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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  
Pomoc při řešení problémů ve zdravotně-
sociální oblasti.                                                 
Objednání na telefonu 608 458 277 či emailu: 
liberec@amelie-zs.cz      

Výživové poradenství 
• distančně – po telefonu a mailu 
Pomoc při řešení problémů s výživou a 
nastavením správného jídelníčku s nutriční 
terapeutkou Lucií Vaňkovou.                           
Objednání na telefonu 608 458 277                                                                                                                                                              

Bezplatné zapůjčení knih s onkologickou 
problematikou  
• úterý a čtvrtek 9.00–12.00  
Objednání na telefonu 608 458 277 

SKUPINOVÉ:  
Vracím se do práce– online skupina 
• úterý 3. 6.  9.00–10.30  
Od ledna je tady možnost připojit se k online 
skupině. Pro všechny s onkologickým 
onemocněním, kteří hledají práci nebo 
informace ohledně zaměstnávání. Více na 
https://www.amelie-zs.cz/vracim-se-do-prace-
online/ 
Přihlášení na emailu socialni@amelie-zs.cz či 
telefonu 739 004 222. 
 

 

Zdravotní cvičeni – Oblačná 450/1 
• čtvrtek 3.,17.,24. 6. • 16.30–17.30  
Po dlouhodobé vynucené pauze, opět probíhá 
zdravotní cvičení pro onkologicky nemocné a jejich 
blízké. 
Objednání a více informací na: 
https://www.amelie-zs.cz/zdravotni-cviceni-5/  

Plavání – Bazén Liberec 
• od pondělí 3. 6. • 16.15-17:15  
Po dlouhodobé vynucené pauze, opět probíhá 
plavání pro onkologicky nemocné a jejich blízké. 
Plaveme každé pondělí a středu ve stejný čas. 

Objednání a více informací na: https://www.amelie-
zs.cz/plavani-pro-onkologicky-nemocne-a-jejich-
blizke/ 

Online setkávání – podpůrná skupina  
• středa 9. 6.• 16.30–17:30  
Sdílení zkušeností, pocitů a emocí spojených s 
onkologickou nemocí vlastní či blízkého 
Více informací na https://www.amelie-zs.cz/online-
setkavani-podpurna-online-skupina/ 

Podpůrná skupina pro rodiče onkologicky 
nemocných dětí-online 
• středa 9. 6.• 16.30–18:00  
Více informací na https://www.amelie-
zs.cz/podpurna-skupina-pro-rodice/ 
 

Tvoření: dekorativní věnec-Centrum Amelie                                                                                                                              
• pondělí 21. 6. • 9:00-11:00                                                
Vytvořte si s námi dekorační látkový věnec na dveře 
a zútulněte si své obydlí.                                                                                                                    
Více informací a přihlášení na: https://www.amelie-
zs.cz/dekoracni-latkovy-venec/ 

 

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  
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Podporují nás: 

 

 

 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

Projdeme se k „Taichu“ 
• sobota 5. 6.  • 10:05                                                                                                                                                                                   
Amelie v Liberci vás zve na procházku k oblíbenému rybníku v liberecké čtvrti Vesec.                       
Přihlášení a více informací na https://www.amelie-zs.cz/projdeme-se-taichu/ 

 
Možnosti rehabilitace po prodělaném onemocnění covid-19 - online 

• pondělí 7. 6. • 18:00 
Více informací na: https://www.amelie-zs.cz/moznosti-rehabilitace-u-pacientu-po-prodelanem-covid-19/                                              

Přednáška volně dostupná na www.amelie-zs.cz/rehabilitacecovid 

                                                                                                                                                                                                             

Ženskost a zdravý vztah k sobě-online 
• úterý 8. 6. • 18:00 
Přednáška MUDR. Heleny Máslové zaměřená na ženy, psychosomatiku a péči o ženskost a zdraví.                                                                                                                                                                  
Více informací na https://www.amelie-zs.cz/helena-maslova-zenskost-a-zdravy-vztah-k-sobe/ 
Volně dostupná v daný čas na: www.amelie-zs.cz/online 

 
Výstava soch v plenéru libereckých Lidových sadů 
• úterý 15. 6. • 15:00 -17:00 
Vydejte se s námi po stopách významných soch a architektonických skvostů v Lidových sadech. 
Více informací a přihlášení: https://www.amelie-zs.cz/vystava-soch-v-pleneru-lidovych-sadu/ 
 

 Rehabilitace hlasu a polykání po nádorovém onemocnění-online 

• pondělí 15. 6. • 18:00 
Více informací na: https://www.amelie-zs.cz/rehabilitace-hlasu-a-polykani/ 
Přednáška volně dostupná v daný čas na:  www.amelie-zs.cz/rehabilitace 

 

Terapie v přírodě - online  
• úterý 22. 6. • 18:00 
Online přednáška Adama Táborského o jedinečné formě psychoterapie, jakou je terapie v přírodě.  
Více informací na: https://www.amelie-zs.cz/terapie-v-prirode/ 

Přednáška volně dostupná v daný čas na: www.amelie-zs.cz/terapievprirode 
 

Za Marťanem na Ještěd                                                                                                                                    
• sobota 26. 6. • 10:00                                                                                                                         
Vydejte se s námi k plačícímu ztracenému Marťánkovi, který skončil až na Ještědu.                                                    
Více informací a přihlášení na: https://www.amelie-zs.cz/za-martanem-na-jested/ 
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