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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. K dispozici 
vám bude psycholožka Mgr. Klára Háková                                                   
objednání na telefonu 608 458 277 

Sociální poradenství: 
• každé úterý a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 4.8.,11.8.,18.8.,25.8. 
                     čtvrtek 6.8.,13.8.,20.8.,27.8.  

Pomoc při řešení problémů ve zdravotně-
sociální oblasti, zprostředkování služeb, 
pomoc při jednání s úřady, pomoc při 
sepisování žádostí nebo odvolání. 
K dispozici vám bude: 
úterý 4.8.,11.8.,18.8.,25.8. 
čtvrtek 6.8.,13.8.,20.8.,27.8.  
Linka Amelie tel:739004333 
 
úterý 25.8. a čtvrtek 27.8.  
Mgr. Petra Kuntošová                                                    

sociální pracovnice Centra Amelie v Liberci 

telefon: tel:608458277                                                                                                                                                                                                                             

Bezplatné zapůjčení knih s 
onkologickou problematikou  
• úterý a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 25.8. a čtvrtek 27.8.  
objednání na telefonu 608 458 277 

 

SKUPINOVÉ:  

Plavání - Bazén Liberec 
• pondělí a středa • 16.00–17.00  
Plavání je aktivitou, která je onkologicky 
nemocným doporučována pro rehabilitaci 
jako jedna z nejvhodnějších. 
objednání na telefonu 608 458 277 

Zdravotní cvičeni – Oblačná 450/1 
• čtvrtek 6., 20. 8. • 16.30–17.30  
Zdravotní cvičení je postaveno na prvcích 
jógy a má pozitivní dopad jak na fyzický 
tak i psychický stav. 
objednání na telefonu 608 458 277                                         

AKCE PRO VEŘEJNOST 

ZOOObjektiv   
• středa 12. 8. • 18:00-20:00 
Neformální setkání a beseda s ošetřovateli 
zvířat liberecké Zoo. 
Sraz: 17:50 předchozí vchod do Zoo 
objednání na telefonu 608 458 277 
 

Nejčastější urologické nádory-online 
přednáška 
• čtvrtek 27. 8. • 18:00 – 19:30 
Přednáška MUDr. Jan Mečla, primáře 
urologie Krajské nemocnice v Liberci o 
rizicích vzniku nejčastějších urologických 
nádorů – ledvin, močového měchýře a 
prostaty, informace o samotné nemoci, 
léčbě i prevenci. 
on-line přednáška zdarma, přístupná 
pouze 27. 8. od 18:00 na: 
https://www.amelie-zs.cz/online  
 
 

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  

tel:739004333
mailto:liberec@amelie-zs.cz
http://www.amelie-zs.cz/
http://www.facebook.com/amelie.zs


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás: 

 

 

 

Zdravý oběd bez vaření - okurková polévka a cuketové špagety                                                                  
• pátek 21. 8. • 17:00-18:00                                                                                                      
workshop na výrobu a ochutnávku zdravého vaření se zkušenou kuchařkou raw stravy 
Vedulkou Tůmovou v Centru Amelie v Liberci                                                                                                          
akce zdarma                                                                                                                                                                                                       
objednání na telefonu 608 458 302                                                                                                                        

 
 Noc na Karlštejně– náměstí před libereckou radnicí 
• neděle 30. 8. • 20:00 
představení divadelního spolku J.K. Tyl z Lomnice nad Popelkou, který v rámci akce                      
 „Léto na náměstí“ vystoupí před libereckou radnicí s interpretací této muzikálové legendy 
akce zdarma 
objednání na telefonu 608 458 277 
 
 
 

VŠECHNY AKCE A AKTIVITY ZDARMA 

 


