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Na co se v Centru Amelie Liberec můžete těšit? 

individuální sociální poradenství – Centrum Amelie                                                                                                
úterý (12., 26. 3.)  čtvrtek  (14.,28. 3.)• 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 (12., 26. 3.)  čtvrtek  (14.,21.,28. 3.)• 9:00-12:00  

bez nutnosti objednání 
 

onkologická ambulance 

úterý  (5.,12.,26. 3.)  
bezplatný informační a nápojový servis 

 

plavání - Bazén Liberec                                                                                                                                                 
6.,13.,20., 27. 3. • 16:00-17:00                                                                                                                                              
bezplatné plavání v libereckém bazénu                                                                                                                                        
objednání na telefonu 608 458 277  

  

zdravotní cvičení  - Oblačná 450/1                                                                                                         
7., 21. 3. • 16:30-17:30                                                                                                                                                 
objednání na telefonu 608 458 277  

 

tvoření na podporu jemné motoriky – Centrum Amelie 
4., 18. 3. • 9:00-11:00 
háčkovaní, pletení a další tvoření výrobků pro podporu jemné motoriky 
bez nutnosti objednání 

 
Týdny pro neziskový sektor- Krajská vědecká knihovna v Liberci (přízemí) 
1. - 31. 3. • v době provozu knihovny                                                                                                                                                                                            
prezentace služeb a aktivit Amelie 

 

Den otevřených dveří – Centrum Amelie 

14. 3. • 9:00-15:00      
seznámení se službami a prostory Amelie v Liberci 

 

Psychosomatika-jak si udržet zdraví – online přednáška   

19. 3. • 18:00-19:30      

s lékařem a psychoterapeutem MUDr. V. Chválou 

přednáška přístupná na https://www.amelie-zs.cz/online  

 

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


 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Charitativní cvičení pro onkologicky nemocné -- Ladies fitness Liberec, Fitness Life Liberec 

21. 3. 2019  

vstupné ze cvičení v tento den bude věnováno na podporu služeb Amelie, z.s. 

 

Charitativní koncert Cantemus  - Krajská vědecká knihovna v Liberci 

22. 3. • 17:00      

koncert na podporu služeb Amelie, z.s. 

 

Rodina a onkologické onemocnění- Krajská vědecká knihovna v Liberci 

28. 3. • 17:00 – 18.00      

přednáška psycholožky Kláry Hákové o tom, jak se co nejlépe vyrovnat s tím, když se v rodině 
objeví rakovina 

 

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/

