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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. Od 17.8. na Lince Amelie 
739004333                               

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 či emailu: 
liberec@amelie-zs.cz. Od 17.8. na telefonu 608 
975 288                          
 

 

SKUPINOVÉ:                                                  
 
Vracím se do práce– online skupina 
• úterý 10. 8.  9.00–10.30  
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 19.,26. 8. • 16.30–17.30  
Zdravotní cvičení pro onkologicky nemocné a jejich 
blízké probíhá i o prázdninách. 
Objednání a více informací na www.amelie-
zs.cz/zdravotni-cviceni-5/ 

Plavání – Bazén Liberec 
• každé pondělí a středa • 16.15-17:15  
Plavání pro onkologicky nemocné a jejich blízké 
probíhá i o prázdninách. 
Objednání a více informací na www.amelie-
zs.cz/plavani-pro-onkologicky-nemocne-a-jejich-
blizke/ 

Online setkávání – podpůrná skupina  
• středa 18. 8.• 16.30–17:30  
Sdílení zkušeností, pocitů a emocí spojených s 
onkologickou nemocí vlastní či blízkého 
Více informací na www.amelie-zs.cz/online-
setkavani-podpurna-online-skupina/ 

 

 

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 
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Podporují nás: 

 

 

 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

Parníkem po Máchově jezeře 
• sobota 7. 8.  • 9:43   
Udělejte si s námi prázdninový výlet na Máchovo jezero. 
Již samotná cesta vlakem z Liberce k Máchovu jezeru bude zážitkem-množství romantických zákoutí, 
tajemných roklí i netradičních skalních útvarů, pohled na zříceniny hradů Jestřebí či Bezdězu. Přímo 
na Máchové jezeře nás čeká vyhlídková plavba parníkem a v případě příznivého počasí i možnost 
koupání.                                                                                                                                                                               
Přihlášení a více informací na: www.amelie-zs.cz/parnikem-po-machove-jezere/ 

 
Bylinky na podporu vylučovací soustavy-Centrum Amelie 

• úterý 10. 8. • 17:00 
Bylinek na vylučovací soustavu je celá řada. O tom, které to jsou, si budeme povídat s Pavlou 

Dufkovou, která nám i ukáže, jak správně připravit čaj pro podporu vylučovací soustavy.  
Přihlášení a více informací na: www.amelie-zs.cz/bylinky-na-podporu-vylucovaci-soustavy/ 
 
Na poslední cestě – smrt a pohřby v Pojizeří napříč staletími - Muzeum Českého ráje 
• sobota 14. 7. • 10:03 
Na výstavě se seznámíme s podobou pohřebních rituálů v regionu Pojizeří napříč staletími. Na své si 
přijdou milovníci pravěku, středověku, baroka i moderních dějin. 
Přihlášení a více informací na: www.amelie-zs.cz/historie-pohrebnictvi-v-pojizeri/ 

 
Malování na oblázky-Centrum Amelie 

• středa 23. 8. • 9:00-11:00 
Budeme malovat na oblázky a vy si tak můžete vytvořit krásnou dekoraci do svého domova.  
Přihlášení a více informací na: www.amelie-zs.cz/malovani-na-oblazky/ 
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