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Na co se v Centru Amelie Liberec můžete těšit? 

individuální sociální poradenství – Centrum Amelie                                                                                                
úterý (kromě 13. 11.) a čtvrtek  • 9:00-12:00  
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                                 
úterý (kromě 13. 11.)  a čtvrtek  • 9:00-12:00  
bez nutnosti objednání 
 

onkologická ambulance 

 úterý (kromě 13. 11.)  • 9:00-11:00 
bezplatný informační a nápojový servis 

 

plavání - Bazén Liberec                                                                                                                                                 
7.,14.,21., 28., 11. • 16:00-17:00                                                                                                                                              
bezplatné plavání v libereckém bazénu                                                                                                                                        
objednání na telefonu 608 458 277  

 

zdravotní cvičení  - Oblačná 450/1                                                                                                         
1., 22., 29. 11. • 16:00-17:00                                                                                                                                                 
objednání na telefonu 608 458 277  

 

tvoření na podporu jemné motoriky – Centrum Amelie 
12., 26. 11. • 9:00-11:00 
háčkovaní, pletení a další tvoření výrobků pro podporu jemné motoriky 
bez nutnosti objednání 
 

STK pro chlapy - Technická univerzita Liberec                                                                                       
6. 11.  • 14:00 – 15:30                                                                                                                                                                                       

prevence rakoviny mužských pohlavních orgánů s Petrem Koukalem 

 
výstava  - Oblastní galerie  Liberec                                                                                                          
8. 11.  • 16:00 – 17:00                                                                                                                   
představení děl Miroslavy Večeřové a Pavla Příkaského 
objednání na telefonu 608 458  302  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tvoříme z ovčí vlny – Centrum Amelie 

15. 11. • 17:00 – 18:00  
tvoření andělíčků z ovčího rouna  s Evou Farkovou                                                                      
objednání na telefonu 608 458 302 

 
 

Problematika léčby rakoviny pohlavních orgánů u mužů- online přednáška 
28. 11. 2018 • 18:00 
informace o rakovině prostaty a varlat, její diagnostice i léčbě 
volně přístupná online přednáška s MUDr. Kristýnou Dukátovou.  
https://www.amelie-zs.cz/online 

 

Trénink paměti – Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2 patro 
29. 11. 2018 • 16:00 – 17:00 
techniky pro zapamatování, uchování i vybavování si informací s Dagmar Hajflerovou              
objednání na telefonu 608 458 302 
 

Od 1. 9. do 8. 12. probíhá projekt „Sloni přinášejí štěstí“. 

Veškeré aktivity jsou poskytovány zdarma.                                                                         

Amelie, z.s. 

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            

                                                                                                          

http://www.amelie-zs.cz/

