
I. JOSEFOVSKÉ  POVÍDÁNÍ  - ŠTERNBERK 
 
Členové ZO Old Šternberk pozvali na sobotu, dne 20.3. 2010, do Šternberka 
pana Ladislava Potůčka a jeho polského kolegu, pana Richarda Kazimierczaka, 
aby zájemcům přiblížili záležitosti týkající se vdovské metody.  
Hlavní přednášku si připravil Láďa Potůček, který v časovém průřezu od roku 
1969 do současnosti posluchačům vysvětlil začátky vdovské metody u nás, 
tehdejší obtíže s tím spojené, hlad po informacích, velmi omezené možnosti 
nákupu produktů a léčiv. Přednášku uzavřel s tím, že současná doba přinesla do 
holubářských řad prakticky neomezené možnosti a záleží na nás samotných, jak 
s nimi naložíme. 
Pan Richard Kazimierczak v krátkosti přítomné seznámil se zvyklostmi v Polsku 
a s jejich systémem závodění.   

 

 
 

Po ukončení diskuse se většina účastníků odhodlala k pózování na společné 
fotografii. Zájemci o vdovství se sešli ze tří států a ze čtyř zemí. Z Polska, 
Slovenska, Moravy a Česka. Nejvzdálenějším českým návštěvníkem byl pan 
Zdeněk Masojídek ze severočeského Mostu, z východního Slovenska přijel pan 
Degro, z oblasti polského města Opole byli přítomni pánové Richard 



Kazimierczak a jeho kolega Józef Jaśkowiec. Zbytek návštěvníků byl složen 
z domácích, moravských chovatelů. 

 

 
 

Přednáška pana Ladislava Potůčka (druhý zprava) byla velmi zajímavá. Na snímku 
ji s velkým zájmem poslouchají Petr Koutný a Ing.Pavel Jemelka (druhý a třetí 
zleva). 

 
 

Pohled do zcela zaplněného salonku Penzionu u Hradu. Přítomni byli čtyři 
Josefové, a to Josef Večeřa, Josef Pokluda, Josef Studený a Józef Jaśkowiec. 



 

 
 

Mladý chovatel, pan Ladislav Borovička ze ZO Olomouc (první zprava), sedí vedle 
jednoho z oslavenců, kterým byl v tomto případě pan Józef Jaśkowiec. 
 
První ročník „Josefovského povídání“ se naší organizaci poda řil. Po oficiální 
části následovala část oslavenecká. Trošku se i „prášilo“, ale tak nějak má mezi 
kamarády vypadat správný začátek závodní sezóny. Bez prognóz to zkrátka není 
ono a ty nejzajímavější prognózy se vyslovují v pozdních hodinách. Zvláště pak, 
když účastníci debaty krátce předtím do sebe nasáli kvantum nových informací. 


