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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 - 7.7.,14.7.,21.7. a 28.7.  
čtvrtek – 2.7.,9.7., 16.7., 23.7. a 30.7.  

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 

Bezplatné zapůjčení knih s 
onkologickou problematikou  
• úterý a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý - 7.7.,14.7.,21.7. a 28.7.  
čtvrtek – 2.7.,9.7., 16.7., 23.7. a 30.7.  

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 23. 7.  • 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 

Návštěva ZOO Liberec 
• čtvrtek 2. 7. • 15:30-17:00 
Návštěva nejstarší Zoo v Čechách 
sraz před vchodem do Zoo v 15:20 
objednání na telefonu 608 458 277 
 

ZOOObjektiv   
• středa 8. 7. • 18:00-20:00 
Neformální setkání a beseda s ošetřovateli 
zvířat liberecké Zoo 
sraz předchozí vchod do Zoo v 17:50 
objednání na telefonu 608 458 277 
 
Výlet do Harrachova                                          
• sobota 11. 7. • 9.36 
Výlet do Harrachova s vycházkou 
k Mumlavským vodopádům 
sraz  9:25 na vlakovém nádraží Liberec   
objednání na telefonu 608 458 277 

  
 

 
 

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  

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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás: 

 

 

 
 
Jak se žije se ztrátou zraku-online přednáška 
• úterý 14. 7. • 18:00 
Povídání o životě se zrakovým postižením s lektorkou Bc. Šarlotou Hambergerovou, 
ředitelkou organizace Spolu s vámi, z. ú. 
přednáška přístupná v aktuálním čase na: https//www.amelie-zs.cz/online 
 
Termoterapie – Jedličkův ústav 
• čtvrtek 16. 7. • 15:00-17:00 
Vyzkoušení moderní metody působící k úlevě od bolesti, ke snížení únavy a redukci stresu, 
zlepšení kvality spánku či dodání energie 
objednání na telefonu 608 458 302 
 
Valdštejnské muzeum – zámek Mnichovo Hradiště 
• sobota 18. 7. • 10:03 
Výstava věnovaná významnému šlechtici Albrechtu z Valdštejna spojená s prohlídkou zámku 
sraz 9:45 na vlakovém nádraží Liberec  
objednání na telefonu 608 458 277 
 
Zůstanu svůj – náměstí před libereckou radnicí 
• pátek 24. 7. • 19:30 
Koncert Jana Mlčocha s písněmi Karla Gotta 
objednání na telefonu 608 458 277 
 

 

 


