
zemědělská
rada
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Min. Nár. obrany Boh. Bradáč, říšský
starosta Sel. jízd, předává
v Záhlinicích prapor sboru
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moravskoslezská. Startovati v něm smí jen chovné klisny domácího chovu a ušlechtilého rodu a jsou vedeny
jako matky v plamenné knize. Mimo tento dostih konají se dostihy přes proutěné překážky, steeple-chase,
klusácké dostihy selských koní, soutěže ve skoku, jízdárenská soutěž o putovní palcát sboru, vozatajské
soutěže a jiné.
Selské jízdy Hanáckého sboru Skopalíkova mají v programu na podkladě praktických zkoušeksoutěží a dostihů pěstovati a vypěstovati koně silného, rychlého a vytrvalého, který by se hodil nejen pro
rolnické práce, ale i čs. armádě. SJ ulehčují brancům hippických zbraní jezdecký výcvik, připravujíce je pro
jízdu koňmo a záložníky udržují v jezdecké kondici.
Veřejné vystoupení a dostihy uspořádal sbor v roce 1929 v Kroměříži, 1930 v Třeběticích dostihy a
concours v Přerově, 1931 a 1932 v Kojetíně, 1933 v Tlumačově.
V historii sboru nejvýznačnějším zůstane den 29. června 1933, kdy v Záhlinicích, rodišti
Skopalíkově, předána sboru kopie praporu Skopalíkova z r. 1868, kdy pod tímto praporem zúčastnilo se
hanácké banderium slavnosti kladení základního kamene Nár. divadla v Praze. Nový prapor věnovalo
sboru Ústředí Selských Jízd a předal jej sboru říšský starosta SJ, ministr Nár. obrany Bohumír Bradáč, jenž
odpoledne téhož dne se zájmem sledoval průběh sborových závodů v Tlumačově.

Ze závodů Selské jízdy v Tlumačově
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