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Štvou vás nevyčištěné 
skvrny na schodech? 
Máme řešení!
S mastnými a zažranými skvrnami na 
kamenných schodech se setkáváme 
často. Plné skvrn jsou zejména schody 
činžovních domů. Jde o skvrny po 
ukápnutí nejrůznějších mastných látek. 
Hlavně staré schody do sebe nasáknou 
mastnotu jako houba. I kámen a schody 
je potřeba impregnovat. Pokud máte 
schody ve vašem domě neošetřené 
a plné mastných skvrn, klasický úklid 
tyto skvrny neodstraní. Doporučujeme 
vám, abyste se obrátili na specializované, 
zejména kamenické firmy, které se na 
renovaci kamenných schodů zaměřují 
a mají potřebné technologie.

Zahradnické 
práce
•	 V létě vám budeme pravidelně 

sekat trávu.

•	 Nabízíme vám také úpravu  
a pravidelnou údržbu keřů  
a křovin.

Volejte:  
241 482 760 nebo 603 545 705

Pište: info@hokoss.cz

Vážení zákazníci, obchodní partneři a přátelé,

teploty letí nahoru, příroda se probouzí a sluníčko nám kreslí na tváři úsměv. 
Lidová pranostika sice říká něco o kamnech a délce pobytu za nimi, přesto 
odhazujeme kabáty a zapalují se nám lýtka. My ve firmě Hokoss se snažíme 
mít lýtka zapálená po celý rok, abyste své domy měli neustále čisté. Každý 
den je v terénu průměrně přes čtyřicet našich zaměstnanců, kteří denně ošetří 
v průměru sedmdesát domovních prostorů. Užívejte si jarních dnů a pomlázky 
a pokud vám tráva před vaším domem nebezpečně roste, dejte nám vědět. 
Postaráme se o ni!

Za celý tým Hokoss vás zdraví Michal Horák, jednatel společnosti

Kam oko nedohlédne  
a ruka nedosáhne...
… tam se hromadí prach. Je čas, abyste 
právě tato místa prohlédli a pořádně 
vyčistili. Stropní svítidla vyčistěte 
od prachu a hmyzu. Použijte vodu se 
saponátem anebo speciální sprej na 
prach. Při vysávání prachu pamatujte 
i na panty u oken a na rámy obrazů, 
vypínačů a podlahových lišt. Odsuňte 
všechen nábytek a otřete jeho spodní, 
zadní a vrchní plochy. Nezapomeňte 
na dveře. Špína a prach se usazuje na 
pantech, klice a vršku dveří. A vrhněte 
se také na radiátory. Přejeme vám, ať 
máte jaro opravdu čisté!
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Velikonoční rychloprůvodce 
uklízet, smutnit a nakonec slavit

• Velikonoce se slaví první neděli 
po úplňku po jarní rovnodennosti 
a jsou připomínkou umučení Ježíše 
Krista. Pro křesťany je prvním důležitým 
dnem Škaredá středa, pohané ale 
začínají již Modrým či Žlutým pondělím. 
To je začátkem jarního úklidu během 
Svatého týdne. S úklidem pokračujeme 
i na Šedivé úterý, kdy vymetáme pa-
vučiny. Během Škaredé či Sazometné 
středy vzpomínáme na Jidášovu zradu 
a vymetáme saze z komína. 

• Zelený čtVrtek je poslední večeří  
Páně. My však jíme jen zeleninu. 
Nikomu nic nepůjčujeme, abychom 
zůstali při penězích. Máme-li strom, 
před rozedněním s ním třeseme, aby 
se urodilo více ovoce. Vymetáme smetí 
a neseme jej až za vesnici. Snídáme 
chléb s medem proti uštknutí hadem 
a píchnutí od vos. Zbytek chleba hodíme 
do studně, aby se v ní držela voda. 
Odpoledne pečeme jidáše, sladké pečivo 
z kynutého těsta. Večer odlétají zvony 
do Říma a v kostelích zavládne až do 
soboty ticho. Zvonění nahradí děti 
řehtačkami, kterými vyhánějí z domu 
zlé síly. 

• Na Velký Pátek byl Ježíš ukřižován. 
Smutníme a postíme se. Chodíme do 
skal a hor, neboť se tam otevírají poklady 
a voda se mění ve víno. Vlastníme-li 
dobytek, vycházky se nás netýkají, neboť 
jej omýváme v řece před nemocemi. 

Zahrádkáři mají pohov, protože se 
nesmí hýbat se zemí. V žádném případě 
nepereme, protože by prádlo bylo 
namočeno do Kristovy krve.

• Bílá soBota je dnem vzkříšení 
a posledním dnem půstu. Zvony se 
vracejí z Říma. Uhasíme plamen v krbu 
a jdeme s polínkem k nejbližšímu kostelu  
pro nový, svěcený oheň. Polínka 
z posvěceného ohně si odneseme 
domů a cestou jich část necháme na 
poli, aby dobře rodilo. Opět intenzívně 
uklízíme a bílíme. 

• Velikonoční neděle je Božím 
hodem. Ježíš vstal v noci z mrtvých 
a nám končí půst. O co více jíme, o to 
méně pracujeme. Nesmíme zametat, 
vyvážet hnůj, stlát, zašívat, mýt boty 
a nádobí. Pečeme beránky a mazance 
a rozdělíme si v rodině jedno vejce, 
abychom zůstali pohromadě.

• Velikonoční Pondělí je již 
nespoutanou oslavou. Nepracujeme 
ani neuklízíme. Šleháním pomlázkou 
z mladé vrby omlazujeme dobytek 
a ženy. Ty nám za to děkují vajíčky, 
symboly plodnosti. Pomlázkové právo 
začíná půlnocí z neděle na pondělí 
a končí v pondělí odpoledne. Poté 
přechází na ženy, které mohou oplatit 
šlehání politím vodou. V úterý, pokud 
nás nebolí hlava nebo zadek, jdeme 
do práce, anebo uklízíme nepořádek 
z pondělního bujarého veselí.

Opět jsme finančně podpořili 
nadaci FOR HELP. Pomohli jsme tak 
dětem, kteří trpí poruchou autistic-
kého spektra. Přidejte se k nám!

Stává se nám, že musíme opako-
vaně řešit problém s nedoručením 
tištěné faktury klasickou poštovní 
cestou. Abychom vám komunikaci 
s námi co nejvíce ulehčili, nabízíme 
vám možnost doručení faktury 
elektronickou cestou. Taková 
faktura splňuje veškeré náležitos-
ti daňového dokladu a splňuje 
všechny zákonné podmínky. Navíc 
je opatřena naším elektronickým 
podpisem. 

Chcete naší nabídky využít?  
Kontaktujte nás na faktura@hokoss.cz 

Pomáháme

Faktura elektronicky

Doporučte nám zákazníka 
a vyberte si odměnu: 

500 kč nebo  
úklidové prostředky 
za 700 kč
Doporučíte-li nám nového  
zákazníka, který od nás začne 
odebírat naše služby, odmě-
níme 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.


