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Název média

Název článku/pořadu

Jihlavská Drbna

Tříkrálová koleda je sečtena:
Ochota lidí přispět na dobrou
1.2.
věc roste, říká ředitel Charity
Jihlava

http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolec
nost/2338-trikralova-koleda-je-sectenaochota-lidi-prispet-na-dobrou-vec-roste-rikareditel-charity-jihlava.html

Jihlavský expres

Tříkrálová sbírka
vynesla letos víc

http://www.jihlavsky-express.cz/

Datum
zveřejnění

únor

Noviny jihlavské radnice, str.
Tříkrálová sbírka na radnici
6

únor

Noviny jihlavské radnice, str. Třídírna na textil skončila
14

únor

Noviny jihlavské radnice, str. Vernisáž výstavy v jihlavské
14
Městské knihovně

únor

Web odkaz z archivu apod. pokud existuje

http://www.jihlavskelisty.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/201702/2017-02.pdf
http://www.jihlavskelisty.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/201702/2017-02.pdf
http://www.jihlavskelisty.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/201702/2017-02.pdf

RegionVysočina.cz

V Majáku se už rok věnují
dětem a mládeži z Luk nad
Jihlavou a okolí

10.2.

http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/
v-majaku-se-uz-rok-venuji-detem-a-mladezi-zluk-nad-jihlavou-a-okoli-131785/

regionalist.cz

V Majáku se již rok věnují
dětem a mládeži z Luk nad
Jihlavou a okolí

10.2.

http://www.regionalist.cz/index.php?z1=170
210-1486727881

Jihlavská Drbna

Pracovníci Majáku se už rok
věnují dětem a mládeži z Luk 11.2.
nad Jihlavou a okolí

http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolec
nost/2416-pracovnici-majaku-se-uz-rokvenuji-detem-a-mladezi-z-luk-nad-jihlavou-aokoli.html?utm_source=copy

Jihlavský Deník

Tříkrálová sbírka pomáhá

15.2.

http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/trikra
lova-sbirka-pomaha20170214.html?utm_source=newsletter&ut
m_medium=email&utm_campaign=newslett
er

Telčské listy

Tříkrálová sbírka

leden/únor

https://www.telc.eu/obcan/telcske_listy

Jihlava.city.cz

Studentka sociální školy
uspořádala charitativní
výstavu

15.2.

http://jihlava.city.cz/zpravodajstvi/charitativ
ni-vystava-byla-zahajena--akci-poradastudentka-socialni-skoly/8299

Jihlavská Drbna

Nízkoprahové zařízení
ZASTÁVka Telč zve zájemce
na divadelní představení
Budovatelé říše

21.2.

http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/kultura
/2473-nizkoprahove-zarizeni-zastavka-telczve-zajemce-na-divadelni-predstavenibudovatele-rise.html

Jihlavská Drbna

FOTO: Jihlavský Klíček zažil
svůj první karneval.
Nechyběl fotokoutek,
pohádky a soutěže

21.2.

RegionVysočina.cz

První karneval v charitním
Klíčku v Jihlavě

21.2.

web Kous

První karneval v charitním
Klíčku

21.2.

http://kous.cz/?p=4467

i-vysocina.cz

Masopustní posezení v
Denním stacionáři Pohodář
vonělo koblížky

24.2.

http://i-vysocina.cz/zpravodajstvijihlavsko/masopustni-posezeni-v-dennimstacionari-pohodar-vonelo-koblizky

24.2.

http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/
masopustni-posezeni-s-vuni-koblizku-vdennim-stacionari-pohodar-v-lukach-nadjihlavou-131891/

24.2.

http://kous.cz/?p=4605

24.2.

http://www.regionalist.cz/index.php?z1=170
224-1487946301

25.2.

http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolec
nost/2506-ve-stancionari-pohodar-se-slavilmasopust-lide-si-vyrabeli-skrabosky-aozivovali-si-tradice.html

RegionVysočina.cz

web Kous

regionalist.cz

Jihlavská Drbna

RegionVysočina.cz

Masopustní posezení s vůní
koblížků v Denním stacionáři
Pohodář v Lukách nad
Jihlavou
Masopustní posezení s vůní
koblížků v Denním stacionáři
Pohodář v Lukách nad
Jihlavou
Masopustní posezení s vůní
koblížků v Denním stacionáři
Pohodář v Lukách nad
Jihlavou
Ve stacionáři Pohodář se
slavil masopust. Lidé si
vyráběli škrabošky a
oživovali si tradice

Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež ZASTÁVka Telč
27.2.
uvede divadelní představení
Budovatelé říše

http://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolec
nost/2478-foto-jihlavsky-klicek-zazil-svujprvni-karneval-nechybel-fotokoutek-pohadkya-souteze.html
http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/
prvni-karneval-v-charitnim-klicku-v-jihlave131862/

http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/
nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladezzastavka-telc-uvede-divadelni-predstavenibudovatele-rise-131854/

