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a spolehlivě!
Čtvrtletní zpravodaj společnosti Hokoss, v.o.s. 
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Vážení zákazníci,

vítáme vás u novoročního čísla našeho čtvrtletníku! Děkujeme vám  
za příznivé ohlasy na říjnové číslo a za zájem o naše služby. I v tomto čísle 
jsme pro vás připravili zajímavé informace, tipy a akční nabídku.  
Společně s vámi vstupujeme do jubilejního, 20. roku našeho působení. 

Děkujeme vám za přízeň!  
Přejeme vám příjemné čtení! 

Tým společnosti Hokoss

Vše nejlepší  
do roku 2015!
Tento rok slavíme 20. narozeniny. 
Začali jsme jako nadšení studentíci 
bez zkušeností. Každým rokem  
a s rostoucím počtem vás, našich 
zákazníků, nám zkušenosti  
přibývaly.

Také jsme zestárli, ale nadšení nám 
zůstalo. Uklízení nás totiž baví.  
A nejvíc nás baví, když jste s naší 
prací spokojeni.

Děkujeme Vám za důvěru  
a připomínky, které nám pomáhají 
se zlepšovat. Naše dvacetiny jsou 
totiž vaší zásluhou!

Milí zákazníci, ať se vám v roce 
2015 daří a jste spokojeni nejen  
s naším úklidem, ale především 
se vším, co se týka vašeho  
pracovního i soukromého života!

Váš tým Hokoss

Uklízíme rádi… už 20 let!
Hokoss se o bytové domy, firemní prostory a jejich okolí stará už  
dvě desetiletí. Na minulost i současnost jsme se zeptali jednoho  
ze zakladatelů, Michala Horáka.

Jaké byly začátky?
Nejdříve dovolte, abych všem popřál 
vše nejlepší do nového roku. V roce 
1995 jsme byli s mým kolegou dva-
cetiletí studenti a přivydělávali jsme 
si na brigádách, většinou úklidových. 
Tak nás napadlo, že zkusíme provádět 
úklid „na vlastní triko“. Byli jsme mladí 
a nadšení a snažili se prosadit.

Co považujete ve svém  
oboru za důležité?
Zákazníci si nedostatků v úklidu všim-
nou okamžitě. Důležitá je proto kvalita 
a spolehlivost. Používáme moderní 
čisticí prostředky na bázi alkoholu  
a každý objekt uklízí stálí pracovníci. 
Kvalitu úklidu sami kontrolujeme  
a zákazníky žádáme o zpětnou vazbu. 
Práci musíte také dělat se zaujetím. 
My uklízíme zkrátka rádi a máme již 
mnoho zkušeností.

Kdo byl první zákazník?
Našim prvním velkým zákazníkem 
byla správní firma RK Michle. Zde jsme 
dostali důvěru, za kterou bych chtěl 
s odstupem 20 let znovu poděkovat, 
zejména paní Višinkové. Nyní máme 
přes 400 zákazníků a všem bych chtěl 
poděkovat, že mají zájem o naše 
služby.

Na co s odstupem času 
vzpomínáte s úsměvem?
Dvacet let je již doba, kdy člověk 
zapomene na horší chvíle a pamatuje 
si spíše lepší okamžiky. Díky podnikání 
jsme si s kolegou našli manželky  
a naučili se, že musíme na sobě neustále 
pracovat. Zážitků máme mnoho, zvlášť 
z doby, kdy jsme uklízeli diskotéky.  
Co všechno jsme našli a museli uklidit, 
si nepřejte slyšet. 

Jak na zašedlé spáry?
Původní barvy spár mezi kach-
ličkami dosáhnete překvapivě 
jednoduchým způsobem – kypřícím 
práškem do pečiva. Nasypte jej 
na vlhký hadr a spáry potřete.  
Nechte působit a poté setřete vodou. 
Spáry budou opět krásně bílé.
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Sledujeme nové trendy:  
vonné esence provoní váš dům! 

Čeští muži uklízí pouze, když je donutí 
partnerka

Svědomitá uklízečka při úklidu rozjela vlak
Kuriózní náraz vlaku do obytného domu nedaleko Stockholmu způsobila uklízečka. 
Soupravu ale neukradla, nýbrž při úklidu kabiny strojvedoucího nechtěně zavadila 
o řídicí pult. Souprava s uklízečkou vyjela z depa a po dvoukilometrové jízdě  

Sledujeme nové trendy a snažíme 
se náš úklid stále vylepšovat. Proto 
od roku 2015 začneme přidávat do 
uklízecích prostředků vonné esence, 
které váš dům krásně provoní nenásil-
nou příjemnou vůní. Vonný koncentrát 
nemá negativní vliv na kvalitu čisticích 
prostředků a navíc neutralizuje nežádoucí 
pachy v domě, takže kromě čistého 
prostředí si užijete i svěží vzduch 
podbarvený decentní, nevtíravou vůní. 
Naším cílem jsou nejen čisté domovní 
prostory, ale dokonalý pocit všech 
obyvatelů. A k tomu patří i čistý, svěží 
a příjemně provoněný vzduch. 

Že se muži úklidu vyhýbají jako čert 
kříži, potvrdil nedávný průzkum  
společnosti na výrobu čisticích pro-
středků. Muž, který by uklízel sám od 
sebe, je v Česku ohroženým druhem. 
Každý třetí ale uklízí, pokud jej donutí 
partnerka. Alespoň jednou v týdnu 
uklízí každý třetí muž. Nejčastěji se 
muži věnují vynášení odpadků, luxování, 
mytí nádobí a čištění odpadů. Naopak 
nejvíc mužům vadí žehlení (39 %), mytí 
oken (26 %), mytí toalety a koupelny  
(22 %) a utírání prachu (19 %). 

vykolejila, narazila do obytného domu 
a jeden z vagonů pronikl až do kuchyně. 
Vyšetřování prokázalo pochybení  
dopravní společnosti. Řízení vlaku bylo 
odemčené, souprava byla odbrzděna  
a byl zařazen špatný převodový 
stupeň. Naštěstí nebyl v domě nikdo 
zraněn. Zranění a velké šrámy na duši 
si ale bohužel odnesla svědomitá  
uklízečka, která postupovala přesně 
podle pokynů k úklidu.

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, 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.

Jak to děláme?
Přeci kvalitně a spolehlivě!  
A k tomu patří vedle pravidelného 
úklidu i úklid generální, který 
probíhá nejčastěji dvakrát ročně. 

Co obnáší? 

•	 mytí oken, dveří společných 
prostor domu

•	 mytí světel a konstrukce  
zábradlí

•	 zametení sklepů

Případná úprava dle vašich  
požadavků je samozřejmostí!

Pomáháme rádi
Máme rádi děti a tak jsme přispěli 
na výukové omalovánky  
o poskytování první pomoci,  
které vydal Český  
červený kříž.


