
  

 
Program březen 

 
 

září 

 
 
 

 
 

Na co se v Centru Amelie Liberec můžete těšit? 

individuální sociální poradenství – Centrum Amelie 
každé úterý a čtvrtek • 9:00-12:00 Centrum Amelie 
objednání na telefonu 608 458 277 
 

individuální psychologické poradenství  
dle potřeby  
objednání na telefonu 608 458 301 
 

možnost bezplatného zapůjčení knih s onkologickou problematikou – Centrum Amelie 
každé úterý a čtvrtek • 9:00-12:00 Centrum Amelie 
bez nutnosti objednání 
 

onkologická ambulance 
každé úterý (kromě 6. 3.) • 9:00-11:00 
bezplatný informační a nápojový servis 
 

tvoříme pro děti – Centrum Amelie 
5., 12. 3. • 9:00-11:30 
tvorba hraček (háčkovaní zvířátek, pletení čepiček atd.) pro hospitalizované děti v nemocnici  
bez nutnosti objednání 
 

tvoření tulipánů z papíru- OC Forum, 1. patro 

6. 3. • 9:00-12:00                                                                                                                                                     
objednání na telefonu 608 458 277  

 

zdravotní cvičení  - Oblačná 450/1 

8., 29. 3. • 16:00-17:00                                                                                                                                                 
objednání na telefonu 608 458 277  
bez nutnosti objednání 
 
antistresové omalovánky pro dospělé - Krajská vědecká knihovna v Liberci 
15. 3.  • 16:30-18:30                                    2. patro - konferenční sál                                                                                                        

 objednání na telefonu 608 458 302  

 

„Pusťte jaro k sobě domů“ - OC Forum, 1. Patro 

15. 3. • 16:30-18:30                                                                                                                                                     
tvoření tulipánů z plsti i papíru 
bez nutnosti objednání 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

sbírkový prodej skleniček a obrázků dětí na podporu sportovních aktivit pro onkologicky nemocné 

19. 3. • 14:00-17:00                                                                                                          - OC Forum, 1. patro 

zajištění zdravotního cvičení pro onkologicky nemocné 

 

„zpívání dětí na onkologii“ – onkologie nemocnice v Liberci 

22. 3. • 14:30-15:30      

vystoupení dětského pěveckého sboru Slunečnice pro onkologické pacienty                                                                                                                                                        
 

den otevřených dveří – Centrum Amelie 

22. 3. • 10:00-14:00      
seznámení se službami a prostory Amelie -  Centrum Amelie 
 

sbírkový prodej tulipánů - OC Forum, 1. patro 

26. 3. • 14:00-17:00                                                                                                           

zajištění plavání pro onkologicky nemocné 
 

Amelie v Liberci - OC Forum, 1. patro 

29. 3. • 14:00-17:00                                                                                                           
informování o službách Amelie  
 
 

Všechny aktivity Centra jsou zdarma.   

Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Husova 10, 460 63 Liberec (budova U, 1. patro) 

tel.: 608 458 277, email: liberec@amelie-zs.cz 

www.facebook.com/amelie.z.u.cz 
www.amelie-zs.cz 

                                                                                                          


