Pouťové číslo
Červenec 2016

Svatojakubská pouť – program
Staňkov 29. 7. - 1. 8. 2016
Kostel sv. Jakuba
pátek		
08.00 mše svatá
sobota
17.00 mše svatá
neděle
10.00  poutní mše svatá za město
Staňkov
Prostranství před restaurací Na Mlýnské
Pouťové pivní slavnosti
pátek		
19.30 EMOCE – pop rock
		
21.00 PARKÁN modern rock
sobota

		

neděle
		

13.30 SEDMIKRÁSKA – dechová hudba
15.30 SKALANKA – dechová hudba
17.30 PETRA ČERNOCKÁ
19.30 KABÁT WEST revival
21.30 CODA – rock
00.00 OZZY OSBOURNE revival  
14.00 VEGA- dechová hudba
16.00 Golden Winds duo pop music
19.00 HARLET – hard rock

				
Prostranství u lávky
Pouťové rockové slavnosti
pátek		
18.30 S.A.P.
21.30 Zvlášňý škola
sobota

17.00 Zastodeset
20.00 Olympic revival
22.00 LUCIE revival

neděle

17.00 Telefon
20.00 KABÁT revival Plzeň

Pouťové číslo - červenec 2016
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
14.30 přátelské fotbalové utkání
Stará garda Staňkov-Stará garda Holýšov
16.00 přípravný zápas „A“ muži
FK Staňkov- FK OLYMPIE Holýšov
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“

Pozvánky na další letní akce
13. - 14. 8. - tradiční zahrádkářská výstava
		
MO Staňkov v Lidovém domě
20. 8.
		

- letní rybářské posezení na „mlejně“ u 		
řeky Radbuzy - živá hudba, rybí pochoutky

27. - 28. 8. - Den otevřeného letiště Staňkov
		
vyhlídkové lety, letové i statické ukázky
		
motorových letounů a kluzáků
4. 9.		
		
		

- Historický den - skupiny hist. šermu
dobová hudba a trh v prostoru
staňkovské sokolovny

23. 9.

- Veselá trojka Pavla Kršky-koncert LD

KONCERT BAROKNÍ HUDBY
MUSICA LUCIS PRAGA
kostel sv. Mikuláše Čečovice u
Staňkova
14. srpna v 19 hodin
10.9. 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
20. srpna 2016 od 16.00 hodin na Malém mlýně
K poslechu a tanci hraje: Holýšovská trojka
Občerstvení zajištěno + smažený kapr, bohatá tombola
Vstup: 70,- Kč

Vychází každé dva měsíce.Vydává
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345 61 Staňkov.
Řídí redakční rada:
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Kastlová, fotografická spolupráce Radek Suchý,1000 ks výtisků ZDARMA.
Zveřejněné články nemusí být shodné
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Reg.č. MK ČR E 11539
Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo
slon.slavka@tiscali.cz.
Cena inzerce je 6 Kč za 1 cm2,
celostránková reklama na první straně
je za 2000 Kč. Inzeráty posílejte ve
formátech doc, pdf, jpg.
Staňkovska najdete na adrese:
www.mestostankov.cz/
casopis-stankovsko
Příští uzávěrka je 14. srpna.

