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EDITORIAL

Milí čtenáři,

druhé číslo našeho časopisu Můj domov jsme se rozhodli celé
věnovat úklidovým pracím. Poskytováním těchto služeb naše
společnost začínala a za dobu své existence si vybudovala v této
oblasti dobré jméno. Čistota má pro mě klíčový význam. Obdivuji
smysl tohoto slova, který je ve slovnících popisován mimo jiné
jako „beze špíny a nežádoucích příměsí“, ale i jako „průhledný“
a „celistvý“. K tomu, aby bylo něco čisté a byl pořádek, tedy aby byla
vytvořena jakási celistvost prostoru, budeme-li se držet slovníkového
výkladu, je zapotřebí úklid. A to my umíme výborně. Zbavujeme
zaměstnance ve firmách rutinní činnosti v úklidu tak, že to nemusí
dělat sami. Jsme takové Kseny, bojovnice za čistotu, protože úklid je
náročná činnost, která vyžaduje nejen mechanicky konat, ale i uvažovat,
předvídat, předpokládat a plánovat. Tuto činnost nezvládne každý,
i když se obecně říká opak. Proto jsou pro mě naše pracovnice jako
zářící hvězdičky, které přebírají mou myšlenku o důležitosti čistoty
a tuto pak přinášejí zákazníkům.
Aby však mohli být naši zákazníci spokojeni, musí také v naší firmě
panovat atmosféra loajality, spolupráce a oddanosti cílům firmy. Jak se
nám to daří, posuďte sami z rozhovorů s některými našimi pracovníky,
bez nichž by firma Ksena jen těžko fungovala.
Dozvíte se také, jak vlastně úklid od nás probíhá od A do Z – tedy
od zadání zakázky až po předání uklizených prostor zákazníkovi. Kromě
toho vám naši práci přiblížíme i prostřednictvím zkušeností lidí, kteří
naše služby vyzkoušeli a stali se na základě dobře odvedené práce našimi
spokojenými stálými zákazníky.
Nechybí křížovka, fejeton či odměny v podobě kupónu při doporučení
či objednání nových služeb.
Přeji vám příjemné čtení.
Oksana Bočkova
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Čistota rovná se důvěra
Když jsem byla malá, maminka mi říkala: „Jestli se nebudeš
dobře učit, bude z tebe uklízečka!“ A mně při tom běhal
mráz po zádech, protože jsem si představila naši paní
uklízečku ve škole. Měla vytahané tepláky, šátek na hlavě
jako ježibaba a chodila s velkým dřevěným smetákem,
špinavým hadrem a plechovým kýblem. Byl to opravdu
odstrašující pohled. Cesty osudu mě přesto nakonec
k úklidu zavedly. Ono někdy to, co nesnášíme, se k nám
nějak vrátí – snad proto, aby byl život zajímavější.

Před 19 lety jsem změnila život
o 360 stupňů. Odjela jsem z Ukrajiny
a začala nový život v České republice.
Zkoušela jsem kdejaké zaměstnání, ale
žádné mě nechytilo. Vzala jsem tedy
po roce a půl práci uklízečky, protože
jsem se potřebovala uživit. A světe div
se – najednou jsem zjistila, že se mi tahle
činnost líbí. Když jsem poprvé uklidila
byt zákaznici a ona mi děkovala s tím,
že jí to moc pomohlo, byla jsem šťastná.
A tenhle příjemný pocit z úklidu už mi
zůstal. Líbí se mi do prostoru, ve kterém je
chaos, vnést pořádek a učinit tím někoho
šťastným, včetně sebe.
Časem jsem si uvědomila, že takový
úklid je stejně důležitý a potřebný jako

„úklid“ našeho vnitřního, duševního
prostoru. Mít čisto jen v jednom z nich
nestačí. Proto jsem se rozhodla, že se
této očistné aktivitě na materiální rovině
budu věnovat naplno – a založila jsem
úklidovou firmu. Jsem přesvědčená, že
každá dobrá paní na úklid má být tak
trochu jako kouzelnice. Má předvídat
nálady a přání zákazníka, konat svou práci
tak, jak to daná situace vyžaduje, občas být
i „neviditelná“ a být poslem dobré energie
pro zákazníky, kteří nikdy nejsou stejní.
K tomuto vedu své pracovnice a myslím,
že se mi daří. Nejsou to uklízečky
v teplákách se smetákem v ruce. Jsou to
ženy, jejichž posláním je očistit prostor
od negativní energie. Tyto ženy mají rády

čistotu a líbí se jim ji vytvářet.
Určitě se mnou budete souhlasit, že
čistota může mít terapeutické účinky
a přináší vlnu pozitivních emocí. Čistota
pracovního prostředí patří také mezi hlavní
předpoklady úspěchu jakékoli firmy. Proč
tomu tak je?
Čistota vyvolává důvěru. A když
něco vyvolává důvěru, zvyšuje to šanci
na úspěch. Představte si, že k vám přijde
obchodník, který má špinavé nehty nebo
límec. Bude se vám snažit prodat prášek
na praní, auto nebo školení personálu.
Ten člověk není schopen se postarat sám
o sebe a přišel se starat o vás? Nebo přijdete
do firmy a máte pocit, že na některých
místech se neuklízelo snad od Vánoc.
Zaprášené stoly a skříňky nebo špinavé
toalety podvědomě vyvolávají nedůvěru
a rozhodně nevybízejí k tomu, že byste se
sem ještě někdy chtěli vrátit.
Obecně jsem si také všimla, že
na místech, kde je nepořádek, mají
lidé problémy. Podle filozofie feng šuej
nepořádek blokuje pozitivní energii, která
pak nemůže volně plynout prostorem
a ovlivňuje lidi, kteří v tomto prostoru
pobývají. Naproti tomu ve firmě, ve které je
čisto a pořádek, se i zaměstnanci cítí dobře
a to se projeví na jejich práci. A dobře se tu
budete cítit i vy v roli zákazníka.
Aby mohla být firma úspěšná, je potřeba,
aby každý její zaměstnanec dělal práci,
v níž je dobrý. Recepční musí dobře
směrovat komunikaci, obchodník má
prodávat, ředitel vést firmu. Není potřeba,
aby se tito lidé zabývali stíráním prachu
nebo mytím toalet.
Od toho jsme tu my, úklidové firmy
s našimi pracovníky, abychom zajistili
čistotu prostor. Příjemný dojem z čistého
prostředí je vždy dobrou vizitkou.
Zajímejte se o čistotu a pořádek, vyžadujte
stav čistoty a uvědomujte si jeho důležitost.
Kdo nemá pořádek kolem sebe, nemůže
ho mít ani v sobě. S tím prvním pořádkem
vám můžeme pomoci my, úklidová firma
KSENA.
Oksana Bočkova
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Aneta Smolíková: Pro úspěch
je důležité nezastavit se
Ve firmě pracuje 6 let na pozici Vedoucí obchodu a marketingu a neustále se v tomto
oboru vzdělává. Kromě pracovní vytíženosti, kterou její práce vyžaduje, je také maminkou
malé dcerky. S ní nastoupila znovu do práce už týden po porodu. Jak se pracuje Anetě
Smolíkové ve firmě Ksena a jaké jsou její další plány?
»»Kudy vedla vaše cesta do této firmy?

Vlastně úplnou náhodou jsem
na internetu narazila na webové stránky
společnosti s nabídkou práce. Ve firmě
byli na první pohled skvělí lidé. Bylo to
něco nového, v čem jsem se do té doby
vůbec neorientovala. Tenkrát jsem se
nerozmýšlela a prostě tu výzvu přijala.
A nyní jsem za to vděčná, firma je moje
srdcová záležitost.
»»Jak vám působení ve firmě změnilo
život?
Vše, co pro mě má tu největší hodnotu,
jsem se naučila ve firmě. Mám ráda
lidi, kteří nemají potřebu někomu něco
dokazovat, vědí, kdo jsou, kam jdou a co
přesně potřebují. A to jsou přesně naši
zákazníci. Každý den vím, že se potkám
s výjimečnými lidmi a jediný den nebude
stejný.
»»Pracujete na pozici manažera. Co
je vaším úkolem, za co všechno jste
zodpovědná?
Má pozice je Vedoucí obchodu
a marketingu, a to znamená mít
zodpovědnost za dostatečné množství
zakázek a růst firmy. Věnovala jsem se
také marketingu a propagaci. Nyní jsme
se ve firmě zaměřili více na zlepšení naší
reklamy a propagačního materiálu.
»»Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Každý den si dělám na ten následující
takzvaný „bojový plán“, ale v podstatě je
jen skicou toho, co bude ve skutečnosti
jeho pracovní náplní. Přesně to je to, co já
od každého dne očekávám a žene mě to
dopředu. Občas je to velmi náročné, ale já
se na naše sezóny vyloženě těším. Zbožňuji
tu rychlost, napětí a neřízené akce, které
se kříží s našimi přesně naplánovanými
4

Aneta Smolíková
Vystudovala anglo-německou
akademii. Za největší úspěch
považuje to, že je součástí
prosperující firmy, které je sama
prospěšná.
Kromě práce a rodiny patří mezi
její zájmy focení zvířat a přírody,
automobilismus, motorky
a památky. Je maminkou dcerky
Váji, má přítele a do rodiny patří
i pes a želva.

zakázkami. Vášnivé nadšení, neustálé
zlepšování se studiem, selský rozum
a vytrvalost – to jsou vlastnosti, které
obvykle zaručují úspěch, aby zákazník
dostal službu, kterou si objednal, a byl
spokojen.
»»Vaše nadřízená na vás prozradila, že
jste během působení ve firmě otěhotněla
a do práce nastoupila zpět s malou
dcerkou. Kolik jí bylo v té době a jak se
vám s ní pracovalo?
Ano, bylo to tak. Po dvou letech práce
ve firmě jsem otěhotněla a nechtělo se mi
vystoupit, jak se říká, z rozjetého vlaku.
Firma by mi chyběla. Důležitou inspirací
mi byla sama paní ředitelka Oksana
Bočkova, která také se svým synem
pracovala a zvládla to skvěle. Valentýnka
se mnou již po týdnu nastoupila zpět
do práce a fungovalo to. Jezdily jsme
společně na jednání, za zákazníky,
za pracovnicemi i na školení. Ona většinu
z cest a jednání prospala a byla hodná.
Neříkám, že to nebylo náročné, ale hlavní
podmínkou úspěchu je vědět, co chceme
a zda je to reálné. Nezáleží na tom, zda
pokračujeme podle plánu, důležité je, že se
nezastavujeme.
»»Také je o vás známo, že si neustále
rozšiřujete své profesní znalosti. Jaké jsou
vaše pracovní plány a sny do budoucna?
Trošku neskromně si dovolím říct, že
si přeji být úspěšnou v prosperující firmě,
přesto mít stále a napořád okolo sebe svoji
úžasnou rodinu, přátele a skvělé kolegy,
ale i úspěšně zakončené úkoly, mnoho
pozitivních posunů, milá setkání, životní
nadšení, vnitřní motivaci a smysl všeho,
co dělám. Především ale věřím, že vlastní
úspěch přinese mnoho dobrého i druhým.

NAŠI ZAMĚSTNANCI

Když jsou spokojení
zákazníci, jsme i my…
Tak vidí svoji práci zaměstnankyně společnosti Ksena, které
se specializují na úklid. Vůbec je nenapadne o tom, co dělají,
pochybovat, protože dobře vědí, že je to činnost, bez které
se v životě neobejdeme. Největší odměnou kromě výplaty
je pro ně pochvala od zákazníka. Představujeme vám čtyři
ženy, pro které je úklid běžnou součástí dne.

1. Co pro vás znamená
práce ve firmě Ksena?
2. Co se vám vybaví,
když se řekne úklid?
3. Co vás na vaší práci
nejvíc baví a v čem si
myslíte, že jste nejlepší?

Světlana Suchara
1. Pracovat v této firmě je pro
mě velká čest. Je zde výborný
kolektiv. Od té doby, co pracuji
ve Kseně, jsem se toho dost
naučila. A myslím, že nyní jsou
mé výkony lepší. Samozřejmě, že
je důležitý i výdělek, který je dobrý
a pravidelný.
2. Slovo úklid mě nestraší jako jiné lidi
v souvislosti s tím, že bych se snad za svoji práci
měla stydět. Nikdy se za tuto práci nebudu stydět. Proč? Úklid je
přece něco, bez čeho se neobejdeme. Všichni chceme, aby u nás bylo
vždy čisto. A to přece musí někdo udělat.
3. Největší radost mi udělá, když jsou zákazníci s mojí prací spokojení.
Pro mě to je důležité, cítím se pak také dobře a je to pro mne
motivující. Sama sebe nepovažuji za nejlepší. V čem jsem nejlepší, ať
posoudí jiní. Ale je pravda, že nemám ráda pozdní příchody. A když
vidím, že je něco potřeba, udělám to ještě
dřív, než mne na to někdo upozorní.

Uljana Sončak
1. Práce ve Kseně je pro mne už
tradice. Pracuji zde už deset let
a mám k té práci i lidem jistý citový
vztah.
2. Úklid – to je čistota a svěžest.
Zpříjemním tím život v prvé řadě
zákazníkům, ale také sobě. Jakmile za sebou vidím
dobrou práci – vše je čisté a nablýskané, mám z toho radost.
3. Nevím, v čem jsem nejlepší. Snad v tom, že jsem spolehlivá.

Marie Stadovyč
1. Jednoduše řečeno štěstí. Důležité pro
mne je, že mne ta práce baví a vedení
firmy je velmi vstřícné a navzájem si
rozumíme. Cítím se v Kseně velmi dobře, a navíc
si vydělám slušné peníze.
2. Určitě mi ihned naskočí fyzická práce a také utírání prachu.
3. Co se týká úklidu, nejraději umývám skla a okna. Odměnou za mé
úsilí je pak výsledek mé práce. Mám ráda, když je všechno čisté
a najednou se cítím příjemně. Je
těžké říci, v čem jsem nejlepší, ale
zákazníci říkají, že jsem v péči
o čistotu důkladná.

Lenka Tsoy
1. Práce ve firmě pro mne znamená
záruku stabilní práce a výdělku,
a tím jistotu pro budoucnost.
2. Slovo úklid pro mě znamená především čistotu a pořádek. Vše je
na svém místě a uklizené.
3. Líbí se mi dělat ze špinavého čisté, dívat se na uklizený prostor. Když
je pořádek, cítím se příjemně. Také je dobré, že když je uklizeno a vše
tam, kam patří, lépe se vše najde. Za svoji práci dostanu odměnu
a zákazník je spokojený, to mne také na mé práci baví. Nepovažuji se
za nejlepší, ale snažím se dělat svoji práci kvalitně a svědomitě.
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Na Ksenu se můžete
ve všem stoprocentně
spolehnout
Firma si zakládá na tom, že je pro ni
odměnou spokojený zákazník, který
její služby doporučí dál či využije další
spolupráce. Úklidové práce tak musí
být kvalitní a dodané ve stanovených
termínech, aby zákazníci chtěli nadále
využívat jejích služeb. To, že je Ksena
zárukou bezvadného servisu, potvrzují
i ti, kteří s ní
mají přímou
zkušenost.

1. V jakých prostorách pro
vás firma Ksena zajišťuje
úklid?
2. Jak hodnotíte služby
firmy? Co byste případně
vyzdvihli?
3. Co je pro vás
ve spolupráci s úklidovou
firmou nejdůležitější?

M

arek Jirásek, TNS AISA s.r.o.
TNS AISA je tu proto, aby svým klientům poskytovala informace,
na základě kterých mohou rozvíjet svůj byznys a vítězit nad svými
konkurenty v různých odvětvích a konkrétních kategoriích. Na trhu je více než
dvacet let a po celou tuto dobu patřila k nejúspěšnějším v České republice. TNS
AISA je součástí nadnárodní skupiny Kantar, díky které má přístup ke špičkovým
značkovým řešením a know-how v oblasti výzkumu trhu.

1. V kancelářských prostorách a CALL centru v administrativní budově Harfa o celkové
rozloze 1 200 m2.

2. KSENA s.r.o. je jedna z mála firem, která podle mého názoru svou práci dělá opravdu dobře a v souladu se svým posláním

poskytovat kvalitní služby. Úklid je jeden z oborů její činnosti a v jejím podání je to úklid s velkým „Ú“. Naprostá čistota v sídle naší
společnosti je pro Ksenu samozřejmostí. A ještě jednu věc bych rád na práci Kseny vyzdvihl – je to její famózní preciznost. Vystřídal jsem
celou řadu úklidových společností a s takovou pečlivostí, která je navíc stabilní v čase, jsem se ještě nesetkal. Nesmírně si toho cením,
protože díky tomu desítky kolegů pracují v čistém prostředí a náležitě si toho váží.

3. Nejdůležitější je to, aby precizně dělala, na čem jsme se dohodli, naslouchala našim potřebám a v případě upozornění na jakýkoliv

nedostatek promptně provedla nápravu. Když to shrnu, jde nám o trvalé udržování kvality požadovaných služeb v celém jejich rozsahu
a Ksena toto stoprocentně zvládá.
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L

ucie Frýdlová, ARYKA IN-WEST a.s.
ARYKA IN-WEST je výhradně českou společností působící na trhu již 15 let. Firma
se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oboru elektro, slaboproudu,
bezpečnostních a požárních systémů, počítačových sítí, prostředků fyzické ochrany
atd. včetně konzultací, projektování, instalací, dodávek a servisu, vše podle požadavků
klienta. Dále se naše společnost zabývá investiční činností v realitách a prodejem
pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů.

1. Ksena nám zajišťuje komplexní úklid kancelářských prostor naší společnosti.
2. Úklidové práce jsou prováděny kvalitně a v požadovaných termínech. Se službami

společnosti Ksena jsme velmi spokojeni, naše případné požadavky řeší pružně. Jelikož
úklid probíhá v pracovní době, oceňujeme i ohleduplnost zaměstnanců Kseny k našim
zaměstnancům.

3. Důležitá je pro nás spolehlivost, kvalita, diskrétnost a svědomitost, se kterou pracovníci úklid
provádí. Také okamžité doplnění týmu v případě například nemoci některého pracovníka úklidu je pro nás klíčové.

T

omáš Chlubna, Cresco Titan, s.r.o.
Firma Cresco Titan je zubní laboratoř, která spolupracuje se zubními lékaři
po Praze a okolí. Pro ně zhotovuje fixní a snímatelnou protetiku na základě
otisku.

1. Úklid je zajišťován Ksenou v naší zubní laboratoři.
2. Spolupráce s touto firmou je naprosto spolehlivá, dobře se s ní komunikuje. Jako velké

plus vidím i to, že firma nemění lidi na úklid. Již několik let máme stejnou paní, která
dbá na pořádek a čistotu u nás a dělá ho stále svědomitě. Jsme spokojeni, a proto Ksenu
doporučuji i ostatním lidem.

3. Za nejdůležitější považujeme to, že se nemusíme o nic starat. Ksena vše zařídí a dodá
kvalitní službu.

M

ichaela Kolková, WELEDA, spol. s r.o.
Společnost vyrábí 100% přírodní kosmetiku v té nejvyšší kvalitě, o čemž
svědčí i certifikát NATRUE. Weleda má své kořeny ve Švýcarsku, nicméně
dlouhou tradici si buduje i na českém a slovenském trhu, kde působí již 90 let. Na rozdíl
od konvenční kosmetiky přináší zdravou alternativu, která je člověku přirozená. Díky
obsahu pouze přírodních látek nezatěžuje zbytečně organismus chemickými přípravky.
Nabízí komplexní péči zahrnující pleťovou i tělovou kosmetiku, parfémy, sirupy a další
přírodní přípravky.

1. Firma Ksena nám zajišťuje pravidelný úklid v kancelářských prostorách i v kamenné
prodejně naší společnosti, která sídlí v Lidické ulici na Andělu.
2. Úklidové služby Ksena hodnotíme celkově na dobré úrovni. S firmou Ksena nás pojí

dlouhodobá spolupráce, které si ceníme. Oceňujeme přístup firmy, kdy se nám snaží vyjít vstříc
a svoje služby zlepšovat. Vedle pravidelného běžného úklidu jsme jejich služby ocenili nejvíce
v situacích, kdy se u nás budovala klimatizace či probíhaly drobné stavební úpravy. Firma je
flexibilní při zajišťování i méně standardních věcí, jako je voskování.

3. Na první místo klademe kvalitu odvedené práce, dále spolehlivost uklízeček, dobré zkušenosti a reference úklidové firmy. Výše
uvedené faktory jsou pro nás klíčové.
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ÚKLID OD NÁS

Vaše firma v našich rukou
je zárukou stoprocentní čistoty

Hezké čisté prostředí patří mezi nejdůležitější atributy současných firem. Někdy ovšem
bývá problém kvalitní úklid zajistit. Může se stát, že úklidový pracovník onemocní, narazíte
na nespolehlivou firmu či úklid nemá nic společného s požadovanou kvalitou. Kolotoč stále
nového hledání pracovníků na úklid se tak roztáčí. Přitom proto, aby vaše firma zářila čistotou,
se stačí obrátit na skutečné profesionály, kterými my rozhodně jsme. Jak to děláme my ve Kseně?

K

romě toho, že nabízíme úklid
domácností, jsme vysoce
kvalifikovaní i v úklidu
kancelářských či firemních prostor. Tuto
činnost považujeme za velice důležitou
z estetických, hygienických a provozních
důvodů. Hodnotu této služby vidíme
mimo jiné v tom, že ulehčíme práci
a starosti pracovníkům ve firmě. Vždy
přijdou do čistého, uklizeného prostředí,
kde se mohou věnovat jen své práci.
Náš vyškolený a prověřený pracovník
provede vše, co je potřeba. Od odnášení
odpadků, čištění povrchů, odstraňování
prachu až po čištění toalet či mytí nádobí.
Samozřejmostí jsou i další specifické
práce, které si firma přeje.
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Služby zajišťované společností Ksena
• Pravidelný úklid s četností, jakou si zvolí zákazník (avšak min. jedenkrát týdně)
• Generální úklid, kdy se prostory čistí od podlahy až po strop
Nebo se poskytují jednotlivé služby:

• Čištění koberců a čalounění
• Mytí oken nebo úklid po havárii
• Mytí a leštění nábytku
• Čištění a leštění podlah
• Úklid po rekonstrukci či havárii
• Úklid na přání, jako například pro zaměstnance, ředitele či majitele společnosti
Prostřednictvím divize staveb zajišťujeme malování, rekonstrukce, úpravy interiéru
nebo exteriéru dle dohody včetně úklidu.

ÚKLID OD NÁS

Průběh zakázky od A až po Z
ZÁKAZNÍK

Firma, která chce mít čisté prostory, kontaktuje naše obchodní oddělení.
Všechny poptávky úklidu vyřizuje obchodní zástupce Aneta Smolíková.

OBHLÍDKA NA MÍSTĚ

Na místě úklidu Aneta zjistí, co zákazník od úklidu očekává. Probere se
zákazníkem všechny potřebné otázky. Tak může nabídnout přesně to,
co zákazník chce a potřebuje.

NABÍDKA S PŘIDANOU HODNOTOU

Podle požadavků zákazníka připraví Aneta nabídku, v níž je kromě
úklidu samozřejmostí pravidelná kontrola úklidu, zástupy v době
nemoci/dovolené a pohotovost – řešení problému 24 h denně.

PODPIS SMLOUVY

Po potvrzení nabídky se ještě doladí detaily a Aneta se domluví se
zákazníkem o začátku úklidu. Datum začátku úklidu se zanese do
smlouvy a s jejím podepsáním začíná spolupráce.

VÝBĚR ZAMĚSTNANCE

Vhodného pracovníka pro dané prostory pečlivě vybírá personální
oddělení pod vedením Oksany Bočkové spolu s kvalifikačním
oddělením, které vede Natalie Chalilová.

PRVNÍ ÚKLID

První úklid probíhá pod vedením kvalifikační manažerky Natalie
Chalilové. Natalia stanoví pravidla úklidu a zavede knihu úklidu
včetně postupu práce. Ujasní další způsob komunikace se
zákazníkem a doladí úklidové prostředky a pomůcky.

ZPĚTNÁ VAZBA
Po 2–3 dnech a poté znovu po týdnu zjišťuje Natalia spokojenost
zákazníka s úklidem. Vyřeší případné nedostatky v úklidu a zjedná
okamžitou nápravu.

PRAVIDELNÝ ÚKLID

Pracovník úklidu začne zajišťovat domluvený úklid. Úklid pokračuje tak
dlouho, jak si zákazník přeje nebo potřebuje. Úklid se rozšiřuje nebo
upravuje dle potřeb zákazníka.

KONTROLA KVALITY

Průběžně během roku je zákazník kontaktován jak ohledně kvality,
tak i s návrhem poskytnutí dalších služeb, aby jeho prostory byly
v perfektním stavu.

SPOKOJENÝ KLIENT A DOPORUČENÍ

Spokojení zákazníci rádi doporučují naše služby svým známým
a přátelům, kteří nás poté kontaktují s požadavkem na další zakázky.
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FEJETON

Úklid jako terapie?
Přiznávám bez mučení, že nepatřím mezi ty ženy, které
nejdou spát, dokud mají ve dřezu třeba jen poslední
hrníček od čaje. Mám totiž pocit, že se třemi dětmi (přesněji
řečeno: se třemi syny – a v tom je velký rozdíl!) bych se
mohla budit i usínat s hadrem na podlahu v jedné ruce
a utěrkou ve druhé, a stejně by to u nás doma bylo jen málo
vidět. Přesto mám ráda, když je kolem mě čisto a uklizeno.
Co s tím?
Ten den venku zrovna pršelo a bylo
chladno, což mi na dobré náladě dvakrát
nepřidalo. Seděla jsem u počítače a něco
hledala na internetu, když na mě (že
by náhodou?) vyskočil článek „Úklid
jako terapie“. Psychologové v něm psali
o prospěšnosti fyzické aktivity spojené
s úklidem, který pomáhá i k nastolení
duševní rovnováhy. To je přesně to, co
teď potřebuji, řekla jsem si a otevřela další
nabízené stránky s podobným tématem.
Terapie domova, Úklidová metoda
KonMari, Úklid jako koníček. Diskusní
fóra se jen hemžila radami, jak si poradit
s úklidem a nepořádkem. Začínala jsem mít
pocit, že autorky těchto mouder jsou buď
superženy, jimž já nesahám ani po kotníky,
anebo jim zřejmě narostlo o několik
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rukou víc, takže hravě stíhají luxovat, vařit,
zašívat... a usmívat se zároveň. Zoufale
jsem se rozhlédla po svém obývacím
pokoji, o kterém by si v tuto chvíli náhodný
pozorovatel mohl myslet, že se snad nachází
přímo nad epicentrem zemětřesení. Nebylo
tomu tak. To jen moji synové den před tím
odjeli na sportovní soustředění a zanechali
za sebou spoušť v podobě rozházených
ponožek, tepláků a jiných v tuto chvíli pro
ně zcela nedůležitých věcí.
Počítač jsem raději zaklapla, aby mě snad
nepřepadl ještě větší splín. Kdyby svítilo
sluníčko, šla bych si zaběhat a pak bych
si dala relax s knížkou a hned bych měla
o dobrou náladu postaráno, ale takhle...
Hm, úklid jako terapie. Ale třeba to bude
fungovat i u mě. Žádnou speciální techniku
jsem si sice zatím neosvojila, ale možná to

půjde i bez ní. Pustila jsem si rádio v naději,
že mi půjde práce lépe od ruky, a dala se
do práce. Nejdřív tedy ty rozházené svršky,
které byly o den dříve vyhodnoceny jako
nehodící se k zabalení do kufru. Jeden kus
po druhém jsem brala do ruky, skládala
(paní Marie Kondo by nade mnou asi
úpěla, jak amatérsky si počínám), třídila
na ještěpoužitelné a tohleužvážněne
a uklízela do příslušných skříní nebo pytlů.
Když bylo hotovo, ke svému překvapení
jsem musela dát za pravdu těm, kteří
říkají, že úklid má terapeutické účinky –
aspoň u mě to tak fungovalo. Měla jsem
najednou příjemný pocit a nehodlala se
ho jen tak vzdát. Tak jsem pro jistotu ještě
vyluxovala a utřela prach v celém bytě, což
byl výkon hodný vrcholového sportovce
– a to jsem se původně jen chtěla jít
proběhnout. Odpoledne jsem skončila s tak
povznášejícím pocitem, že jsem se až divila
sama sobě. Dokonce i čas na plánovanou
relaxaci jsem si našla. Jen místo toho, abych
si četla, jsem se přistihla, že chvílemi jen
tak sedím a kochám se pohledem na krásně
uklizený byt. Aby ne. Strávila jsem celý den
pohybem, a ještě k tomu mám teď kolem
sebe čisťounko a útulno, které si budu
užívat celý týden (aspoň do chvíle, než se
kluci vrátí ze soustředění).
Tímto potvrzuji slova psychologů, že
úklid skutečně funguje jako terapie, a vřele
ji každému doporučuji. Jen zatím nevím,
koho z naší rodiny přesvědčím o výhodách
úklidové terapie ve chvíli, až bude venku
hezky. 		
Lucie Moučková

RELAX NA KONEC

KŘÍŽOVKA

Když máte vedle sebe spolehlivého partnera, jako je Ksena, nemusíte myslet na to, že je třeba
ještě zajistit úklid. My se totiž vždy držíme hesla: „(tajenka)“.

prp1609kk001.CDR

Tajenku zasílejte na uklid@ksena.cz. První z vás získá úklid v hodnotě 2 000 Kč či slevu ve stejné výši na váš stávající úklid.
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RUBRIKA

PERFEKTNÍ
ÚKLID

DOPORUCENKA

Doporučte nás
a získejte slevu 10 %
pro sebe i svého
známého.

OD:
PRO:

Platnost kuponu je do 30. 5. 2017.

DATUM:

+420 736 538 415

uklid@ksena.cz

www.ksena.cz
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