Agentura Větrník s.r.o. - CENÍK KURZŮ A PŘEDNÁŠEK od 2. 2. 2020
Komplexní psychoprofylaktická příprava
Dlouhodobý kurz 15 týdnů (35hod) - v ceně telefonické konzultace během kurzu i během
šestinedělí
Porod teoreticky a prakticky
Pro ženu (4hod)
Pro pár (4hod)
Pro partnera od žen z Komplexní psych. přípravy 0001
Kurz pro druhorodičky a vícerodičky
Kurz 3x2hod
Co můžeme zvládnout za 11 hodin
Pro ženu (celý kurz 10 hod)
Pro pár (celý kurz 10 hod)
Pro partnera (dílčí část dle výběru 2,5hod)
Technika kojení
Délka přednášky 2-2,5 hod
Péče o novorozence a kojence
Délka přednášky 2-2,5 hod
Jak se dorozumět s miminkem aneb Návod k použití (Délka přednášky 3 h)
Pro ženu
Pro pár
Seminář o poskytování první pomoci (Délka přednášky 3 hod)
Pro jednotlivce cca 3hod
Pro pár cca 3hod
Cvičení v těhotenství
Jednotlivý vstup 60min
Permanentka na 5 vstupů
Permanentka na 10 vstupů
Cvičení po porodu Powerjoga
Jednotlivý vstup (60min)
Permanentka na 5 vstupů
Fyziocvičení
10 lekcí
1 vstup pro náhradnice nebo otevřené lekce
Nošení dětí: Ano či ne, Proč a jak? (Délka přednášky 2,5 hod)
Pro ženu
Pro pár
Workshop Dětská Nožka (Délka přednášky 3 hodiny)
Pro 1 osobu
Babyjóga I, II, III. (Délka i lekce 45 min)
Jednotlivý vstup
10 lekcí
Větrníček (Délka 1 lekce 60 min)
Jednotlivý vstup
10 lekcí
Individuální konzultace s psycholožkou 1 hod

3860,- Kč

1050,-Kč
1800,-Kč
800,-Kč
1250,-Kč
2450,-Kč
3900,-Kč
550,-Kč
550,-Kč /osobu, 750,-/pár
550,-Kč /osobu, 1000,-/pár
550,-/osobu
1000,550,-Kč/osobu
1000,-Kč/pár
150,-Kč
650,-Kč
1200,-Kč
130,-Kč
550,-Kč
1500,150,- /hod
500,-Kč/osobu
900,500,150,1500,150,1500,650,-

Individuální konzultace s porodní asistentkou v Agentuře Větrník / 1 hodina
Individuální ošetření fyzioterapeutkou / 1 hodina

600,650,-

Cvičení po porodu Císařským řezem a péče o jizvu (Délka lekce cca 2
hodiny)
Pro ženu

500,-

Návštěvní služba v těhotenství nebo po porodu porodní asistentkou+ laktační poradenství v
Brno-město: 600,- / 1 hodina
domácím prostředí

poradenství + 220,- cestovné

Součástí návštěvy porodní asistentkou může být: Laktační poradenství, Kontrola miminka,
hygiena, manipulace. Kontrola celkového stavu ženy po ambulantním porodu, porodního
poranění: poradíme s hygienou, s péčí o jizvu atd. Kontrola břicha: zavinování dělohy, stav
diastázy (možnost zatejpování břicha - pouze Mirka Tomická). Návštěva trvá průměrně 1,5
hodiny.
Samozřejmostí je faktura, kterou můžete následně využít pro proplácení příspěvků od všech
zdravotních pojišťoven.
V případě, že jste těhotná a nemůžete docházet na předporodní kurz k nám, můžeme Vám
nabídnout i lekce u Vás doma dle Vašich požadavků.

Cena pro návštěvu mimo Brno - město
600,-Kč/hod + 13,-Kč/1km mimo území Brnoměsto

Tejpování
Poradenství

1,- Kč za 1cm tejpu

PŘÍPLATKY (za návštěvní služby)
+200,-Kč - víkendy a pracovní dny mezi 19:00
a 7:00hod
+200,Kč - státní svátky
80,-Kč/za každých započatých 10min

Poznámky k ceníku:

1. Platby probíhají před začátkem lekce. Peníze za zakoupenou permanentku se nevrací. Není možná náhrada za zakoupenou permanentku.
2. Příplatky za víkendy, pracovní dny mezi 19:00 a 7:00hod a státní svátky se týkají návštěvní služby po porodu a laktačního poradenství
Platnost od 2. 2. 2020
Vypracovala por. as. Miroslava Tomická, jednatelka společnosti

