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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 608 458 301 

Sociální poradenství 
• každé úterý a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 1., 15., 22., 29.10.  
čtvrtek 3., 10., 17., 24., 31.10. 
pomoc při řešení problémů ve zdravotně-
sociální oblasti, zprostředkování služeb, 
pomoc při jednání s úřady, pomoc při 
sepisování žádostí nebo odvolání               
Objednání na telefonu 608 458 277 

Bezplatné zapůjčení knih s 
onkologickou problematikou  
• každé úterý a čtvrtek • 9.00–12.00  
Konkrétně: úterý 1., 8., 15., 22., 29.10  
čtvrtek 3., 10., 17., 24. a 31.10. 
objednání na telefonu 608 458 277 

Onkologická ambulance: 
• každé úterý • 9.00–11.00  
bezplatný informační a nápojový servis  
najdete nás na stánku na ambulanci KNL 

 

SKUPINOVÉ:  

Plavání - Bazén Liberec 
• pondělí 7., 14., 21. 10. • 16.30–17.30  
objednání na telefonu 608 458 277 

Zdravotní cvičeni – Oblačná 450/1 
• čtvrtek 10., 17., 31. 10. • 16.30–17.30  
objednání na telefonu 608 458 277 

Tvoření na podporu jemné motoriky 
• středa 2., 16., 30. 10. • 9.00–11.00 
háčkovaní, pletení a další tvoření výrobků 
v Centru Amelie Liberec 
objednání na telefonu 608 458 302 

Arteterapie 
• středa 9. 10. a 23. 10. • 9.00–10.30  
způsob, jak pomocí výtvarného vyjádření 

lépe porozumět tomu, co prožíváme s 

lektorkou Evou Fárkovou                                                                                                                                                         

objednání na telefonu 608 458 277   

Výlet na Oibyn 
• pondělí 28. 10. • 8.38 
sraz na vlakovém nádraží v Liberci 8:20 
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


 

Aktivity – září 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Podporují nás:               ___    

 

                    

AKCE PRO VEŘEJNOST 

ZOOObjektiv – ZOO Liberec 
• středa 9. 10. • 18:00-20:00 

neformální setkání a beseda se zoology liberecké ZOO  
objednání na telefonu 608 458 277                                                                                                    

 
EDUCA MYJOB LIBEREC 2019 
•čtvrtek- sobota  10. 10. - 12. 10. • 9:00-18:00 (čtvrtek, pátek) 9:00-13:00 (sobota) 

největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách s nabídkou 
aktuálních vzdělávacích a dalších akcí pro onkologicky nemocné a jejich blízké v Amelii 
 

Leninovy balzamovači - Malé divadlo Liberec 
• pátek 11. 10. • 19:00 

groteskní divadelní představení o osudu Leninových balzamovačů a jejich nečekaných 
kariérách s vykreslením krutých a primitivních atavizmů tvůrců reálného komunismu 
objednání na telefonu 608 458 277 
 

Co vím a nevím o rakovině prsu – online přednáška 
• čtvrtek 16. 10. • 18:00  
přednáška s MUDr. Adélou Ďurišovou                                                                                                                
přednáška přístupná  16. 10. od 18:00 na  https://www.amelie-zs.cz/online  

 
Magický Himaláj – Areál LVT Liberec 
• středa 23. 10. • 15:30 

interaktivní výstava, věnující se nejvyššímu pohoří světa a životu pod ním.  
objednání na telefonu 608 458 277 
 
Sbírka vánočních dekorací a ozdob na podporu onkologicky nemocných a jejich blízkých                                 
• 10. 10. – 10. 12.  

Sběrná místa: Centrum Amelie Liberec – KN Liberec, Husova 357/10, Liberec (budova U, 1. 

patro, vchod z ulice Jablonecká) Krajská vědecká knihovna v Liberci – Rumjancevova 1362/1, 

Liberec Občanské sdružení D.R.A.K. – Oblačná 450/1, Liberec Drogerie Jasmín – Masarykovo 

náměstí 280, Mnichovo Hradiště 

 
 
 

 

Veškeré aktivity (kromě nákladů na dopravu a vstup na zámek Lemberk) jsou poskytovány 
 zdarma. 

 

https://amelie-zs.us17.list-manage.com/track/click?u=f19e9752bd87199fa44c9c023&id=0f643f45d3&e=c51e8aa0fc

