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Vážení čtenáři,
vítám vás u třetího čísla našeho časopisu Můj domov. 
Opět se budeme věnovat tématu čistoty – tentokrát 
generálním úklidům.
Jistě se mnou budete souhlasit, že místa, která 
nejsou udržovaná a dobře uklizená, jsou deprimující 
a odpudivá. Čistota zvedá náladu a s tou je člověk 
úspěšnější, produktivnější a šťastnější.
I když úklid nepatří mezi oblíbené činnosti, je pro 
nás životně důležitý – a to jak v našem domově, 
na pracovišti, tak i v našem okolí.
Z vlastní zkušenosti vím, že si lidé čím dál více 
objednávají generální úklid a hned poté chtějí také 
úklid pravidelný, protože touží po krásném, estetickém 
a nerušivém prostředí.
Čistota není trvalý stav, je potřeba o ni neustále dbát.
Prostřednictvím tohoto vydání vám chceme přiblížit, 
jak to chodí u nás ve firmě. Přinášíme vám příběhy 
pracovnic, které jsou odbornicemi na generální 
úklidy. Dovolíme si vám představit také dalšího 
nepostradatelného člena týmu – naši ekonomku, paní 
Tatianu Bočkovou, která pečlivě dbá o hospodaření celé 
společnosti. A prozradíme vám i malé tajemství, které 
nás doprovází k úspěchu. Na závěr bych vám také chtěla 
sdělit, že pro vás chystáme katalog služeb, který vám 
ještě více přiblíží, co všechno pro vás můžeme udělat.

  Přeji vám příjemné čtení.
  Oksana Bočkova
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NAŠE PROFESIONÁLKY

Každý pracovní den je jiný, 
ale cíl stejný. Vždy jde o čistotu 
Znají se od dětství. Ve stejný rok se jim narodily děti, 
pracovaly a pracují dodnes v jedné firmě. Život jedna 
bez druhé, ačkoliv mají své rodiny, si dovedou jen těžko 
představit. Spolupracovnice a přítelkyně Lakhman Valentyna 
a Alla Nevinska pracují v Kseně na generálních úklidech, 
ve kterých jsou profesionálky.

 » Kudy vedla Vaše cesta do Kseny a kde 
jste pracovaly dřív?
Lakhman Valentyna: Dříve jsme pracovaly 
8 let ve firmě Terinvest. A jednou jsme 
se rozhodly pro změnu. První setkání 
ve firmě Ksena nebylo příliš úspěšné. Pro 
začátek nám na zkoušku nabídli práci 
na generálních úklidech, s tím, že pak 
dostaneme pravidelné zakázky. Nejdřív 
jsme z toho neměly dobrý pocit, ale byly 
jsme rozhodnuté změnit práci, tak jsme 
to v Kseně zkusily. A od té doby, co jsme 
začaly pracovat na generálních úklidech, 
musím nakonec říct, že mi to velmi 
vyhovuje. Jsem ráda, že nemusím trávit 
stále ve stejné práci 8 hodin a více. Mám 
ráda tu proměnlivost, jsme pokaždé někde 
jinde.
Alla Nevinska: Ano, tak to je. A taky 
jsme zůstaly ve firmě s kamarádkou, 
protože jsme chtěly být spolu. V předešlém 
zaměstnání jsme pracovaly 8 let spolu. Ale 
známe se od dětství. Bydlely jsme vedle 
sebe. A také je Valentyna moje kmotra.
 » Co je Vaším úkolem – jak vypadá Váš 

běžný pracovní den?
Lakhman Valentyna: Naším úkolem je 
dosáhnout čistoty. To chce zákazník, firma 
i my. Ačkoliv je u nás každý pracovní den 
jiný, cíl zůstává stejný. Společná je jakýkoliv 
den čistota a pořádek. Ale na druhou stranu 
každý den poznáváme nové lidi a místa.
Alla Nevinska: Aby byl zákazník s naším 
úklidem spokojený.
 » Co myslíte, že je při úklidu 

nejdůležitější?
Lakhman Valentyna: Nejdůležitější je 
dosáhnout ideální čistoty. Samozřejmě 
je důležitá i správná komunikace se 
zákazníkem.
Alla Nevinska: V úklidu je důležité nesplést 
chemie. Správně vybrat tu pravou. Důležité 
je ale i vhodné chování. Musíme být 
důkladné, věnovat pozornost i detailům, 
aby bylo všechno v nejlepším pořádku.
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i pracovníků. V Kseně mne to v porovnání 
s jinými zaměstnáními moc baví, přestože 
děláme nejtěžší práce ve firmě.
Alla Nevinska: Ksena je pro nás stabilita 
po všech stránkách. Líbí se mi firemní 
meetingy na konci roku. Firma mimo jiné 
dává těm nejlepším a všem produktivním 
pracovníkům na konci roku vyznamenání. 
Toto je pro nás příjemné. V jiných 
zaměstnáních jsme to nezažily. Myslím, že 
je správné ocenit dobré pracovníky.

 » Co pro Vás znamená, když se řekne 
profesionální úklid?
Lakhman Valentyna: Myslím, že to 
znamená přesně vědět, co mám dělat. 
Rychle se zorientovat a udělat co nejlépe 
to, co je potřeba. Dokud jsem nepracovala 
ve firmě Ksena, neviděla jsem různé 
drobné detaily. Můj vztah k čistotě se ale 
po příchodu do Kseny změnil. Nyní vidím 
a vím více.
Alla Nevinska: Pro mě to znamená čistotu 

a rychlost, kvalitně a pohotově vykonanou 
práci. Jako u všech profesí by i toto měl 
dělat člověk na svém místě. Důležité je, aby 
byl pracovník dobře proškolený a zákazník 
ve výsledku na sto procent spokojený.
 » Co pro Vás znamená Ksena a jak se 

Vám s touto firmou spolupracuje?
Lakhman Valentyna: Pro mě to znamená 
hodně. Totálně se změnil můj názor 
na uklízení. Díky Kseně jsem také poznala 
mnoho nových lidí – zákazníků, ale 
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Kolegyně a kamarádky Alla Nevinska (vlevo) a Lakhman Valentyna (vpravo)
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Každým rokem se rozšiřujeme, a to 
ve všech směrech – 24. července 2017 
přibyl na svět jeden nádherný človíček. 
V minulém čísle časopisu naše vedoucí 
divize Marketingu obchodu a PR 
Aneta Smolíková prohlásila, že pro 
úspěch je důležité se nezastavit. A tím 
se řídí i v osobním životě – přivedla 
na svět nádherného syna Péťu.

Moc gratulujeme a přejeme vše 
nejlepší a mnoho krásných rodinných 
zážitků.

Náš tým je zase o jednoho človíčka 
bohatší

Lakhman Valentyna
Původem je z krásné ukrajinské 
vesnice Žabinci v Ternopilské oblasti. 
Ve městě Ternopil vystudovala 
Vysokou pedagogickou školu, obor 
biologie. Pěstuje květiny a s kolegyní 
Allou má společnou lásku k vaření, 
pečení, čtení a i ona je velmi ráda se 
svým vnoučkem.

Alla Nevinska
Pochází ze stejné vesnice Žabinci jako 
její kamarádka a kolegyně Valentyna. 
Vystudovala obor krejčovství ve městě 
Chmelnyckyj na Ukrajině. V Kseně 
pracuje více jak 2 roky. Je vdaná, má 
dceru, syna a malého vnoučka. Mezi 
její záliby patří pečení, vaření, čtení, 
hudba, zpěv a samozřejmě moc ráda 
tráví čas se svým vnoučkem.

 » Co podle Vás je v Kseně oproti jiným 
firmám jiné?
Lakhman Valentyna: Výjimečnost je 
v tom, že každý den je jiný. I když je to 
fyzicky a občas i psychicky těžká práce, je 
pro mě zajímavá. Důležité je, že je hned 
vidět výsledek.
Alla Nevinska: Ano, přesně tak. Každý 
den je v práci něco zajímavého, nového. 
V minulém zaměstnání byl jen stereotyp, 
který mne nebavil.
 » Jste dlouholeté kamarádky, znáte se 

z předchozích prací, obě máte velké 
děti, rozhodly jste se pracovat společně 
v jedné firmě. Co Vás k tomu vedlo?
Lakhman Valentyna: Jsme kamarádky 
z dětství. Naše podmínka při nástupu 
do Kseny byla, že chceme být spolu. Proto 
jsme také přišly do oblasti generálních 
úklidů – tam můžeme pracovat spolu.
Alla Nevinska: Jednou jsme se zkusily 
v práci rozdělit – každá pracovala někde 
jinde. V Kseně jsme se zase sešly. Prostě 
chceme být spolu.
 » Jste zkušené ženy. Poraďte těm, kteří 

chtějí mít perfektně uklizeno a nemají 
na to čas, jak poznají opravdu dobrou 
úklidovou firmu? Co by jí nemělo 
chybět?

Lakhman Valentyna: Když někdo nemá 
čas na úklid, doporučuji mu firmu Ksena. 
Ať vyzkouší její služby a pak se rozhodne, 
třeba i pro dlouhodobou spolupráci.
Alla Nevinska: Pro úklid je klíčový 
správný člověk. Musí mít vztah k úklidu, 
mít smysl pro pořádek. Dobrá firma se 
pozná podle toho, jak dobře to udělá, zda 
je to včas a také jaké používá přípravky 
a techniku či stroje.
 » Každý máme nějaký sen. Jaké jsou 

ty Vaše? Co byste si rády splnily nejen 
profesně, ale i v osobním životě?

Lakhman Valentyna: Můj osobní sen je 
být doma na Ukrajině s rodinou. A také 
pracovat ve svém oboru. Jsem učitelka 
biologie. Ale nemám možnost zde tuto 
profesi vykonávat. Až budu v důchodu, 
vrátím se domů na Ukrajinu, kde chci 
pěstovat květiny, můj manžel chce mít sad. 
Chci být také blízko svých dětí.
Alla Nevinska: Já si přeji, aby byla 
rodina zdravá, a mít pro všechny krásný 
domov. A také, aby mladší syn dokončil 
úspěšně vysokou školu. Při tom mu 
pomáhám.

NAŠE PROFESIONÁLKY



Tatiana Bočkova
Tatiana se narodila na Ukrajině 
ve městě Charkov, má dva dospělé 
syny a dva vnuky. Má vysokoškolské 
vzdělání – vystudovala vysokou školu 
v městě Lugansk, obor strojírenství. 
Její koníčky jsou čtení, cestování, 
divadlo a domácí mazlíčci. Má doma 
psa, kočku a rybičky. Má za sebou 46 
let produktivního pracovního života 
a velké zkušenosti. V životě se řídí 
heslem:
„Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho 
pro tento den. Když ho naučíte ryby 
chytat, nasytíte ho na celý život.“

Tatiana pracuje pro firmu 
Ksena jako ekonom. Zastává 
názor, že když se chce, jde 
všechno. Důkazem toho 
je, že ačkoliv se do Čech 
přistěhovala až těsně před 
svými 50. narozeninami, 
nezalekla se cizí kultury ani 
řeči a do života v Čechách 
se pustila s odhodláním vše 
zvládnout. Baví ji neustále 
se vzdělávat a rozšiřovat 
si obzory. Ráda dělá věci 
naplno, a právě proto je pro 
firmu tato duše velikým 
přínosem. Jak se ale k práci 
v Kseně dostala a co ráda 
dělá ve svém volném čase?
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NAŠI PRACOVNÍCI

Tatiana Bočkova: 
Firmu znám velmi dobře 
zvenku i zevnitř

 » Do Čech jste přišla z Ukrajiny. Jaká 
byla Vaše profese?

Vystudovala jsem na Ukrajině 
inženýrství. Po studiích na Luganské 
vysoké škole (obor strojírenství) jsem 
pracovala ve městě Antracit jako 
vedoucí inženýr v oddělení technické 
kontroly v továrně, která vyráběla 
elektrická relé. Poté jsme s manželem 
odjeli do Mongolska. Pět let jsem 
tam pracovala trochu mimo obor – 
jako účetní. Nakonec jsme se vrátili 
na Ukrajinu, kde jsem nastoupila zpět 
do továrny na výrobu relé – nyní už jako 
výpočtář norem na provádění prací. 
Na Ukrajině jsem také měla možnost 
pracovat na pozici inženýr-ekonom pro 
Sovětskou armádu v městě Antracit.
 » Jak se z ukrajinského inženýra stane 

ekonom v Čechách? Doplňovala jste si 
vzdělání?

Jak jsem už řekla, s účetnictvím jsem 
přišla do styku již dříve při vypočítávání 
norem a v Mongolsku. Takže mi to bylo 
a stále je blízké. A samozřejmě jsem 
si v Čechách doplňovala vzdělání. Jak 
v účetnictví, tak v českém jazyce.
 » Bylo pro Vás těžké adaptovat se 

na nové podmínky?
Bylo mi 48 let, když jsem se 

přestěhovala do Čech. Začala jsem tu 
pracovat a do toho jsem se učila. Takže 
ano, těžké to rozhodně bylo. Hlavně, 
když neovládáte perfektně cizí řeč. Ale 
byla to pro mě výzva. Moje odhodlání 
zůstat tady v Čechách bylo tak veliké, že 
jsem si byla jistá, že to vše zvládnu.
 » Co pro Vás znamená práce v Kseně? 

Jak se Vám v ní pracuje?
Práce v Kseně je pro mě skoro jako 

starat se o vnoučata. Je to firma mých 
dětí a vím, že moje pomoc je tady 

opravdu důležitá. Vytvářím hodnoty 
a pořádek ve financích. A co je na tom 
pro mě nejhezčí, že znám firmu 
opravdu od úplného začátku. Dalo by 
se říct, že se firma vyvíjela spolu se 
mnou. Stejně jako já, tak i Ksena se 
v průběhu fungování musela spoustu 
věcí naučit. A tak jsme procházeli 
i těžkými zkouškami společně. Ve firmě 
jsem našla spoustu přátel a máme tady 
všichni hezké vztahy. Jsme rodina. Můžu 
říct, že firmu znám velmi dobře zvenku 
i zevnitř a mám přehled o tom, co se v ní 
děje.
 » Zbývá Vám čas na koníčky? Co 

nejraději děláte po práci?
Na koníčky mi zbývá času opravdu 

málo. Ale ráda chodím do lesa 
na houby, ráda cestuji, čtu, chodím 

do divadla a na koncerty. Občas si jdu 
zaplavat do bazénu, navštívím saunu 
a také jsem se přihlásila na jógu. Jsem 
také chovatelkou – mám psa, kočku 
a rybičky. A hlavně si užívám roli 
babičky.
 » Máte další profesní sny?
Snažím se jít dopředu s trendy 

v účetnictví, a tak neustále studuji. 
Chci být stále v obraze, tak musím 
problematiku sledovat. Kromě 
vzdělávání v tomto oboru se nechystám 
profesně něco měnit. Dosáhla jsem 
všeho, co jsem si přála.
 » A jaké jsou Vaše životní sny?
Jsem úplně spokojená. Mám vše. 

Přeji si jen i nadále spokojenou rodinu. 
A snad kdyby se mi podařilo podívat se 
na Kubu a do Japonska.

Tatiana se svým manželem, dětmi a prvním vnukem
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Firma se stoprocentně řídí
svým mottem –
perfektní úklid

Antonín Zoubek
provozní společnosti CMKarting

Motokárová hala sídlící v Praze 
na Zličíně nabízí jízdy na elektrických 
motokárách. Ty mohou ovládat 
nejen dospělí, ale také děti od pěti 
let věku (cca 115 cm výšky). Dráha je 
tříúrovňová a patří k nejmodernějším 
ve střední Evropě. Dobu čekání si 
hosté mohou zpříjemnit dobrým 
obědem či večeří v naší restauraci 
rozprostírající se kolem dráhy 
a částečně také nad ní.

1V prostorách restaurace, v kuchyni 
a na sociálním zařízení.

2Firma Ksena a její pracovnice jsou 
velmi časově flexibilní a dokážou 
nám vyjít vstříc téměř v jakékoliv 

nečekané situaci, což je pro nás velmi 
důležité.

3Vyzkoušeli jsme mnoho 
společností, ale Ksena jako 
jediná splnila naše vysoké nároky 

na kvalitu služby, kterou od takové 
společnosti očekáváme.

Naše firma si od svých začátků zakládala na tom, aby 
námi nabízené služby byly perfektní. O tom, jak se nám 
toto předsevzetí daří naplnit, mluví zákazníci, kteří 
s Ksenou spolupracují už dlouhou dobu.

V jakých prostorách pro Vás 
firma Ksena zajišťuje úklid?

Jak hodnotíte její služby? Co 
byste případně vyzdvihli?

Co je pro Vás ve spolupráci 
s úklidovou firmou 
nejdůležitější? A jak toto 
Ksena splňuje?

Zeptali jsme se zákazníků:

1
2
3
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NAŠI ZÁKAZNÍCI

Eva Řehořová
ředitelka společnosti LITE 

Anglická škola LITE patří mezi přední 
a největší jazykové školy v České 
republice. K výuce angličtiny využívá 
vlastní unikátní metodu zaměřenou 
na schopnost mluvit a používat jazyk 

ve skutečném životě. Na českém trhu 
působí již 20 let. V roce 2017 získala 
prestižní ocenění Czech Superbrands. 

1Se společností Ksena naše škola 
úspěšně spolupracuje již od roku 
2004, uklízí se cca 900 m2 a se 

službami jsme více než spokojeni.

2Ačkoli velikost našich prostor 
je poměrně rozsáhlá a je možné 
provádět úklid až v pozdních 

večerních hodinách (vzhledem k rozvrhu 
našich kurzů), a navíc potřebujeme 
úklid i o víkendu, společnost Ksena 
a její pracovnice tento úkol zvládají 
výborně a na jejich služby se můžeme 
vždy spolehnout. Občas se i stane, že 
pracovnice z Kseny uklidí něco málo 
nad rámec toho, co má dle smlouvy 
za úkol. Je velmi příjemné vidět, že svou 
práci nevykonává mechanicky, aby si jen 
odškrtla položky, které má uklidit, ale 
že to dělá opravdu s péčí a tak, aby po ní 
zůstala čistá místnost.
Velice také oceňujeme, že si firma 
prověřuje kvalitu odvedené práce 

svých zaměstnanců. Pravidelně vysílá 
pracovníka z kontrolního oddělení, 
který osobně projde uklizené prostory 
a výsledky práce sám prověří. Pokud 
zjistí nějaké nedostatky, okamžitě 
jedná. To samé platí v případě, kdy nám 
firma Ksena dodává nárazovou službu, 
jako je např. mytí oken či koberců. 
Po dokončení prací si vždy vyžádá naši 
zpětnou vazbu, a pokud se náhodou 
stane, že něco není v pořádku, ihned 
situaci napraví.
V neposlední řadě si ceníme ochoty 
a rychlosti, s jakou řeší případy, kdy něco 
velmi rychle (většinou doslova ze dne 
na den) potřebujeme udělat nad rámec 
pravidelného úklidu. Vždy nám vyjdou 
velice ochotně vstříc a zařídí to pro nás.

3Jelikož většinu našich prostor 
využívají klienti, je pro nás kvalita 
úklidu velmi důležitá. Společnost 

Ksena má ve svém mottu „perfektní 
úklid“. Mohu potvrdit, že to tak opravdu 
je – vždy se snaží, abychom my jako 
klienti dostali perfektní službu a byli 
spokojeni. A my jsme za to moc rádi.
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Den s generálním úklidem

Ve skutečnosti začíná generální 
úklid u tohoto stolu s touto osobou – 
vedoucí divize Marketingu obchodu 
a PR – Anetou Smolíkovou, která 
s klientem domluví veškeré podmínky 
do posledního detailu a vybere pro 
zákazníka nejvhodnější službu i cenu. 
Vše pak sepíše do tzv. směrovacího 
formuláře úklidu. 

Dále naplánovaná zakázka putuje 
k Natalii Chalilové, která vše 
zorganizuje z technického hlediska.  
Poté pošle tzv. směrovací formulář 
na zakázku do skladu, kde vedoucí 
skladu Daško Krystina připraví vše 
potřebné k realizaci zakázky.

Na místo výkonu je nutné se dopravit 
s potřebnými úklidovými prostředky 
a samozřejmě pracovníky. Důležité je, 
abychom tam byli včas a v dostatečném 
počtu.

Tato služba je u nás velice žádaná. 
Jsme rádi, že naši zákazníci vkládají 
v naše schopnosti důvěru. Chceme 

vám přiblížit, jak se vše děje, jak to vypadá, 
když k vám přijedeme, a pak, když je naše práce 
hotová. Boj za čistotu začíná ráno a pokračuje 
tak dlouho, dokud se k úklidu určený prostor 
nezačne blýskat a zářit čistotou. Výsledek naší 
práce je hodnotný tím, že máte vše čisté, a to 
bez vašeho úsilí a námahy. Když si objednáváte 
úklid, kupujete si čas a čistotu! 

10
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Následuje pozdravení se s klientem 
a vyslechnutí jeho požadavků. 
Úklid začínáme od zadní místnosti 
(případně seshora) směrem ke vchodu 
za pomoci vhodných čisticích 
prostředků.

Práci si koordinujeme, vyměňujeme si 
zkušenosti, vzájemně se kontrolujeme 
a společně řešíme postupy.

Mezitím kolem poledne už v kanceláři 
probíhá příprava a plánování úklidů 
na další den. 

ÚKLID OD NÁS
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Před ukončením ještě vše pečlivě 
zkontrolujeme, případně doladíme 
nedostatky a poté prostory předáme 
zákazníkovi.

Když je práce ukončena, zakázka 
předána, úklidové stroje a prostředky 
zpátky ve skladu, a pokud se nám 
povedlo vše dokončit včas dle 
harmonogramu, jsme sice unavení, 
ale šťastní. Následně můžeme předat 
směrovací formulář na ekonomické 
oddělení k vyúčtování za námi 
odvedenou práci a faktura směruje 
k zákazníkovi. Tím jsme dosáhli 
našeho hodnotného produktu, který 
by se dal shrnout do věty: Čisté 
prostory u zákazníka, služba dodaná 
a včas zaplacená.

Úklid prostor v Táboře

Prací jsme oslavily MDŽ v Ústí nad Orlicí
Po rekonstrukci
supermarketu na Chodově
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ÚKLID OD NÁS

Před & po…

Noční úklid horolezecké stěny

Šikovné ruce, a Albert po rekonstrukci je čistý

Po rekonstrukci
supermarketu na Chodově
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TIPY OD NÁS

Nedávno se mě jedna zákaznice zeptala: „Jak to děláte, že po vašem zásahu se 
vždy naše prostory tak rozzáří?“ Tyto otázky nás vždy zahřejí u srdce, jsou 
jakýmsi důkazem důvěry a vyjádřením spokojenosti zákazníků. Rozhodli 

jsme se, že vás necháme nahlédnout pod pokličku našeho umu. 

Celé tajemství dokonalého úklidu není však jen o správných prostředcích. K tomu, aby 
vaše prostory znovu zářily čistotou, potřebujete zapojit do úklidu šikovné ruce, hlavu 
a chybět nesmí ani chuť do práce. Ptáte se, proč zapojovat při tak zdánlivě mechanické 
činnosti hlavu? Je to jednoduché. Při každém úklidu je třeba správně identifikovat 
skvrny či znečištění a zvolit správný způsob, jakým postupovat. Další čtyři (neméně 
důležité) faktory, které je třeba dodržovat, jsou teplota vody, doba působení chemie, 
mechanické působení a barevnost hadříků. Aby nedošlo ke kontaminaci a přenosu 
bakterií a mikroorganismů z jednoho prostředí do druhého, kuchyň vždy uklízíme 
zeleným hadrem, WC červeným, ostatní plochy v sociálním zařízení pak hadrem 
žlutým a na dalších místech používáme modrý hadr. Teplá voda totiž navíc umí 
zázraky, a když k tomu správně zvolíte chemii a způsob čištění, máte vyhráno. 

Pro různé plochy, skvrny a znečištění používáme specifické čisticí prostředky 
od různých dodavatelů. Jedině tak můžeme předávat uklizené prostory v naprosté 
čistotě. Přinášíme několik tipů, které můžete využít i ve vaší domácnosti. Tyto 
prostředky nejsou v běžných prodejnách dostupné, ale můžete si je objednat u výrobce 
nebo přímo u nás.

Tajemství dokonalého úklidu aneb 
Jak na špínu podle Kseny

• Velmi znečištěnou troubu či sporák 
skvěle vyčistí prostředek Cleamen 
240 od společnosti Cormen.

• Zašlé a znečištěné rámy oken 
budou opět zářit čistotou po použití 
prostředku Fatex plus od firmy 
Merida Hradec Kralové.

• Na silně znečištěné koberce 
a podlahy je účinný prostředek 
Ralex od společnosti MPD plus.

• Sklo a obklady po stavbě spolehlivě 
vyčistí obyčejný ocet. Je to totiž 
nejlepší leštič a mimo to má 
i dezinfekční účinky. Neumyje 
samozřejmě zašlou špínu.

• S vodním kamenem spolehlivě 
zatočí Super Sanitin plus od firmy 
Merida Hradec Králové nebo 
Inposan Sani fresh od společnosti 
SANS Products s.r.o.

• Nerezové výrobky zbavíme fleků, 
pokud použijeme prostředek 
Leneko.

Tyto čisticí prostředky můžete pořídit 
jak u nás, tak i například v e-shopech 
výše uvedených společností.

Co na špínu platí stoprocentněTaké patříte mezi lidi, kteří si potrpí na pořádek, a nejspokojenější jste, 
když je vše bezvadně čisté? Stává se vám však někdy, že i při sebevětší 
snaze vám občas zůstanou na skle šmouhy a skvrny na podlaze? 
Nezoufejte, prozradíme vám tajemství dokonalého úklidu.
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„Pane šéf, můžete mi dát 
zítra volno?“ ptá se v práci pan 

Urbánek. „Manželka chce, abych 
jí pomohl s vánočním úklidem.“
„Z takového důvodu vám přece 
nebudu dávat volno!“ rezolutně 

to odmítne ředitel.
„Děkuji,“ oddechne si 

zaměstnanec. „Věděl jsem, že je 
na vás spolehnutí.“

Při včerejším úklidu 
v Pražské plynárenské při 

čistění notebooku generálního 
ředitele uzavřela paní uklízečka 

mnohamiliónový kontrakt. 
V textu smlouvy stálo: „Uzavíráme 

dodávku na odběr baprovat, 
aprimrrvapočf 
ccšexzneab…“

Uklízečka v muzeu 
po zavíračce vytírá podlahu, 
najednou narazí do stolku 

s vázou. Váza spadne ze stolu 
a rozbije se na kusy. Hned je 

na místě rozzuřený hlídač a řve 
na uklízečku: „Ženská jedna 
nešťastná, ta váza byla z 15. 
století!“ Uklízečka se chytne 

za srdce a oddechne si: „Uf, já se 
bála, že byla nová!“

Manžel se mě ptal, 
proč nemáme uklizeno, 

když jsem celý den doma.
Tak jsem se ho zeptala, 

proč nejsme bohatí, když 
je celý den v práci…

Šéf přijme novou 
uklízečku a hned jí uloží 
práci: „Umyjte podlahu 

ve výtahu!“
Uklízečka se zeptá: 

„V tomhle patře nebo 
ve všech?“

Vše kolem úklidu s úsměvem

Přišla jsem domů 
a všude jsem viděla

ležet prach.
Tak jsem si řekla, že si 

lehnu taky.
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Smích je zdravý, a když se spojí 
s úklidem, pak je to dávka přímo 
uzdravující...



Foťte a vyhrajte
úklid od profesionálů
Vyhlašujeme soutěž o nejvtipnější fotku při 
úklidu. Ten, kdo nám na e-mailovou adresu 
marketing@ksena.cz do 1. 4. 2018 zašle fotku, 
která nás nejvíce rozesměje, vyhraje generální 
úklid ve svých prostorách v hodnotě do 7000 Kč.

I když úklid od nás nevyhrajete, zkuste, jaké 
to je, když vám doma či v kanceláři udělají 
pořádek skuteční profesionálové.

Co všechno generální úklid zahrnuje:
•  mytí oken včetně rámů a parapetů,
•  hloubkové čištění koberců, čalouněného nábytku 

a postelí,
•  umytí a naleštění nábytku, lamp i ostatních předmětů 

a interiérových prvků,
•  umytí a naleštění kuchyňské linky i uvnitř, umytí 

elektrospotřebičů (ledničky, myčky, mikrovlnné trouby, 
konvice apod.),

•  umytí a naleštění koupelny, umyvadla, WC mísy 
a sprchového koutu včetně dezinfekce,

•  odstranění vodního kamene, celoplošné omytí a naleštění 
obkladů a zrcadel,

•  vyčištění a vytření podlah.

Při kompletním generálním úklidu se vždy přizpůsobujeme 
vašim potřebám. Jsme připraveni vykonat i další úklidové 
práce, které nejsou výše uvedené.

KSENA s.r.o. | Dářská 275/14, Praha 9 | 736 538 415, 733 712 370 | uklid@ksena.cz  | www.uklidove-prace-ksena.cz


