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Vážení zákazníci, obchodní partneři a přátelé,

Užívejte si jara  
a Velikonoc! Úklid 
nechte na nás.
Rádi uklízíme a rádi vám  
děláme radost. Máme pro vás 
na duben a květen jarní dárky.  
A hned dva:

Uklidíme všechno!
Pomohli jsme s úklidem zničeného domu v pražských Kunraticích, 
o kterém nedávno informovala všechna média. Rádi jsme přišli 
pomoci.

Šestnáctiletá dívky využila odjezdu 
rodičů na víkend a svolala přes Facebook 
večírek. Party ale vůbec nezvládla. 
Dorazilo šedesát lidí, ze kterých znala 
pouze tři. Těžko uvěřitelný příběh 
skončil řáděním návštěvníků, kteří 
zmoženi alkoholem a drogami zde-
molovali vybavení domu. Posprejovali 
vnější fasádu domu a poškodili vnitřní 
omítky. Dokonce vystříkali v domě 

práškový hasicí přístroj, rozbili dveře, 
koupelnu, křišťálový servis či skleněnou 
výplň krbu... Takhle bychom mohli 
pokračovat ještě dlouho.

Party v Praze byla ale jen odvar řádění 
v nizozemském Harenu v roce 2012 
poté, co tamní dívka omylem poslala 
přes Facebook pozvánku na oslavu  
30 tisicům lidí. Dorazily zhruba 3 tisíce 
lidí. Výtržníci ničili obchody, zapálili 
auto a poškozovali pouliční lampy  
a cedule. Šest lidí prý bylo zraněno,  
z toho tři vážně.

Nechceme se však vyžívat ve výčtu 
poškozených věcí a podobných událostí, 
spíše s rodiči i jejich dcerou z Kunratic 
soucítíme. Jsme rádi, že jsme mohli 
pomoci dům uklidit a uvést jej do 
obyvatelného stavu. Držíme jim place, 
ať se tato událost rychle uzavře a brzo 
ji ve svých myslích překonají! 

jaro je tady! Všichni to cítíme v kostech bez ohledu na to, zdali je hezky 
nebo zrovna panuje psí počasí. Ať už čtete v časopisech, že byste měli 
být plni energie nebo podléhat jarní depresi, jedno je jisté – je potřeba 
paní zimu pomalu zamknout zpátky do skříně a vše po ní uklidit.  
A zatímco vy si budete uklízet své příbytky, my se postaráme o jarní 
očistu společných prostor vašeho domu. A jestli se vám uklízet nechce, 
dejte nám vědět, rádi to uděláme za vás! 

Přejeme vám příjemné čtení a hezké jarní dny! 

Váš Hokoss tým

 1.  Uzavřete-li smlouvu na úklid 
domu, tak vám umyjeme okna ve 
společných prostorech zdARMA.

 2.  Uzavřete-li smlouvu na sekání 
trávy, tak vám první sekání  
provedeme zdARMA.

Zavolejte nám nebo napište.  
Obratem vás zkontaktujeme  
a domluvíme s vámi podrobnosti.

tel.: +420 241 482 790  
 +420 603 545 705 
email:  info@hokoss.cz
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Taky občas pěníte, že to moc pění?  
chce to alkohol!

Tajenka: Černyševskij - Jen ten miluje, kdo pomáhá milované ženě...

V předminulém čísle jsme psali o alkoholových prostředcích. zaznamenali 
jsme drobnou diskuzi na toto téma, a proto se k němu vracíme. Pokud čisticí 
prostředek nepění, není účinný! Přátelé, jde o podobný mýtus jako s hustotou. 
Je-li výrobek řídký, bývá považován za nekvalitní. hustota ale není známkou 
samotné kvality a ani nevypovídá o množství obsažených aktivních látek.

Stejně tak pěnivost. Ta má své opodstatnění u výrobků kosmetických nebo  
u prostředků pro ruční mytí nádobí. My ale potřebujeme, aby naše čisticí  
prostředky pěnily naopak co nejméně! Vždyť kdo chce mít mop, ruce, ale i čištěnou 
plochu pokrytou pěnou, které se jen velmi těžce zbavuje a celý proces mytí se 
tak prodlužuje a zdražuje? Navíc těžko docílíme zářivého lesku, zbyde-li někde 
kousek pěny, která zanechává šmouhy.

Doporučujeme:

Real Profi 
R150  
- podlahy  
s alkoholem 5l

Příkladem čisticího prostředku  
s regulovanou pěnivostí je čistič od  
firmy ZENIT. Je určen pro strojní i ruční 
mytí, má tedy záměrně regulovanou 
pěnivost. Je vhodný pro udržování 
čistoty všech druhů podlah a voděo-
dolných povrchů. Díky alkoholu 
zasychá rychle a beze šmouh. Čištěné 
povrchy získávají vysoký lesk. Současně 
obsahuje antistatickou složku, která 
zabraňuje usazování prachu a uklízené 
prostory provoní svěží parfemací.

Akce: Kupte si náš čistič za  
výhodnou cenu 243,-kč a jako dárek 
dostanete zdarma dávkovací pumpu 
v hodnotě 95 Kč. www.zeniteshop.cz

Intenzitu mycího účinku čisticích 
prostředků mají na svědomí povrchově 
aktivní látky neboli tenzidy. Mají různé 
typy účinků a vlastností. Pro účely 
čištění a mytí jsou nejdůležitější účinky 
detergenční a smáčecí. Detergenční 
účinek je komplexní proces odstra-
ňování nečistot z pevných povrchů 
ve vodném prostředí. Smáčecí účinky 
udávají schopnost mycího roztoku se 
rychle a snadno rozprostřít po čištěném 
povrchu a dosáhnout na co největší 
množství nečistot.

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.

vodoRovně
A účastníci voleb; pokladní blok
b zkr. zákoníku práce; doleva;  
angl. brambor
c angl. pes; přidělenec; polní 
vojenský kněz
d onam; ženské jméno; milenka
e hrdina zeyerovy hry; korálové 
ostrovy; menší dřevina

PomůckA
ADORE, ALLE, ASKAR, ATUM, ÉTOS, GADE, POTATO, YORK.

Napište nám na Facebook správnou 
odpověď. Prvních deset autorů správné odpovědi 
získá zdarma čisticí prostředek o objemu 50ml, který 
je odpovídající dávkou do mycí lázně o objemu 10l.

Zúčastnili jsme se projektu Mazlení 
s koníkem a podpořili Občanské 
sdružení Adventor, které se stará  
o děti s autismem.

Pomáháme rádi

Protože stejně jako vy chceme, aby 
podlaha a ostatní plochy vašich  
domovních a kancelářských prostor byly 
zářivě čisté, používáme prostředky  
s regulovanou pěnivostí na bázi  
alkoholu. Moderní trendům se nevyhý-
báme, ale jdeme jím vstříc, abyste vy, 
naši zákazníci, byli spokojení.

f tajenka
g inic. italského architekta palliar-
diho; mužské jméno; ženské jméno
h přístavní hráz; angl. zbožňovat; 
dlouhý plášť (zast.)
i opojiti; člen pouštní hlídky; alou
j opět; zahrazovat
k stéci po kapkách; packy

svisle
1 odpor; japonský oděv
2 závěs divadelní; opačně
3 římsky 55; dán. skladatel  
a dirigent; plena (ob.)
4 ilona (dom.); inspirující žena; 
topivo
5 vojenská jednotka; hřbet; jméno 
herečky janžurové
6 ženské jméno; čirá kapalina; 
obrněný transportér (zkr.)
7 hlouposti
8 inciály fotbalisty panenky; 
mravní základ; odfukovat nosem
9 365 dnů; sídlo v belgii;  
angl. hrabě
10 egyptský prabůh; britský film. 
herec; spz rakovník
11 cizí mužské jméno;  
zásobníky na sypké hmoty;  
světový pohár (zkr.)
12 meškat; jaké množství
13 pracovníci notářství;  
trnovníky


