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Kvalitne
a spolehlive!
sledujte nás na Facebooku:
www.hokoss.cz

Vážení zákazníci, obchodní partneři a přátelé, již 21 let jsme s vámi!
O čistotu ve vašich domovních a firemních prostorech v Praze se stará
čtyřicetičlenný tým. Sázíme na kvalitu
a spolehlivost našich služeb a pečlivě
posloucháme vaše připomínky. Jsme
hrdí na to, že váš počet přesahuje čtyři
stovky a další zákazníci stále přibývají.
Dovolte mi, abych vám za celý tým
naší společnosti poděkoval za vaši
důvěru a přízeň.
Nyní nás čeká nejromantičtější období
roku plné svátků - Mikuláš, Advent,
Vánoce, Nový rok atd. Přejeme vám,
ať se při přípravách na tyto svátky
vyvarujete všech stresů doma i v práci
a naplno si všechny sváteční dny užijete
s vašimi blízkými. Naše myšlenky
letí také za těmi, kteří potřebují naši

Sníh a mráz: kdo
odpovídá za stav
chodníku?
Je to jednoduché: majitel. Ten je
odpovědný za úklid sněhu a případná
zranění. V Praze to je v 99 % případů
město nebo městské části. Prokázat
ale vlastníkovi vinu za to, že na neuklizeném chodníku došlo ke zranění
osoby nebo poškození majetku není
jednoduché. Při zranění vlivem uklouznutí může vlastník chodníku prokázat,
že nebylo možné odpovídající stav
chodníku zajistit, například kvůli nenadálé sněhové kalamitě. Zákon také
říká, že chodci musí brát v potaz stav
chodníku. Je to stejné jako na silnici,
kde řidiči jsou povinni přizpůsobit
svou jízdu stavu vozovky. Obec navíc
nemusí udržovat všechny chodníky

pomoc. I letos jsme pomohli dětem
s autismem ze sdružení Adventor
a společně s Českým červeným křížem
jsme vydali výukové omalovánky
o první pomoci. Tato pomoc nás
naplňuje, protože věříme, že svět může
být nejenom čistší, ale také příjemnější
pro všechny z nás. Děkujeme, že nám
pomáháte pomáhat.
Těšíme se na spolupráci s vámi, našimi
zákazníky, a také se všemi zákazníky
budoucími v roce 2017. Užijte si
závěrečný měsíc letošního roku a do
Nového roku vstupte úspěšně!

Udělejte si originální
adventní věnec
z perníku!

Za celý tým Hokoss vás zdraví
Michal Horák, jednatel společnosti

nebo silnice. Zákon o pozemních
komunikacích obci umožňuje vymezit
úseky, kterých se údržba netýká.
Obec však musí zveřejnit jejich seznam.
Pokud se vám nějaká pojistná událost
přihodí, vše pečlivě vyfoťte a pošlete
na městský odbor správy městského
majetku písemné oznámení o úraze
s místem a časem nehody a případně
s lékařskou zprávu. Pokud ale člověka
zraní uvolněný rampouch nebo sníh ze
střechy poškodí automobil, leží odpovědnost na vlastníkovi domu.
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40 dkg hladké mouky
14 dkg mletého cukru
5 dkg másla
2 vejce
2 lžíce medu
1 lžička jedlé sody
1 kypřící prášek do perníku

Zpracujte těsto a nechte jej
30 minut odpočinout v lednici.
Vykrojené těsto pečte do zlatova
v troubě vyhřáté na 180° 10 až 15
minut. Ihned po upečení potřete
rozšlehaným vajíčkem s mlékem,
aby perníčky dostaly krásnou
lesklou barvu. Uvedené množství
vystačí na perníkový věnec
z dortové formy o průměru 25 cm
včetně ozdobných perníčků.

Doporučte nám zákazníka
a vyberte si odměnu:
500 Kč nebo úklidové
prostředky za 700 Kč

Uklizené Vánoce
Vánoční úklid udělat musíte.
Ale stres z něj mít rozhodně
nemusíte. Našich jedenáct tipů
vám pomůže úklid zvládnout
s přehledem a úsměvem.

tahy směrem dolů. Prach se tolik nezvíří,
klesne na podlahu a neulpí na jiném
nábytku. Nezapomeňte na televizor
a monitor počítače, jsou to největší
lapače prachu. Také vyklepejte plyšové
hračky a vyperte dle instrukcí na štítku.

1. Žádný stres

7. I květiny potřebují úklid

Úklidu věnujte jeden den, který si
dopředu naplánujete. Nalaďte se do
pozitivní nálady plné odhodlání. Když
už to musí být, tak si to užijte. Buďte
připraveni, že některé věci nepůjdou
tak snadno, jak si představujete.
Vyhnete se tak zbytečné frustraci.

Nezapomeňte na květiny. Utřete květináče a prach listů. Listy otírejte suchým
hadříkem, aby mokrý prach neucpal
póry v listech. Menší kytky v koupelně
lehce osprchujte. Prach se krásně smyje
a zároveň doplníte rostlině vodu.

2. Zapojte rodinu
I malé dítě zvládne porovnat rozházené
boty a odnést špinavé nádobí. To platí
i o partnerovi. Pozitivně je motivujte
a slibte jim odměnu.

K úkonům při pravidelném úklidu přidejte
dezinfekci kuchyňské linky, odpadkových košů. Vyčistěte rychlovarnou konvici,
presovač, troubu a mikrovlnku a další
spotřebiče zvenku i zevnitř.

3. Odshora dolů

9. Ložnice

Pamatujte na osvědčené pravidlo: Uklízíme odshora směrem dolů. Od lustrů
a vysokých skříní přes závěsy k podlaze.
Dvojnásob to platí při utírání prachu.

4. Nejprve hrubý úklid
Nejdříve ukliďte věci, které se válejí
tam, kde se válet nemají, a ukliďte
místa, na kterých štosujete oblečení,
časopisy, účtenky a podobně.

5.Nepřeskakujte
Při hrubém úklidu uklízejte, ale netřiďte. Probírání starého oblečení či novin
si nechte na jindy. Jakmile se do úklidu
ponoříte hlouběji, začnete řešit malichernosti a ztrácíte čas. Uklízejte dle
plánu. Když čistíte skříň, neodbíhejte
ke knihovně.

6. Hurá na prach
Po hrubém úklidu zaútočte na prach.
Utěrkou dělejte pozvolné vodorovné
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8. Začněte v kuchyni

Po setření lustru a skříní, sundejte závěsy
a převlékněte peřiny a prostěradlo.
Můžete začít peřinami, ale pak si je nově
převlečené odneste do vedlejší místnosti,
aby při úklidu nepochytaly prach.

10. Skončete v koupelně
Při úklidu ostatních místností budete
koupelnu s toaletou používat jako
servisní místnost, takže je ukliďte
až jako poslední. Nejprve odstraňte
všechny nádobky a poté vše vydrhněte.
Dezinfekci nechte chvíli působit. Toaletu
setřete nikoliv hadrem, ale antibakteriálními vlhčenými ubrousky, které poté
spláchnete.

Doporučíte-li nám nového
zákazníka, který od nás začne
odebírat naše služby, odměníme
vás. A protože ne každý má stejný
vkus, můžete si svou odměnu
vybrat! Své tipy a doporučení
nám posílejte na info@hokoss.cz
nebo volejte na 603 545 705.

A tyhle znáte?
• To už je pátý rok za sebou, co
k nám zase na Vánoce přijedou
manželčini rodiče. Myslím, že
letos už je asi budeme muset
pustit dovnitř.
• Jeden kapr se zamyšleně zeptá
druhého: „Ty, věříš v život po
Vánocích?“
• „Včera jsem vzala muže na
vánoční trhy.“ - „Nepovídej,
a chtěl ho někdo koupit?“
• „Pane doktore, mám problémy
se zrakem.“ - „To máte pravdu,
my jsme stánek s hranolkami.“

11. Podlaha nakonec
Podlahu si nechte nakonec celého
úklidu. Neumývejte ji po částech dle
jednotlivých pokojů, ale najednou
v celém bytě či domu.
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