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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 2.6.,9.6.,16.6.,23.6. a 30.6.                        
čtvrtek 4.6.,11.6.,18.6. a 25.6.  

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 

 

 
  

SKUPINOVÉ:  

Plavání - Bazén Liberec 
středa • 16.00–17.00  
Konkrétně: 3.6.,10.6,17.6.,24.6. 

přihlášení na telefonu 608 458 277 

Zdravotní cvičeni – Oblačná 450/1 
• čtvrtek • 16.30–17.30  
Konkrétně: 4.6.,18.6. 

přihlášení na telefonu 608 458 277 

Arteterapie 
• středa  • 10.00–11:30                              
Konkrétně: 10.6,17.6.,24.6. 

Způsob, jak pomocí výtvarného vyjádření 
lépe porozumět tomu, co prožíváme.                                                                                                                                                     
Přihlášení na telefonu 775097740  

Vycházka na zříceninu hradu Valečov 
• sobota 13. 6. • 10:03 
Vycházka na zříceninu středověkého 
skalního hradu, která vás zaujme nejen 
okolní přírodou a skvostným výhledem, 
ale čistý vzduch Českého ráje bude mít i 
pozitivní vliv na vaše dýchání. 
sraz 9:45 vlakové nádraží Liberec  
přihlášení na telefonu 608 458 277 
 

 

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/
http://www.facebook.com/amelie.zs


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás: 

 

 

 
ZOOObjektiv – ZOO Liberec  
• středa 10. 6. • 18:00-20:00 
neformální setkání a beseda se zoology liberecké ZOO  

přihlášení na telefonu 608 458 277 
 
Odsunutí – divadelní vycházka po Liberci 
• pátek 19. 6. od 18:00                                                                                                                        
divadelní vycházka po stopách odsunutých Němců 
přihlášení na telefonu 608 458 277 
 

Trénink paměti – Amelie 
• úterý 23. 6. • 17:00-18:30 
praktický workshop, jak posílit vlastní paměť s lektorkou Mgr. Radkou Mikulovou      
přihlášení na telefonu 608 458 277 
 
Prevence rakoviny plic-online přednáška 
• středa 24. 6. 18:00 – 19:30                                                                                                                            
přednáška s lektorkou MUDr. A. Aschermannovou 
přednáška přístupná v aktuálním čase na: https//www.amelie-zs.cz/online                                          
 

Zaměstnanec i OSVČ během a po dlouhodobé nemoci-Krajská vědecká knihovna   
čtvrtek 25. 6. od 16:30 – 17:30                                                v Liberci, 2. patro velký sál                                                                                           
s lektorkou Mgr. Šárkou Slavíkovou, sociální pracovnicí Amelie                                                       
přihlášení na telefonu 608458277  
                        
Kdo se nebude chtít účastnit aktivit fyzicky, na níže uvedené stránce jsme pro Vás připravili 
přednášky a akce z Center Amelie a budeme rádi, když je vyzkoušíte i v bezpečí domova.   
https://www.amelie-zs.cz/zivot-jde-dal/ 
 

Aktivity poskytovány zdarma 
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