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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-Centrum Amelie 
• úterý • 9.00–12.00  
Pomoc při řešení problémů ve zdravotně-
sociální oblasti.   
Objednání na telefonu 776 671 225 či emailu: 
socialni.liberec@amelie-zs.cz 

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

Bezplatné zapůjčení knih s onkologickou 
problematikou – Centrum Amelie 
• úterý • 9.00–12.00  
Objednání na telefonu 776 671 225 či emailu: 
socialni.liberec@amelie-zs.cz 

SKUPINOVÉ:         

Plavání – Bazén Liberec 
• středa 7. a 14. 12. 16:15-18:15 
Pojďte si námi zaplavat do osvěžujících vod 
libereckého bazénu. 
Přihlášení a více informací na tel.: 608 458 277  

Zdravotní cvičeni – Oblačná 450/1 
• čtvrtek 1. a 15. 12. • 16.30–17.30                   
Cvičení je na bázi jógy a zdarma.                 
Přihlášení a více informací na tel.: 608 458 277 

 

Online setkávání – podpůrná online skupina  
• každé liché pondělí od 16:30 do 17:30                           
Více na: www.amelie-zs.cz/online-setkavani-             
podpurna-online-skupina/  

 
Arteterapie– online  
• čtvrtek 1.12. 17.30–19.00 
a každý sudý čtvrtek ve stejný čas                               
Více na www.amelie-zs.cz/arteterapie-on-line 

 
Relaxace– online  
•5., 12. a 19.12. • 11.30–12.30                                   
Více na: www.amelie-zs.cz/relaxaceinfo 

 
PROdýchej – online skupina pro plicně 
nemocné 
• pondělí 5.12. a 19.12• 16:30 – 17:30 
Více na: www.amelie-zs.cz/prodychej-online-
skupina-pro-plicne-nemocne  

Vracím se do práce – online skupina  
• úterý 13. a 27. 12.• 9.00–10:30  
Více na www.amelie-zs.cz/vracim-se-do-prace-
online 
 

Hrátky (nejen) s pamětí – Centrum Amelie 
• středa 14. a 28.12. • 13:00-14:00 
Jak zlepšit paměť, pozornost, představivost a zapojit 
techniky do běžného života.                                            
Více na: www.amelie-zs.cz/hratky-nejen-s-pameti-v-
prosinci 
Přihlášení na tel. 608 458 277  

Arteterapie – online  
• čtvrtek 1. 12.  a dál sudé čtvrtky, 17.30–19.00  
Arteterapie je nenásilná práce se sebou 
prostřednictvím výtvarného umění. 
Více na: www.amelie-zs.cz/arteterapie-on-line-7 
 

 
 

 
 

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: 

 

 

 

Adventní vycházka po Kryštofově údolí 
• sobota 3. 12. 2022 • 11:01                                                                                                                                      
Pojďte s námi načerpat adventní atmosféru Kryštofova údolí.                                                                         
Přihlášení a více informací na: www.amelie-zs.cz/adventni-vychazka-po-krystofove-udoli 

Komedie o narození páně– Malé divadlo                                                                                                                                       

• pondělí 5. 12. • od 19:00                                                                                                                                                                                           
Chcete se naladit na vánoční atmosféru? Vydejte se s námi do libereckého Malého divadla na vánoční 
představení “Komedie o narození Páně“, autora Jana D. Klejcha.                                                                                                                  
Kapacita naplněna. Mimořádné přihlášení a více informací na: www.amelie-zs.cz/komedie-o-narozeni-pane/ 

AKCE I PRO VEŘEJNOST 

Zvládání svízelných životních situací – online přednáška 
• čtvrtek 1. 12. • od 18:00  
Jak zvládnout neúměrnou intenzitu zátěže v našem životě? Kdy situaci zvládneme sami a kdy je již 
vhodné využít konzultaci s odborníkem?  O tom bude přednáška psycholožky Jitka M. Weber, Ph.D. 
Více informací na: www.amelie-zs.cz/zvladani-svizelnych-zivotnich-situaci 
Přihlášení v daný čas na www.amelie-zs.cz/prednaska    

Prevence urologických nádorových onemocnění – online přednáška 
 • čtvrtek 8. 12.• od 18:00 
Přednáška o tom, jak se nádory mohou projevovat a jak můžeme sami těmto onemocněním předcházet.  
Více informací na: www.amelie-zs.cz/prevence-urologickych-nadorovych-onemocneni 
Přihlášení v daný čas na www.amelie-zs.cz/prednaska    

Žena: mysl, tělo, emoce – online přednáška 
• pondělí 12. 12. • od 18:00  
Pokračování v ženském tématu, otevřeném v květnové přednášce Vnitřní klid a síla ženy.                                    
Více informací na: www.amelie-zs.cz/zena-mysl-telo-emoce-on-line-prednaska 
Přihlášení v daný čas na www.amelie-zs.cz/prednaska    

Vánoční besídka – Centrum Amelie  
 • úterý 13. 12.• od 17:00 
 Srdečně zveme všechny naše klienty, dobrovolníky, přátele a podporovatele na vánoční besídku 
Amelie v Liberci. Vánoční atmosféru navodí nejen vůně vánočního cukroví či rozsvícený stromeček, 
ale i zpívání koled s Česko-francouzskou zpěvačkou Evou Cendors. A možná přijde i Ježíšek. 
Přihlášení a více informací na: www.amelie-zs.cz/vanocni-besidka-2 
 

Charitativní prodej vánočních ozdob a dekorací na podporu onkologicky nemocných a jejich 
blízkých-obchodní centrum FÓRUM,1.patro 
• od 9. 12. do 15. 12.  9:00-20:00 
Nákupem si nejen zkrášlíte domov, ale podpoříte i nemocné rakovinou a jejich rodiny. Tak přijďte! 
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