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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 10:15-12:00 a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 3. 12., 10. 12., 17. 12. 
čtvrtek 5. 12., 12. 12., 19. 12. 

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 10:15-12:00 a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 3. 12., 10. 12., 17. 12. 
čtvrtek 5. 12., 12. 12., 19. 12. 

objednání na telefonu 608 458 277 

Onkologická ambulance: 
•úterý • 9.00–10.00  
Konkrétně: 3. 12., 10. 12., 17. 12. 

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

 

 

SKUPINOVÉ:  

Plavání - Bazén Liberec 
středa • 16.30–17.30  
Konkrétně: 4. 12., 18.12.  

objednání na telefonu 608 458 277 

Zdravotní cvičeni – Oblačná 450/1 
• čtvrtek 5. 12. • 16.30–17.30  
objednání na telefonu 608 458 277 

Tvoření na podporu jemné motoriky 
• středa 11. 12. • 9.00 –11.00 
háčkovaní, pletení a další tvoření výrobků 
v Centru Amelie Liberec 
objednání na telefonu 608 458 302 

Arteterapie 
• středa 4. 12.  • 9.00 – 10.30  
způsob, jak pomocí výtvarného vyjádření 

lépe porozumět tomu, co prožíváme s 

lektorkou Evou Fárkovou                                                                                                                                                        

objednání na telefonu 608 458 277   

Vánoční setkání v Centru Amelie 
• čtvrtek 12. 12.  • 17.00 – 19.00  
setkání pracovníků, klientů a 

podporovatelů v čase předvánočním        

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


 

Aktivity – prosinec 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Podporují nás:               ___    

 

                    

 

  

AKCE PRO VEŘEJNOST 

Praktický nácvik relaxace – Občanské sdružení D.R.A.K, Oblačná 450, Liberec  
• pátek 6. 12. • 10:00 – 11:00 
workshop o tom, jaké způsoby relaxace a možnosti zklidnění sebe samých  jsou možné a praktické vyzkoušení 
relaxační techniky s psycholožkou Mgr. Klárou Hákovou 

objednání na telefonu 608 458 277 
 

ZOOObjektiv – ZOO Liberec  
• středa 11. 12. • 18:00-20:00 
neformální setkání a beseda se zoology liberecké ZOO  
objednání na telefonu 608 458 277 
 

Gallasové a Clam-gallasové: Noblesa severních Čech - Oblastní galerie Liberec 
• čtvrtek 19. 12. • 17:00 -19:00 
výstava o historii šlechtického rodu, který zanechal svojí významnou stopu i v libereckém regionu             
objednání na telefonu 608 458 277 

Sport jako jedna z preventivních aktivit proti stresu a nemocem - Bazén Liberec 
• pátek 20. 12. • 17:00 -18:00                                                                                                                                                         

Plavání je dobrou počáteční volbou, jak se začít hýbat. Je nenáročné a má pozitivní vliv jak na fyzický 

tak i psychický stav organismu. Pojďte to s námi vyzkoušet do libereckého bazénu.                                                                           

objednání na telefonu 608 458 277 

Sbírka vánočních dekorací a ozdob na podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých                                 
• 10. 10. – 10. 12.  
Sběrná místa: Centrum Amelie Liberec – KN Liberec, Husova 357/10, Liberec, Krajská vědecká 

knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1, o. s. D.R.A.K. –   Oblačná450/1, Liberec, Drogerie Jasmín                 

– Masarykovo náměstí 280, Mn. Hradiště      

Prodej vánočních dekorací a ozdob na podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých                                 

• 15. 12. – 17. 12. – vánoční trhy před libereckou radnicí    

Vstup na akce zdarma. 

 


