Již pět let nošovická společnost
Hyundai Motor Manufacturing Czech
vyhlašuje program „Dobrý soused“,
v jehož rámci se 13 obcí z okolí závodu
HMMC může ucházet o finanční
příspěvky na podporu sportovního,
kulturního a spolkového života.
V letošním roce byla výše příspěvku
na každou obec zvýšena z padesáti
na sedmdesát tisíc korun, celkově tedy
910.000 Kč, což umožní zafinancovat
více projektů a aktivit v jednotlivých
obcích.
„Když se dívám na seznam vašich
projektů, vidím, že škála je opravdu
široká - od výletů za sportem, kulturou
a poznáním přes obecní slavnosti po
akce pro seniory a děti. V některých
případech jste se rozhodli koupit
i nějaké zařízení a věci trvalejší hodnoty,
což je určitě dobrý směr,“ řekl v úvodu
předání symbolických šeků Dongwoo
Choi, prezident HMMC. Na názor
na program „Dobrý soused“ jsme se
zeptali i starostů: „Je to zajímavá aktivita,
na kterou v ČR nejsme zvyklí. Vztahy
mezi podniky a obcemi nebývají tak
vřelé. Na projektu se hodně učíme
a finanční prostředky jsou samozřejmě
přínosné pro každou obec,“ řekla Alena
Kacířová, starostka Dobratic. Její
kolegyně, starostka Nižních Lhot Marie
Gryžboňová Mališová poznamenala:
„Přínos vidím i ve vzájemném kulturním
obohacení - my poznáváme kulturu
korejskou a Korejci českou. Jsem
přesvědčena, že lidé v našich obcích
vnímají Hyundai velmi pozitivně, a to
nejen kvůli projektům v rámci Dobrého

souseda.“ Na otázku, jak využijí finanční
příspěvek, starostka Nižních Lhot
odpověděla: „Letos chceme zakoupit
velký stan pro pořádání venkovních
obecních akcí a část prostředků půjde
na divadelní představení pro děti
u příležitosti Mikulášské nadílky.“
„Program Dobrý soused hodnotím
kladně. Za dobu, po kterou jsme
s firmou HMMC dobrým sousedem,
jsme získali nemalý obnos, který jsme
věnovali jak sdružením, tak jednotlivým
kroužkům. Letošní získané finance
použijeme k výročnímu dni Raškovic,“
sdělil Jiří Blahuta, starosta této obce.
Letošní novinkou je také projekt
„Dobrý soused společně“, v rámci
kterého mohly obce zažádat o dalších
30 000 Kč na projekty, do kterých se
společně zapojí zaměstnanci naší
společnosti a občané dané obce.
Program „Dobrý soused společně“
podpoří 3 projekty, u kterých HMMC
uhradí náklady na jejich realizaci.
Slavnostní předání symbolických šeků
se konalo v pondělí 22. února v restauraci Sura ve Frýdku-Místku. Vedení
společnosti HMMC přivítalo starosty
okolních obcí a poté si společně pochutnali na tradičním korejském obědě,
který se podává u příležitosti nového
lunárního roku, jež připadl na 8. února.
Starostové měli možnost ochutnat
nejen delikatesy korejské kuchyně, ale
také se seznámili s oslavami lunárního
roku v Koreji nebo si vyzkoušeli
hambok, tradiční korejský oděv.
Příznivci vaření se pod taktovou
korejského
šéfkuchaře
naučili

připravovat některá známá korejská
jídla. „Příprava kimči mi šla dobře. Kimči
mám ráda, takže mně se to líbilo,“
zhodnotila Marie Gryžboňová Mališová.
Starosty Raškovic jsme se zeptali
na názor na korejskou kuchyni:
„Korejské jídlo je vynikající, pikantnější a
velmi kvalitní. Zkusil jsem si i přípravu
kvašeného zelí kimči. Mimochodem,
loni jsme se pana prezidenta Choie ptali,
zda ho umí sám udělat, tehdy nám řekl,
že nás to naučí - a slovo dodržel.“
Na závěr převzali starostové z rukou
prezidenta závodu, pana Dongwoo
Choie, speciální dárek v podobě
korejské hrušky, která je s oslavou
nového roku spjata, a svůj osobní horoskop podle čínského zvěrokruhu pro
právě začínající rok ohnivé opice.
Všem obcím přejeme úspěšnou
realizaci projektů a věříme, že
v příštím roce na úspěšnou spolupráci opět navážeme!

It has been five years since Nošovice
Hyundai Motor Manufacturing Czech
started announcing the "Good Neighbour" programme. This programme
gives 13 municipalities in close
vicinity of the HMMC plant a great
chance to apply for financial support in
order to promote sport, community life
and culture. This year, each municipality can apply for financial support of up
to seventy thousand Czech crowns
(compared to the last year amount of
fifty thousand crowns). The total CZK
910,000 allows financing more
projects and activities in individual
municipalities. "When I go through the
list of your projects, I see that the range
is very wide - from sport, cultural and
educational trips through municipal
festivities to events dedicated to the
elderly and children. In some cases, you
have decided to make a purchase
of some equipment and even things
of longer lasting values, which is
definitely a good direction you are
heading in," said Mr Dongwoo Choi,
president of HMMC before the presentation of the symbolic cheques. We
wanted to know the mayors' opinions
on the "Good Neighbour" programme:
"It is an interesting activity which is not
so common here in the Czech Republic
as relations between companies and
municipalities are not often that warm.
We can learn a lot from these projects
and the offered funds are definitely
beneficial for each municipality," said
Alena Kacířová, mayor of Dobratice. Her
colleague, mayor of Nižní Lhoty, Marie

Gryžboňová Mališová, said: "Beside
other things, I see the benefits in
mutual cultural enrichment - we get to
know Korean culture and Koreans get
to know Czech culture. I believe that
people in our municipalities perceive
Hyundai very positively - not only
thanks to the projects within the "Good
Neighbour" programme." When asked
how the funds will be used, the mayor
of Nižní Lhoty said: "This year, we would
like to buy a big tent for outdoor public
events. A part of the funds will go to
theatre performances for children on
the occasion of Saint Nicholas Day."
"I cannot but view the "Good Neighbour" programme positively," said Jiří
Blahuta, mayor of Raškovice and added:
"Since we became a good neighbour
with HMMC, we have gained a considerable amount of money that we spent
both on the various associations and
individual leisure groups. This year's
funds will be used for the celebration
of the anniversary date of Raškovice."
New this year is also the project "Good
Neighbour Together", under which
municipalities could apply for an
additional CZK 30,000 for projects in
which our employees as well as the
citizens of the municipality will be
involved. The "Good Neighbour
Together" will support three projects,
implementation costs of which will be
covered by HMMC. On Monday,
22 February, 2016, symbolic cheques
were presented to the mayors at the
restaurant Sura in Frýdek-Místek.
Once the mayors of surrounding

municipalities were welcomed by the
HMMC management, they enjoyed
a traditional Korean lunch which was
served on the occasion of Lunar New
Year, which fell on February the 8th. The
mayors had the opportunity not only to
taste the delicacies of Korean cuisine
but also become familiar with the
customs and celebrations of the Korean
lunar year. They even tried on hanbok,
a traditional clothing of Korea. Everyone interested in cooking could learn
how to cook some renowned Korean
dishes under the baton of a Korean
chef. "I managed to prepare kimchi
quite well. I like kimchi so I was really
into it," said Marie Gryžboňová
Mališová. We asked the mayor of
Raškovice for his view on Korean
cuisine: "Korean food is delicious,
piquant and made of quality ingredients. I could not miss the chance to
prepare kimchi – the traditional
fermented Korean dish. Incidentally,
last year we asked president Choi
whether he could make it himself and
he told us that he would teach us - and
he kept his word. " Finally, the mayors
obtained a special gift from Mr Dongwoo Choi, the company president, i.e.
a Korean pear, which is linked to the
New Year celebration and a personal
horoscope according to the Chinese
zodiac for the Year of the Fire Monkey.
We wish all municipalities success
in implementing their projects
and we believe in our continued
successful cooperation next year!

Seznamte se: Svařovna
Come and meet: Welding Shop
“Celá svařovna je především
o dokonalé souhře robotů,
jejich nastavení a umu našich
zaměstnanců.“
Oldřich Fabián

V

minulém čísle jsme si “vylisovali“
jednotlivé karosářské díly, které
dále putují na halu svařovny,
kterou si blíže představíme
tento měsíc. „Cílem oddělení
svařovny je ze vstupních dílů, jakými
jsou bočnice, podlahy, nosníky
a výztuhy, svařit vlastní karoserii, která je
následně předána na oddělení lakovny,“
vysvětluje hned na úvod Oldřich Fabián,
vedoucí oddělení.
Hala svařovny je horizontálně rozdělena
do dvou úrovní. Na betonové podlaze je
ukotveno 342 robotů. Nad nimi je
instalován
jednokolejní
dopravní
systém, který přemisťuje svařence mezi
pracovními operacemi. Výroba je
rozdělena do několika celků: nachází se
zde linky pohyblivých částí, na kterých
jsou spojeny dveře, kapoty a 5. dveře.

Zde jsou klíčovými operacemi kompletace dílů, nanášení tmelů a lemování
podhledových hran. V rámci kompletace linky jsou hlavními pracovišti 2
stanice tzv. main bucku. Jedná se o
unikátní svařovací zařízení, které k sobě
bodově svařuje platformu podlah,
bočnice a výztuhy střechy. Main buck
může bez jakéhokoliv přestavování
svařovat 4 až 5 typů karosérií.
Nejzajímavější částí svařovny je bez
pochyby linka finálního robotického
svařování karosérie, kde se nachází 84
robotů. Zde se provařují jednotlivé svary
karosérií. Výrobní takt je 68 aut za
hodinu, proto připadá na každý výrobní
úkon necelá jedna minuta. Svařování je
tedy rozděleno do jednotlivých kroků,
kdy vždy dvojice robotů proti sobě
svařuje konkrétní svár. Pak se linka

Zajímavosti:
svařování je 100% automatizované
na svařovně se nachází 342 robotů
základní dodavatelé: lisovna, Sungwoo Hitech,
Dongwon
• nový 3D měřící systém LEICA, který pomáhá při
nastavování karoserie a redukci lícovacích prací
na oddělení finální montáže
•
•
•

posune o jeden krok a celá operace se
opakuje.
„Celá svařovna je především o dokonalé
souhře robotů, jejich nastavení a umu
našich
zaměstnanců,“
doplňuje
Fabián. Na hale svařovny pracuje 273
operátorů
a
19
specialistů.
Ti zpracovávají data, vytváří reporty,
kontrolují pracovní listy a kvalitu vyrobených aut. Zaměstnanci svařovny už
společně čelili nemalým výzvám.
„Během loňského roku jsme úspěšně
zvládli zvýšit počet karosérií vyrobených za hodinu z 62 na 68. Dále pak
úspěšný nájezd modelu Tucson,“
dodává. Cíl pro letošní rok je vyrobit
350 000 karoserií a úspěšný nájezd
modelu PDe.

"The welding shop is the compound of our skilful employees,
the perfect interplay of robots and their settings."

Oldřich Fabián

In

the last issue we "stamped"
individual auto body parts,
which are then sent to the
welding hall. The welding
department is going to be
further introduced this month. "The
goal of the welding department is to
weld the car body from input components, such as side panels, floors, beams
and reinforcements. The car body is
then forwarded to the paint shop,"
explains Oldřich Fabián, head of the
department.
The welding hall is horizontally divided
into two levels. There are 342 robots
anchored to the concrete floor. Above
them a monorail transport system that
moves weldments between the
individual working operations is
installed. The manufacturing process is
divided into several parts: there are
lines designed for the moving components onto which doors, bonnets and

fifth door are connected. The key operations here are: components assembling,
sealants applying and beading the
ceiling edges. Within the line assembly,
2 main buck stations are the main
workstations here. The main buck is
unique welding equipment that spotwelds the floor platform, sidewalls and
roof reinforcements. The main buck can
weld from 4 to 5 body types with no
adjustment.
The most interesting part of xthe
welding shop is, without a doubt, the
line of final robotic welding of the body,
where 84 robots are located. The manufacturing cycle is 68 cars per hour;
therefore, each operation action of the
manufacturing process takes less than
one minute. Welding is thus divided
into individual steps, where a pair of
robots completely automates a welding
process by both performing the specific
weld and handling the part. Then the

line moves by one step and the whole
process is repeated.
"The welding shop is the compound of
our skilful employees, the perfect
interplay of robots and their settings,"
says Mr Fabián. 273 operators and 19
specialists work at the welding hall.
They are in charge of data processing
and creating reports. They are also
responsible for checking worksheets
and the quality of manufactured cars.
The employees of the welding department have already faced some major
challenges. "Over the last year we have
successfully managed to increase the
number of car bodies produced per
hour from 62 to 68. In addition, we
succeeded in handling the launch of
the all-new Tucson model," he adds. The
goal for this year is to make 350,000 car
bodies and to successfully launch the
PDe model.

Points of Interest:
•
•
•
•

welding is 100% automated
there are 342 robots situated in the welding shop
basic suppliers: stamping shop, Sungwoo Hitech, Dongwon
the new LEICA 3D measurement system, which helps
during setting the body and reducing fitting work in the
final assembly department

Mexiko
3. - 6. března 2016 se v Mexiku jelo třetí kolo podniku letošního Mistrovství světa
Rally, které se tradičně odehrává na šotolinových erzetách, které jsou specifické tím,
že jsou všechny situovány ve vysoké nadmořské výšce. Dani Sordo dojel na skvělém
třetím místě, avšak kvůli chybě týmu, který použil o jednu pneumatiku více, než
dovolují pravidla, byl penalizován dvěma trestnými minutami. Díky tomu ztratil
svoje třetí místo, na které povyskočil Mads Ostberg s Fordem. Podle týmu šlo
o chybu v komunikaci. Nešťastná byla také Mexické Rally pro Thierryho Neuvillea,
který druhý den zůstal se svým Hyundai i20 WRC stát s poškozeným zavěšením.
"Jsem přirozeně zklamaný. Až do toho momentu to šlo dobře. Pak jsem ale netrefil
přesně tu správnou stopu - najednou bylo všechno pryč," popisuje Belgičan. Thierry
Neuville se pokusí o lepší výsledek ve čtvrté soutěži, která se pojede v Argentině.
V hlavním týmu jej doplní Dani Sordo. Hayden Paddon pojede opět za záložní tým
Mobis.

Mexico
On March 3 – 6, 2016, the third round of this year's World Rally Championship
was held in Mexico. It is renowned for its demanding energy and power-sapping
gravel stages at altitude. Dani Sordo finished in an excellent third place, but due to
its team´s mistake (the team used one extra tyre than the rules permitted) he was
given a two-minute penalty. As a result he lost his Rally Mexico podium and dropped
one place to fourth. Mads Østberg therefore picked up the third place with Ford.
According to the Hyundai team manager, it was an obvious communication error.
The Mexican Rally was not very fortunate for Thierry Neuville driving Hyundai i20
WRC either. Thierry Neuville lost his chance of victory when he sustained a broken
suspension arm on the first gravel stage of the event. "I am very disappointed. Until
that moment it went well. But then I did not hit exactly the right track - suddenly
everything was gone," said the Belgian. Thierry Neuville will try for a better result
next time and Hyundai believes he can recover by winning the next World Rally
Championship round in Argentina. In the first team he will be complemented by
Dani Sordo. Hayden Paddon will again drive for the Mobis backup team.

Výsledky I Results :
1.
2.
3.
4.
5.

J. Latvala / M. Anttila
S. Ogier / J. Ingrassia
M. Ostberg / J. Andersson
D. Sordo / M. Marti
H. Paddon / J. Kennard

4:25:57.4
4:27:02.4
4:31:33.8
4:31:35.3
4:32:20.0

Míchané pohankové nudle
Mixed buckwheat noodles
Suroviny:

Ingredients:

600 g pohankových nudlí
100 g sekaného hovězího
1 okurka
100 g ředkve
2 vejce
ocet

600 g buckwheat noodles
100 g chopped beef
1 cucumber
100 g radish
2 eggs
vinegar

Bibim
nengmjon

Kořenící omáčka:

Spicy Sauce:

9 ml sójové omáčky, 2 g cukru,
nasekaná zelená cibulka, nasekaný
stroužek česneku, mletý černý pepř,
lžíce sezamového oleje, voda, sušená
paprika, sůl.

9 ml soy sauce, 2 g sugar, chopped
green onion, chopped clove of garlic,
black pepper, tsp. of sesame oil,
water, dried red pepper, salt.

Postup:

How to cook:

Okurku nakrájejte na 4cm plátky a na
20 minut ponořte do slané vody.
Ředkev nakrájejte na malé kousky
a marinujte v omáčce ze soli, cukru
a octa po dobu 20 minut.

Slice cucumber into 4cm long slices
and put them into salt water for 20
minutes. Cut radish into small pieces
and put them into sauce made of salt,
sugar and vinegar for 20 minutes.

Hovězí maso ochuťte kořenící
omáčkou a osmažte. Vejce mezitím
uvařte na tvrdo v osolené vodě.

Marinate beef with sauce and fry it.
Meanwhile, hard-boil eggs in salt
water.

Nudle vložte do vroucí vody a vařte 2
minuty. Vyjměte je a propláchněte ve
studené vodě. Vytvořte z nich hnízda
a nechte okapat v cedníku.

Put noodles into boiling water for 2
minutes. Remove them and pour cold
water over them. Create nests and
leave them in colander to dry.

Vložte nudle do misky, navrch dejte
maso, okurku ředkev, vejce a kořenící
omáčku.

Put noodles into bowl, add beef,
cucumber, radish, egg and spicy
sauce.

