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                    Ceník střediska Sociální podnikání  (platný od 1. 8. 2022)                  

                       pedikúra, kadeřnictví, přeprava                                     

Pedikérské služby v pracovní dny 8-16 hod. Cena dle času   

prováděné práce 

Cena za každý 

km cesty  

ke klientovi  

(tam i zpět) 

Pedikúra     360 Kč/60 min.           10 Kč/1 km             

Cena pro klienty Charitní pečovatelské služby, 

kterým je prováděna pedikúra po základním úkonu 

stříhání nehtů při jedné návštěvě. 

 360 Kč/60 min. Cesta je účtována 

jako součást  

základního úkonu 

   

   

Kadeřnické služby v pracovní dny 10-18 hod. 

  

Cena dle času 

prováděné práce 

Cena za každý 

km cesty  

ke klientovi 

 (tam i zpět) 

Trvalá, barvení, mytí, stříhání, vodová, foukaná 360 Kč/60 min.          10 Kč/1 km             

Trvalá, barvení, foukaná, natočení, tvarování – cena 

pro klienty Charitní pečovatelské služby,  

kterým jsou tyto úkony prováděny po základním 

úkonu mytí nebo stříhání vlasů při jedné návštěvě. 

 360 Kč/60 min. Cesta je účtována 

jako součást 

základního úkonu 

   
Přeprava osob (nutno předem uzavřít smlouvu) 
 

Cena za km čekání - 1min 

Přeprava je zajištěna běžným osobním vozem 

s možností převozu složeného invalidního vozíku. 

Přepravu je možné využít např.: k lékařům, na úřad, 

poštu, hřbitov, k příbuzným, do kostela, na kulturní 

akci v Bystřici p/H i mimo město 

         15 Kč 

započítává se 

z ulice 6. května, 

v Bystřici p/H 

          4 Kč 
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Služby se poskytují na základě objednávky: 

 

Objednávky na pedikúru: 

 

 telefonicky: 731 646 920 (p. Kociánová), 573 378 296 

 osobně: Charitní pečovatelská služba, 

               ul. 6. května 1071 (za oční optikou), Bystřice pod Hostýnem 

                

 

 

Objednávky pro kadeřnictví:  

 

telefonicky: 731 646 915 (p. Pavelcová - nejlépe SMS), 573 378 296 

osobně: Charitní pečovatelská služba, 

              ul. 6. května 1071 (za oční optikou), Bystřice pod Hostýnem 

                

 

Přeprava osob se poskytuje na základě předem uzavřené 

písemné smlouvy! 
 

Informace a objednávky k přepravě: 

 

telefonicky - uzavření smlouvy - 731 646 912 (p. Procházková) 

-  objednávka přepravy -  573 378 296 (p. Sovová) 

osobně: Charitní pečovatelská služba, 

              ul. 6. května 1071 (za oční optikou), Bystřice pod Hostýnem 
 
   

 
 
 
 
          
                                                                                                       

                                                                                           schválil: Ing. Pavel Pilmajer 
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