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Pravidelné bezplatné aktivity pro 
onkologicky nemocné a jejich blízké: 

INDIVIDUÁLNÍ: 

Konzultace s psychologem  
• dle Vašich potřeb  
Rozhovor s odborníkem o jakémkoliv 
problému, který vás tíží v souvislosti s 
onkologickým onemocněním. 
objednání na telefonu 608 458 277 

Sociální poradenství: 
• úterý a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 4. 2., 18. 2., 25. 2.   
čtvrtek 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2. 

Pomoc při řešení problémů ve zdravotně-
sociální oblasti, zprostředkování služeb, 
pomoc při jednání s úřady, pomoc při 
sepisování žádostí nebo odvolání. 
objednání na telefonu 608 458 277 

Bezplatné zapůjčení knih s 
onkologickou problematikou  
• úterý a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 4. 2., 18. 2., 25. 2.   
čtvrtek 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2. 

objednání na telefonu 608 458 277 

Onkologická ambulance: 
• úterý • 9.00–11.00  
 Konkrétně: úterý 4. 2., 18. 2., 25. 2.   

bezplatný informační a nápojový servis  
najdete nás na stánku na ambulanci KNL 

 

 

 

SKUPINOVÉ:  

Plavání - Bazén Liberec 
středa • 16.00–17.00  
Konkrétně: 5. 2., 19. 2. a 26. 2.  

objednání na telefonu 608 458 277 

Zdravotní cvičeni – Oblačná 450/1 
• čtvrtek • 16.30–17.30  
Konkrétně:  6. 2., 20. 2. 

objednání na telefonu 608 458 277 

Tvoření na podporu jemné motoriky 
• středa  • 9.00 –11.00 
Konkrétně:  12. 2., 26. 2. 

háčkovaní, pletení a další tvoření výrobků 
v Centru Amelie Liberec 
objednání na telefonu 608 458 277 

Arteterapie 
• středa  • 10.00–11:30                              
Konkrétně:  5. 2., 19. 2. 

způsob, jak pomocí výtvarného vyjádření 
lépe porozumět tomu, co prožíváme                                                                                                                                                     
objednání na telefonu 608 458 277   

Zimní vycházka po Kryštofově údolí 
• sobota 22. 2. •  11.01 
sraz 10:45  vlakové nádraží v Liberci 
objednání na telefonu 608 458 277 
  
 
 

Objednávání a více informací na tel. 608 458 277 nebo na e-mailu liberec@amelie-zs.cz 

Amelie, z.s. • Krajská nemocnice Liberec Husova 10,  

• budova U, 1. patro, vchod z ulice Jablonecká 14 • 460 03 Liberec 

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

mailto:liberec@amelie-zs.cz
http://www.amelie-zs.cz/
http://www.facebook.com/amelie.zs
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Podporují nás: 

 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

Příliš osobní známost–kino CinemaCity oc Forum 
• pátek 7. 2. • 18:30-20:30 
filmový příběh o třech podobách lásky, třech příbězích radosti i bolesti, štěstí i smutku 
s vynikajícím hereckým obsazením jako je Eliška Balcerová či Taťána Dyková  
objednání na telefonu 608 458 277 
 
ZOOObjektiv – ZOO Liberec  
• středa 12. 2. • 18:00-20:00 
neformální setkání a beseda se zoology liberecké ZOO  
objednání na telefonu 608 458 277 
 
Bali a ostrov Gili – Lidové sady Liberec  
• pondělí 17. 2. • 19:00 
cestopisná přednáška T. Černohouse o proslulém indonéském ostrově Bali a souostroví  Gili 
objednání na telefonu 608 458 277 
 
Jak se žije se stomií - online přednáška 
• pondělí 17. 2. • 18:00-19:30 
přednáška Jitky Svobodové z organizace České Ilco 
praktické rady a zkušenosti ženy, která již 16 let žije se stomií 
přednáška přístupná na https://www.amelie-zs.cz/online 
 
Jóga a její pozitivní vliv na trávicí soustavu – o.s. DRAK, Oblačná 450 Liberec 
• čtvrtek 27. 2. • 16:30-17:30 
praktická realizace cviků, které mohou pomoci k lepšímu trávení 
objednání na telefonu 608 458 277                     

VSTUP NA AKCE ZDARMA 
(kromě cestovních nákladů do Kryštofova údolí a vstupného na filmové představení a cestopisnou přednášku) 

 

 

https://www.amelie-zs.cz/online

