Pouťové číslo
Červenec 2015

Svatojakubská pouť – program
Staňkov 24. - 27. 7. 2015
Kostel sv. Jakuba
pátek		
8.00 hodin – mše svatá
sobota
17.00 hodin – mše svatá
neděle
11.00 hodin – poutní mše svatá
za město Staňkov
Prostranství před restaurací Na Mlýnské
Pouťové pivní slavnosti
pátek		
19.00 hodin EMOCE – pop rock
		20.00 hodin ODYSSEA - clasic rock
sobota
14.00 hodin Šumavanka – dechová hudba		
		
16.00 hodin Vrchovanka – dechová hudba
		18.00 hodin Stařenky (SCHOVANKY)
dámská country kaplela
		
20.00 hodin ABBA World Revival – živá show
hudebníků bez playbacků vystupujících
v dobových kostýmech po celé Evropě
		
22.00 hodin HARLET – dřevorubecký rock
neděle
14.00 hodin VEGA - dechová hudba			
		16.00 hodin Golden Winds - duo pop music
		19.00 hodin MEDY GANG – hard rock
				
Prostranství u lávky
Pouťové rockové slavnosti
pátek		
18.30 hodin Brufen
		21.30 hodin Olympic revival			
sobota
16.00 hodin V3ska
		19.00 hodin Gallileo
		21.30 hodin LUCIE revival
neděle
16.00 hodin S.A.P.
		18.30 hodin Vizír
		21.00 hodin KABÁT revival Plzeň

Pouťové číslo - červenec 2015
Chovatelský objekt - Plzeňská 12
sobota
8.00 - 16.00 - výstava drobného zvířectva
neděle
8.00 - 15.00 - výstava drobného zvířectva
		
9.00 - 13.00 - Domažlická trojka - hudba
				
Fotbalové hřiště
sobota
16.00 hodin - přátelské fotbalové utkání
FK Staňkov- Slavoj Koloveč
Sokolovna
pondělí
18.00 hodin pouťové dozvuky
		s MILANEM KHASEM a ADRIANOU
V prostoru u lávky pro děti i dospělé celá řada pouťových atrakcí.
Na náměstí TGM a ve Vodní ulici pouťový stánkový prodej

V sobotu od 22.00 hodin u lávky „OHŇOSTROJ“

Český zahrádkářský svaz ZO Staňkov ve spolupráci s městem Staňkov, pod záštitou hejtmana
Plzeňského kraje Václava Šlajse a za podpory
Plzeňského kraje pořádá jubilejní

40. VÝSTAVU KVĚTIN
ve dnech 14. -16. 8. 2015
v Lidovém domě ve Staňkově

Jiřinky, mečíky, bonsaje, růže. Prodej širokého
sortimentu zahrádkářských výpěstků, zboží od
různých prodejců.
Občerstvení zajištěno.
Výstava bude otevřena:
pátek 14.8. - 14.00 hod - 18.00 hod
sobota 15.8. - 8.00 hod - 18.00 hod
neděle 16.8. - 8.00 hod - 18.00 hod
Na Vaši návštěvu se těší zahrádkáři Staňkov.

Český svaz ochránců památek si Vás dovoluje pozvat na

Folk - country festival pro zámek Čečovice
29. srpna 2015 Čečovice

Účast přislíbily kapely, které chtějí pomoci zachránit náš zámek:

POUTNÍCI (Brno), High Grass Album (Chomutov), Hynek Kočí Old Band Aftersix PHf.
neděle 30. srpna od 13 hod. divadlo Staňkov - Jára Cimrman: Ztráta třídní knihy
Prohlídky zámku, občerstvení, medovina
Vstupné: sobota 90 Kč, neděle 40 Kč, sobota + neděle: 120 Kč.
Podrobný program na www.csopa.info. Změna programu vyhrazena.
Veškerý výtěžek bude použit na záchranu zámku v Čečovicích.

Pozvánky
na další letní akce
14. - 16.8. 		
Výstava květin v Lidovém domě
15.8. 		
22. - 23.8. 		
29. - 30.8. 		
5.9. 			
12.9. 		
			

Rybářské posezení na Malém mlýně
Den otevřeného letiště na letišti Staňkov
Folk - country festival pro zámek Čečovice
Historický den - areál sokolovny Staňkov
začíná tradiční taneční kurz v Lidovém domě
pod vedením manželů Cíchových, přihlášky je možné podávat do
konce srpna v podatelně MěÚ, tel. 379 492 411.

Český rybářský svaz z. s., MO Staňkov
srdečně zve všechny na letní

nejen pro rybáře
15. srpna 2015 od 16.00 hodin na Malém mlýně
K poslechu a tanci hraje: Holýšovská trojka
Občerstvení zajištěno + smažený kapr, bohatá tombola
Vstup: 50,- Kč
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