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Na co se v Centru Amelie Liberec můžete těšit? 

individuální sociální poradenství – Centrum Amelie                                                                                                
úterý  (6.,13.,20.  8.)  čtvrtek  (1.,8.,15.,22. 8.)• 9:00-12:00 - Amelie Liberec 
objednání na telefonu 608 458 277                                                                                                             
úterý 27. 8. a  čtvrtek  29. 8. • 9:00-12:00 – Linka Amelie 739004333 
 

individuální psychologické poradenství  
dle potřeby  
objednání na telefonu 608 458 301 
 

možnost bezplatného zapůjčení knih s onkologickou problematikou – Centrum Amelie                                  
úterý  (6.,13.,20.  8.)  čtvrtek  (1.,8.,15.,22. 8.)• 9:00-12:00 - Amelie Liberec 

objednání na telefonu 608 458 277                                                                                                              
 

onkologická ambulance 
úterý  (6.,13.,20.,27. 8.)   9:00-11:00 
bezplatný informační a nápojový servis 
 

plavání - Bazén Liberec                                                                                                                                                 
pondělí (5.,12.,19., 26. 8.) • 16:30-17:30     středa  (7.,14.,21.,28. 8.)• 16:00-17:00 

bezplatné plavání v libereckém bazénu                                                                                                                                        
objednání na telefonu 608 458 277  
 

tvoření na podporu jemné motoriky– Centrum Amelie 
7.,21. 8. • 9:00-11:00 
háčkovaní, pletení a další tvoření výrobků pro podporu jemné motoriky 
bez nutnosti objednání 
 

Muži a zátěžové situace – online přednáška 
1. 8. • 18:00-19:30 
přednáška psychoterapeuta PhDr. Martina Járy  o tom, proč se muži při zátěžových situacích 
často uzavírají do sebe, co jim v náročných situacích pomáhá a kam se mohou případně obrátit 
on-line přednáška  přístupná na http:// https://www.amelie-zs.cz/online  
 

vycházka na Libereckou výšinu                                                                                                                                   
10. 8.  • 9:00 sraz v Lidových sadech na konečné tramvaje                                                                                                                                                  

objednání na telefonu 608 458 277  
 

Termoterapie u onkologicky nemocných –Jedličkův ústav Liberec 
13. 8.  • 15:00-17:00 

vyzkoušení si moderní metody, která má pozitivní vliv na zdravotní stav nejen onkologický 
nemocných                                                                                                                                                                      
Počet míst omezen. Přihlášení možné do naplnění kapacity, nejdéle do 9. srpna.                                                       
objednání na telefonu 608 458 302 

 

https://amelie-zs.us17.list-manage.com/track/click?u=f19e9752bd87199fa44c9c023&id=4b68be7393&e=c51e8aa0fc


 
 
 
 
 
 

 

 

Zoo objektiv –ZOO Liberec                                                                                                                                                     

14. 8.  • 18:00-20:00                                                                                                                                       
neformální setkání a beseda se zoology liberecké ZOO                                                                                 
objednání na telefonu 608 458 277 
 
Úsměvy smutných mužů –  letní kino Lidové sady Liberec   
15. 8.  • 20:45                                                                                                                                                                                         
promítání hořké komedie pod širým nebem s vynikajícími hereckými výkony Davida Švehlíka, 
Jaroslava Duška a dalších  
objednání na telefonu 608 458 277   

 

Náhodné setkání hraje písně Karla Kryla –náměstí před libereckou radnicí 

21. 8. •  19:00                                                                                                                                 

příjemně strávený večer na čerstvém vzduchu s písničkami Karla Kryla a možností občerstvení  
objednání na telefonu 608 458 277 

 

Mužská síla – prevence rakoviny pohlavních orgánů – online přednáška 
26. 8. • 18:00-19:30 
přednáška MUDr. Pavla Turčana o tom, co mohou muži udělat v prevenci onkologického 
onemocnění, jak nezanedbat případnou následnou péči či jaký dopad může mít nemoc                    
na další intimní život 
online přednáška přístupná na http:// https://www.amelie-zs.cz/online  

 

 

Veškeré aktivity (kromě vstupenek do kina) jsou poskytovány zdarma. 

Amelie, z.s. 

Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Husova 10, 460 63 Liberec (budova U, 1. patro) 
tel.: 608 458 277, email: liberec@amelie-zs.cz 

www.facebook.com/amelie.z.u.cz 

www.amelie-zs.cz            

                                                                                                          

https://amelie-zs.us17.list-manage.com/track/click?u=f19e9752bd87199fa44c9c023&id=4b68be7393&e=c51e8aa0fc
http://www.amelie-zs.cz/

