
zve všechny členy a staré členy na 

Setkání starých členů 2017

 
které se koná v pátek 20. ledna 2017 od 17,00 

v klubovně (chata MŠ v ulici Charvátova vedle nemocince). 
 

Pojďte se potkat se starými kamarády z 4. oddílu Vlků - Kmene Mohawk nebo poznat ty, které jste ještě 
nepotkali a nepoznali a potkat se i se současnými členy oddílu.  
 

 Co nás čeká:   Sejdeme se v klubovně, popovídáme, zavzpomínáme, prohlédneme staré fotky, kroniky a 
deníky (klidně přines, co doma najdeš), upečeme pár plátků masa. Také se dozvíte, jak si na tom stojí 
Mohawkové na začátku roku 2017 a dozvíte se o dalších podnicích, kterých se můžete zúčastnit. Večer po 
20. hodině společně shlédneme vybraný film.  
 

Na výběr je:  Mohawský film z činnosti minulých let, starý skautský film nebo film "Pošli to dál". 
Představení jednotlivých filmů a hlasování, který film nakonec promítneme, proběhne na místě. 
 

Kdo bude chtít, může v klubovně přespat a ráno vyrazit společně s námi na výpravu na Třemošnou. Staří 
členové, “Vykopáfky” ρ , těšíme se na setkání s vámi! 
 
 Podrobnosti:  Mohawské schůzky probíhají obvykle v úterý, tento týden bude schůzka výjimečně ve 
čtvrtek (19. 1.). Na schůzce mi potvrdí potvrdí účast současní členové (je to NN = nepovinný podnik), vás, 
“staré členy” žádám o zprávu o vaší účasti (a údaj o tom, jak dlouho se zdržíte) nejpozději do čtvrteční 
půlnoci (podle počtu účastníků v pátek nakoupíme masíčko  a navaříme 
čaj....). Přijít můžete samozřejmě i kdybyste se přihlásit nestihli, ale 
riskujete, že na vás hamupapu nezbyde… 
 
Místo P.S.:  Koho jsme pozvali?  Tato pozvánka odchází různými 
cestami (nejčastěji emailem a přes FB) Osoondahovi (Modrákovi), Wacontovi 
(Royovi II. - Dlužníkovi), Mývalovi, Šakohovi, Karlu Faktorovi, Červenkovi, 
Deštníkovi, Okwehovi (Fialákovi), Gasotenovi (Košilákovi), Matce Gešíně, Fíkovi, Plavčíkovi, Tittonovi, Havranovi, 
Plachetkovi, Mahtarinovi, Patičkovi a Svalovci Carlosovi, Kuželkovi, Jasanovi, Čiperkovi, Šingasovi (Želvovi), 
Alaseonovi, Golemovi, Ječmenovi a ještě několika dalším. Rozhodně nemám kontakt na všechny “staré členy”, 
předejte prosím tuto pozvánku dále! Mějte se krásně a těším se v pátek na shledanou!                Kanyatara 


