Sdružení střelců ze silných luků pro Českou a Slovenskou republiku

Jak jsme založili CSWBS
Celé to začalo několikerým střílením pár nadšenců na Brněnském letišti v Medlánkách a
pokračovalo to nultým ročníkem podzimního lukostřeleckého turnaje tamtéž v roce 2009.
Následovaly turnaje v letech 2010 a 2011, na kterých nás navštívil Mark Stratton, a pak přišel
v prosinci 2011 Jarda „hawkwind“ Petřina na Brodeckém fóru s nápadem založit Českou odnož
Anglické EWBS.

Čas plynul a jak se rozšiřoval kruh lidí se zájmem o válečnou lukostřelbu, tak jsme se zhruba
v září 2012 začali vážněji zaobírat myšlenkou na založení české odnože EWBS.
Celou záležitost jsme pak probírali na turnajích i v diskuzích na fóru a zjišťovali, co všechno je
vlastně potřeba pro to, abychom mohli takový spolek oficiálně založit.
To co nás čekalo od úřadů bylo neskutečné. V únoru 2013 se nám vrátily stanovy na
přepracování a Pája a Roman, kteří se zároveň snažili ještě založit spolku účet u banky, která
nás na poplatcích nevycucá a uzavřít povinnou pojistku, která nás nezruinuje a hlavně pokryje
vše, co požaduje EWBS, z toho měli starostí až nad hlavu. Vše se ale nakonec podařilo a tak
hlavně díky jim jsme od 15.3. 2013 oficiálně zaregistrovaní na Ministerstvu vnitra jako CSWBS.
První valná hromada konaná 27.4. 2013 a které se zúčastnilo 13 zakládajících členů se konala
na turnaji ve Starém Městě.

Sdružení střelců ze silných luků pro Českou a Slovenskou republiku

Rozdělili jsme funkce a prvním předsedou se stal jednohlasně Pavel Šešulka. Schválili jsme
také náš klubový znak a spoustu dalších důležitých, ale již méně záživných věcí, podepsali
jsme se a bylo hotovo.
A když jsme měli všechno pěkně pohromadě, poslali jsme dopis do Anglie se žádostí o
začlenění pro EWBS. No a když nám v březnu 2015 přišel následující e-mail od Marka
Strattona, chairmana EWBS, bylo naše snažení završeno.

Od té doby pořádáme zpravidla tři turnaje ročně a ještě se navíc snažíme účastnit turnajů v
zahraničí nebo propagujeme válečnou lukostřelbu na historických akcích.
Členská základna se nám během let rozrostla na zhruba 23 členů. Občas někdo odejde, občas
někdo nový přijde, ale CSWBS zatím stále kráčí dál.
Za CSWBS Jan Fiala

