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AMBULANCE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ 
VELKÉ HAMRY 

Vasylenko Nazar Lékař stomatolog 
 

775488860 vasilenkonazar@seznam.cz  

Dle telefonické domluvy. 
Adresa ordinace: Velké Hamry 490, tel. ordinace 778008875 

 
LIBEREC 

Miklashevskaya Natalia Lékař stomatolog 
 

775062859 miklashnat@gmail.com  

Jsem ochotná poskytnout pohotovostní péče uprchlíkům z Ukrajiny.  Pátky od 11:00 do 13:00 h, 

Adresa ordinace: MIK Corporation, s.r.o., Tanvaldská 224, Liberec, Tel. ordinaci 485161924 

 
LIBEREC 

Břenek Ondřej MDDr. 
 

602288385 mddr.brenek@gmail.com  

Ošetření bude možné v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Ideálně po domluvě. Mluvím česky, 

anglicky a velmi málo německy. Rusky ani ukrajinsky vůbec.  

Adresa ordinace: Ještědská 636/1, Liberec 
 

Šipulová Mária MDDr. 
 

605373717 jancikm1@gmail.com  

Mohu nabídnout zubní akutní péči pro uprchlíky z Ukrajiny každý den v 7 hodin ráno.  

Adresa ordinace: Zubař Liberec s.r.o., Neklanova 876/10, 46014 Liberec 

 
Křenková Zdeňka MUDr. 

 
603582435 Z.Krenkova@volny.cz  

Ordinace K-Z Dent s.r.o.  může ošetřit ukrajinské občany každou středu  od 12.00-14.00 hod. 

Adresa ordinace: Staškova 8, Liberec14 

 
Němcová Lenka MUDr. MDDr. 

 
605596551 lenka.nemcovaa@gmail.com 

Přidávám se s nabídkou pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, nabízím ošetření ve své ordinaci. Kro bude 
potřebovat akutní ošetření, ať se ozve na tel. ordinace nebo na email. Ukrajinky neumíme, ale 
anglicky ano, případně se nějak domluvíme. Www.mudr-lenka-nemcova.cz. 
Adresa ordinace: koleje TUL, bud. E, ulice 17. listopadu 589/12, Liberec, Tel. 733 401 697 
 

Kadlas Tomáš MUDr. 
 

721729233 tomas.kadlas@gmail.com 

V naší ordinaci mají uprchlíci z Ukrajiny (akutní) ošetření zdarma. Nemáme a nikdy jsme neměli 

vyhrazené volné hodiny na bolest apod. Nejlepší je vždy zavolat předem +420739768939, pokud je to 

možné. Máme na to samozřejmě omezenou kapacitu, která nám nedovoluje se stát jakýmsi sběrným 

místem. Je to vlastně stejné jako s pohotovostí. Pokud není možné volat předem, tak potom mohou 

přijít ev. buď během teoretické polední pauzy ve 12:00 (po, út, st). Ve čtvrtek kolem 13:00, v pátek 

před 14:00. 

Adresa ordinace: SYNCHRODENT s.r.o., Masarykova 699/9, Liberec 
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Štičková Anna MDDr. 
 

603869537 anna.stickova@gmail.com 

Za zubní ordinaci AMS dent můžeme ošetřit akutní případy každou středu mezi 8. a 9. hodinou bez 

předchozího objednání. V jiný čas bude nutná předchozí telefonická domluva a bude záležet, jestli 

pro něj budeme mít časový prostor. 

Kontaktní údaje: AMS dent s.r.o. - MDDr. Anna Štičková, Lípová 664/6a (vchod do budovy z 

parkoviště Lidl), Liberec, telefon: 603102360, https://sticka-parodontologie.cz/ 

 
Aksonov Sergii Lékař stomatolog 

 
778055755 sergejaksonov@gmail.com 

Rád bych pomohl mým spoluobčanům v řešení akutních bolestí se zuby. Volat na 778 055 755. O čase 

návštěvy se budeme domlouvat telefonicky. 

Adresa ordinace: Klášterní 117/2, Liberec (ordinace A112) 
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