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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: 
• úterý a čtvrtek 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 9.2., 16.2., 23.2. 
                     čtvrtek 4.2., 11.2., 18.2.,25.2.  
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 
sociální pracovnice Mgr. Petra Kuntošová.                                                  
objednání na telefonu 608 458 277 či emailu: 
liberec@amelie-zs.cz                                                                                                                                                                                                                         

Bezplatné zapůjčení knih s 
onkologickou problematikou  
• úterý a čtvrtek 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 9.2., 16.2., 23.2. 
                     čtvrtek 4.2., 11.2., 18.2.,25.2.  
objednání na telefonu 608 458 277 či 
emailu:liberec@amelie-zs.cz  

 

 

SKUPINOVÉ:  

Zdravotní cvičeni – online 
• každé pondělí • 16.00–17.00                        
Pojďme cvičit spolu, i když se nemůžeme sejít 
osobně. Propojíme se prostřednictvím 
skupiny na Google meet. Lektorka Zuzana 
Jedličková bude předcvičovat on-line a vy 
budete podle jejích pokynů cvičit v bezpečí 
domova. 
Přihlášení na e-mailu olomouc@amelie-zs.cz. 
Bude Vám zaslán odkaz pro připojení. 
 

Tvoření na podporu jemné motoriky               
– online 

• čtvrtek 18. 2. • 17.00–18.00      
Zkrášlete svůj domov a vytvořte si originální 
okenní dekoraci-ozdobu do okna z klacíků. 
Budete potřebovat: 12 až 20 klacíků (asi 40 
cm dlouhých), provázek na svázaní, mašličku 
nebo jinou libovolnou ozdobu na zavěšení. 
Tvoření bude volně přístupné v aktuální čas 
na: http://www.amelie-zs.cz/tvoreni 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

Výživové poradenství u rakoviny 
trávicího traktu – online 
• úterý 9. 2. • 18:00 
Přednáška Bc. Lucie Vaňkové o výživě nás 
naučí, jak je možné pomoct si při onkologické 
nemoci – ale nejenom při ní – zdravým jídlem. 
Přednáška volně přístupná v aktuální čas 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  

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


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás: 

  

 

 
Současné možnosti neurochirurgie mozku-online  
• úterý 23. 2. • 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                              
Přednáška o současných možnostech neurochirurgie mozku, rizicích operace i případných dopadech 
na další život s MUDr. Pavlem Buchvaldem Ph.D. 
Přednáška volně přístupná v aktuální čas na: https://www.amelie-zs.cz/online  
 

Vycházka k jezeru Kristýna                                                                                                                             
• sobota 27. 2.  • 9:32                                                                                                                                                                                                                                                                              
Amelie v Liberci vás zve na pravou zimní vycházku kolem známého jezera Kristýna v Hrádku nad 

Nisou. Vycházka bude vhodná i pro méně fyzicky zdatné jedince. Počet osob omezen. Roušky s sebou.                                                                                                       

Objednání na telefonu: 608 458 277 do 23. 2.  

Přáníčka pro onkologicky nemocné                                                                                                      
• 1. 2. -28. 2.                                                                                                                                                                                                                                                             
Pojďte s námi potěšit pacienty liberecké onkologie a vytvořte přáníčko se vzkazem pro ně… 
Potřebujete jen karton rozměru A6, na který napíšete vzkaz nemocným a namalujete na něj tulipán 
jako symbol, který s jarem přináší naději. Přáníčka budou v březnovém „Tulipánovém měsíc, který je 
pravidelně realizován na podporu onkologicky nemocných, věnována pacientům společně s 
kontaktem na Amelii, kde mohou nalézt nemocní i jejich rodiny bezplatnou podporu.                        
Vytvořená přáníčka je možné předat kdykoliv do konce února v Centru Amelie Liberec po předchozí 
telefonické domluvě na tel.: 608 458 277 
 

Akce a aktivity jsou bezplatné (kromě cestovních nákladů). 
 
 
 

 


