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Pravidelné bezplatné aktivity pro 
onkologicky nemocné a jejich blízké: 

 

INDIVIDUÁLNÍ 

Konzultace s psychologem nebo 
psychoterapeutem 

• pondělí • 9:00 – 16:00 

• úterý     • 10:00 – 18:00   
  

Sociální poradenství: 

• úterý • 15:00 – 17:00  
 

Výživové poradenství 

• čtvrtek   • 10:00 – 12:30  
 

SKUPINOVÉ 

Relaxací proti stresu (v Centru i online) 
• pondělí • 11:30 – 12:30 

Online setkávání - Podpůrná online 
skupina 
• pondělí • 5. a 19. 12.  • 16:30 – 17:30 
 
PROdýchej - Online skupina pro plicně 
nemocné   • 12.12. 16:30 – 17:30 
 
Vracím se do práce (online) 
•  úterý • 13.12.  • 9:00 – 10:30 
 
Arteterapie (on-line) 

 čtvrtek • 1. a 15. 12. 2022, 17.30–
19.00 

 

Cvičení pilates   • úterý • 14:00 – 15:00 

Trénink paměti   • středa • 10:00  – 12:00 

Jemná jóga   • pondělí • 10:00  – 11:00 

 

 

Zvládání svízelných životních situací -  
online přednáška 
• 1. 12. od 18:00 online 
přednáška  na www.amelie-zs.cz/prednaska 

Jak a proč pečovat o pánevní dno 
• 6. 12. od 17:00 – 18:15  
Získáte důležité informace týkající se ženského 
zdraví, intimity a jakéhokoliv pohybu. 

Klub: chutě slovenské kuchyně 
• 7. 12. od 16:30 - 18:00 
Přivonění ke slovenské kuchyni v rámci vaření 
v Amelii. 

Prevence urologických nádorových 
onemocnění -  online přednáška 
• 8. 12. od 18:00 online 
přednáška  na www.amelie-zs.cz/prednaska 

Žena: mysl, tělo, emoce -  online 
přednáška 
• 12. 12. od 18:00 online 
přednáška  na www.amelie-zs.cz/prednaska 

Vánoční besídka Amelie 
12. 12. od 16:00 
 
Prožitkový workshop: Vytvoř si 
nástěnku své vize  
• 13. 12. od 16:30 – 18:00 
Vytvoř si svou vizi a odnes si maják, který ti pomůže 
držet směr. 
 

Hudebně dramatické posezení 
• 14. 12. od 16:30 – 17:30  
Nechte se vtáhnout do kouzla umění zpěvem 
českých písní v různých podobách. 
 

Zdravé vaření – vaření s řepou 

• 19. 12. od 16:30 – 18:00 - pracovníci 
Centra Amelie pro vás znovu připravují podvečer 
plný chutí a vůní. 
 

Čajovna: vánoční posezení v Amelii 
• 27. 12. od 15:00 – 16:30 
Pojďte v průběhu svátků navštívit Amelii a 
popovídat si s jejími pracovníky. 

 
 NA AKCE SE REGISTRUJTE PŘEDEM na e-mailu praha@amelie-zs.cz nebo na čísle 739 001 123. 

Všechny aktivity Centra jsou zdarma. 

Amelie, z.s. • Šaldova 15 (vchod z ul. Sokolovská 111) • Praha 8 – Karlín  
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Online setkávání - podpůrná online 
skupina  
Vede: Monika Večeřová, M.Sc. 

Bc. et. Bc. Monika Sedláčková 

Cílen online setkávání je sdílení zkušeností, pocitů 

a emocí spojených s onkologickou nemocí vlastní 

či blízkého, a mít možnost otevřeně mluvit i o 

věcech, o kterých se u onkologické nemoci moc 

nemluví.  

Relaxací proti stresu  
Vede: Monika Večeřová, M.Sc. 

V otevřené online skupině si vyzkoušíte si a 

naučíte se různé relaxační a antistresové 

techniky. V relaxaci s prvky všímavosti 

(mindfulness) a vědomého skenu vlastního těla 

(body scanu) se můžete ukotvit v dané chvíli, 

uvolnit se, nebo se vypořádat se stresem. 

Pilates 
Vede: Daniela Peterková 

Pod vedením zkušené lektorky se naučíte cviky, 

které si můžete zacvičit i kdykoliv doma. 

Jemná jóga 
Vede: Veronika Krohová 

Dechové techniky, vnitřní naladění, rozehřívací 

cviky, cvičení podle potřeby a relaxace na konci 

lekce.  

Klub Amelie: Prostor pro neformální setkání u 

tvořivé aktivity, vyzkoušejte a naučte se něco 
nového. 

 

INDIVIDUÁLNÍ 

Konzultace s psychologem nebo 
psychoterapeutem 
Vede: Monika Večeřová, M.Sc.   

 Bc. et. Bc. Monika Sedláčková 

Rozhovor s odborníkem o jakémkoliv problému, 

který vás tíží v souvislosti s onkologickým 

onemocněním. 

Sociální poradenství 
Vede: Mgr. Šárka Slavíková 

Pomoc při řešení problémů ve zdravotně-sociální 

oblasti, zprostředkování služeb, pomoc při 

jednání s úřady, pomoc při sepisování žádostí 

nebo odvolání. 

Nutriční poradenství 
Vede  Lucie Vaňková 

Nutriční terapeutka vám poradí v oblasti zdravé 

výživy i při onemocněních akutních a 

chronických. 

SKUPINOVÉ 

Vracím se do práce 
Vede: Mgr. Šárka Slavíková 

Individuální konzultace nebo práce v malé 

skupině zaměřená na hledání práce - informace 

o práci OZP, sociálním systému výhod a 

povinností, možnosti OSVČ, sestavení 

životopisu, příprava na pracovní pohovor a 

komunikace se zaměstnavateli při samotném 

hledání práce. Možnost přizpůsobení 

individuálním potřebám. 

 


