








  KULTURA Výše 
grantu 

Žadatel 
Podpořeno  

zaměstnancem 

Charitativní projekt HipHop pro lidi 13 500 Kč Martin Schindler 
M.Schindler 

(Vnitřní záležitosti) 

SLEZSKOOSTRAVSKÝ ROCK-FEST 2016 20 000 Kč 
Kultura pro Slezskou 

Ostravu, z.s.  
R. Lariš, D. Vontroba  

(Montáž) 

Koncert " PODĚKOVÁNÍ VÁM" 9 675 Kč PRO- FIT 12 Bohumín z.s. 
I. Sekyrová  

(Zajištění kvality) 

Soutěžní hudební a výtvarný projekt "Rozvíjej se, 
poupátko" 2016 20 000 Kč ZŠ a MŠ Střítež 

M. Szturc 
(Kontrola kvality) 

Činnost Kroužku krojovaných horníků  
Barbora, z.s.  

20 000 Kč 
Kroužek krojovaných horníků 

 Barbora, z.s.  
L. Kavka 

(Svařovna) 

"Děti dětem" -  "Dívka roku 2016, podpora vzdělání
 hospitalizovaných dětí" 

20 000 Kč JANA, Spolek na podporu  
kultury, sportu a vzdělání 

R. Mikoláš 
(Zaměstnanecké vztahy) 

Advent pro všechny 12 500 Kč Základní škola logopedická s.r.o. L. Zajíc, P. Švec (Nákup) 

Mezinárodní den tance v Ostravě 2016 20 000 Kč 
Kulturní centrum 

Cooltour Ostrava z.ú. 
J. Moj (Kontrola kvality) 

Fenomén Ivančena 20 000 Kč Junák -  český skaut,  
Moravskoslezský kraj, z.s. 

T. Krejčí (Údržba) 

Festival Dokořán 2016 20 000 Kč Iniciativa Dokořán, z.s. T. Lebeda (Lakovna) 

Nové Cd skupiny Absolut Deafers 20 000 Kč Jiří Czyž J. Czyž (Montáž) 

       SSPPOORRTT  VVýýššee  ggrraannttuu  ŽŽaaddaatteell  PPooddppoořřeennoo  zzaamměěssttnnaanncceemm  

JOY RUN! 2016   20 000 Kč Handicapoviny z.ú. M. Obrusník, M. Jurdzin 
(Vývoj dílů) 

Memoriál Michala Pětroše  17 000 Kč Běžím s Majklem, z.s. L. Jílková (Lidské zdroje)

"...Křižovatky, hřiště, lán s Hyundai nám to půjde 
fajn!!! ...!  

5 000 Kč  ZAHRADA DĚTÍ, spolek David Gajdoš (Montáž) 

Celoroční pravidelná činnost Pionýrské skupiny Ještěr 
pro rok 2016 

19 500 Kč Pionýr z.s., Pionýrská skupina 
Ještěr 

Jan Planka (Kontrola 
a plánování výroby) 

Ivan Karabec - příprava na paralympijské hry RIO 
2016 

20 000 Kč Ivan Karabec Petr Robosz (Lakovna) 

Mezinárodní hasičská soutěž pro děti a dospělé 6 500 Kč  SH ČMS -  Sbor dobrovolných 
hasičů Krásná - Mohelnice 

Eduard Gúth, Š. Gúthová 
(Montáž) 

Závody atletických školek 20 000 Kč SSK Vítkovice 
L. Jílková  

(Lidské zdroje) 

MČR v beachvolejbale žactva do 16 let 20 000 Kč DK HAPPY SPORT Opava Ivo Kocián (Vývoj dílů) 

Hobíky pro děti 15 000 Kč Jezdecký klub Sviadnov, z.s. Dagmar Kohutová 
(Vývoj dílů) 

10. ročník mezinárodního turnaje TALENT Cup 20 000 Kč Beskydská šachová škola z.s.  Jiří Bartozela (Lakovna) 

Celoroční pravidelná činnost chlapeckých družstev 
v oddíle národní házená 

20 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Svinov Lukáš Bordovský, Jiří 
Kotara (PC, QC) 

Nominační závody ve sportovním aerobiku
a �tness týmech 

20 000 Kč Sportovní klub FIT FUN Ostrava Michal Madaj (Svařovna) 







HMMC at the Kariéra Plus Job Fair

V úterý 8. 3. 2016 se v aule VŠB-TUO 
konal již 9. ročník veletrhu Kariéra PLUS, 
na kterém se také prezentovala naše 
společnost HMMC. „Máme připravený 
stánek a oslovit chceme především 
studenty a budoucí absolventy 
vysokých škol, a to už v průběhu studií, 
abychom do naší společnosti nalákali 
mladé talenty a nadějné potencionální 
kandidáty,“ vysvětlila Klára Klepáčová          
z oddělení lidských zdrojů.
 
Kariéra PLUS je největším veletrhem 
pracovních nabídek v Moravsko-
slezském kraji a každoročně se ho 
účastní více než 100 �rem a 5000 
návštěvníků. Vystavovatelé zde mohou 
získat mladé a perspektivní 
zaměstnance z širokého spektra oborů. 
„Cíl je oslovit a dát o sobě vědět. Ukázat 

studentům, jaké jsou u nás možnosti,    
co nabízíme a že jsme skutečně zajíma-
vým zaměstnavatelem,“ dodala Klára 
Klepáčová.
 
„Stánek od �rmy HMMC patří mezi ty 
prostornější a zaujme na první pohled. 
Je tady příjemný personál, který se o 
nás postaral a sdělil nám veškeré 
informace,“ řekl nám své dojmy student 
Pavel Kološ. Zájemců o akci jsme se také 
zeptali, proč se letošního ročníku 
zúčastnili. „Letos budu končit studium 
na vysoké škole, proto se už zajímám       
o práci,“ nastínila Dominika Harabišová, 
studentka materiálového inženýrství. 
„Studuji chemicko-technologický obor 
a HMMC je velká automobilová �rma, 
kde si myslím, že bych mohl uplatnit 
svoje schopnosti,“ dodal Lukáš 

Latnberg. A jak akci zhodnotili 
organizátoři? „Vypadá to velmi dobře, 
přišlo mnoho �rem a desítky jsme 
dokonce museli odmítat. Jsme rádi, že k 
nám přišla i �rma HMMC. 
Zaměstnavatelé budou spokojeni, 
protože studenti mají velký zájem,“ 
pochvaloval si Prof. Ing. Jaromír 
Gottwald, CSc., prorektor VŠB-TUO.

Společnost HMMC nezůstane jen                
u prezentace na veletrhu Kariéra PLUS, 
ale připravuje i další projekty. „Během 
dubna zorganizujeme akce, kdy nás 
mohou studenti navštívit přímo           v  
areálu, setkat se zástupci lidských 
zdrojů a dozvědět se více informací,“ 
uzavřela Klára Klepáčová.

On Tuesday, March 8, 2016, the assem-
bly hall of Technical University of 
Ostrava (VŠB-TUO) hosted the 9th year of 
the Kariéra PLUS Fair (Career PLUS) 
where the HMMC was also presented. 
"Our exhibition stand is prepared to 
address students and future graduates 
while they are still studying and 
connect with young talents and promis-
ing potential candidates in order to gain 
them for our company," said Klára 
Klepáčová of the human resources 
department.

The Kariéra PLUS is the largest job fair in 
the Moravian-Silesian region and is 
annually attended by more than 100 
companies and 5,000 visitors. The 
exhibitors can address and get young 
and prospective employees from a wide 
spectrum of �elds here. "The goal is to 

attract and show the �ag. We want to 
show students what is on o�er and how 
they can develop professionally with 
our company. We want to let them 
know what a truly interesting employer 
we are," said Klára Klepáčová.

"The HMMC stand is among the largest 
and drew attention immediately. There 
is friendly sta� that took great care of us 
and provided us with all the necessary 
information," said Pavel Kološ. Here are 
some of the reasons for attending this 
event, which the visitors shared with us. 
"Since I will graduate from the univer-
sity this year, I am already looking for a 
job," explains Dominika Harabišová, a 
student of materials engineering. "I am 
a student of the school of Chemical 
Technology and HMMC is a large 
automotive company where I think I 

could make use of my technological 
skills," said Lukáš Latnberg. And what do 
the organisers think about this year’s 
event? "It looks very good; so many 
companies were interested that we had 
to turn some down. We are glad that 
HMMC took part at this fair. The employ-
ers will be satis�ed because the 
students are very interested in this 
company," said Mr Jaromír Gottwald, 
the vice-rector of VŠB-TUO.

The participation of the HMMC at the 
Kariéra PLUS fair is not the only project 
HMMC is involved in, as more are about 
to come. "In April we are organising 
events during which students will get 
the chance to visit us on-site, meet with 
representatives of human resources 
and learn more," concluded Klára 
Klepáčová.

HMMC na veletrhu Kariéra Plus
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Seznamte se . . . Lakovna
Come and meet . . . Paint Shop

ZAJÍMAVOSTI:
POINT OF INTERESTS: 

Ideální tloušťka 5 vrstev, které se na 
karoserii nanášejí, je 105 -120 mikronů, 
což je pouze 0,105 - 0,120 mm. 

The ideal thickness of the 5 layers that 
are applied on the car body is from 105 
to 120 microns, which is only 0.105 to 
0.120 millimetres. 

ZAJÍMAVOSTI:
POINT OF INTERESTS: 

Pomocí spalovací technologie RTO 
dochází k redukci organických 
těkavých látek vypouštěných do 
ovzduší s účinností 97 %. 

Thanks to the use of the combustion 
technology RTO device, the volatile 
organic compounds, which are 
released into the air, are reduced 
with 97% e�ciency.

Ocenění zaměstnanci: 
Michael Trombík and Ivana Richterová were 
recognised for the key value called "Coopera-
tion" when they jointly reduced scrap arising 
while attaching the black tape annually by 
70%. Michael focused on analysis frames 
defects which caused the unwanted deforma-
tion of the tape. Special measures were then 
introduced on the line and operators were 
trained by Ivana. Faults are newly detected here 
and repaired before attaching the black tape, 
resulting in signi�cant material and cost 
savings. 

White Sand 12%

Ze svařovny putuje karosérie vozu do 
lakovny, kde stráví minimálně 9 hodin. 
Odtud míří krytým mostem v novém 
kabátě na �nální montáž. Co vše tomu 
předchází? 
Na lakovně probíhá poměrně složitý 
proces výroby, který se neskládá jen ze 
samotného lakování, jak by se na první 
pohled mohlo zdát, ale také                              
z utěsňování, ochrany podvozku a dutin 
vozu, voskování, lepení černé pásky či 
montáže střešních oken. Jste 
překvapeni množstvím aktivit? Tak si je 
pojďme postupně představit jednu po 
druhé. 
Na začátku je karosérie vyčištěna od 
oprsků a olejové kontaminace, které 
vznikají během svařování. Následně je  
nanesena první vrstva antikorozní 
barvy. Pro zajištění protihlukové 
ochrany a vnikání vody do vnitřních 

prostor karosérie se aplikuje těsnivo                    
a také ochranná vrstva do centrální části 
podběhu, která zamezí hluku, vibracím 
a ochrání spodek karoserie před 
kameny.
Poté je nanášena základová barva, která 
tvoří mezivrstvu a jejímž úkolem je vůz 
ochránit proti odlétávajícím kamínkům. 
Mezivrstva zajišťuje i lepší přilnavost 
svrchní barvy, která tvoří �nální barevné 
podání karoserie. Nakonec se nanáší 
průhledný lak, který celý proces uzavírá. 
HMMC používá výhradně ekologické, 
vodou ředitelné barvy. V poslední fázi se 
na vůz nalepí černé pásky a nakonec 
jsou vnitřní dutiny ošetřeny voskem pro 
zajištění antikorozní ochrany. Všechny 
tyto operace zajišťuje 95 robotů a 462 
zaměstnanců lakovny. Nástřik barev je 
plně robotický a 447 operátorů 
obstarává především návazné operace. 

„Během letní odstávky budeme instalo-
vat nové roboty na utěsňování a také 
vylepšíme proces aplikace svrchní 
barvy. Díky tomu se i předchozí linka 
základní barvy přenese do plně 
automatizovaného stavu,“ říká Jan 
Kubatý, vedoucí oddělení. Tento cíl jistě 
lakovna hravě zvládne. V roce 2015 
úspěšně čelila nemalým výzvám. 
Nejprve došlo ke zrychlení výroby. 
Souběžně bylo zavedeno 12 nových 
barev během pouhého roku.  8 s sebou 
přinesl model Tucson a další 4 barvy si 
vyžádal facelift i30. Byl to rekordní čas, 
jelikož náběh nové barvy standardně 
trvá až 2 roky. „Letos nás čeká nová 
výzva – zavedení modelu PDe, který je 
na lakovně spojen se změnou celkem        
6 barev. Letos nás jich čeká 5,“ přiblížil 
Kubatý. Jedná se o dvě hnědé, dvě 
červené a jednu modrou. 

Oblíbenost barev:   
Colour preference:

From the Welding Shop the car body is 
sent to the Paint Shop, where it spends 
a minimum of nine hours. Then it travels 
through a covered connecting bridge 
to the Final Assembly department. We 
would like to inform you on what is 
actually happening on this journey.  
A relatively complex production 
process takes place at the Paint Shop. 
This process does not consist only of 
the painting itself, as it might seem at 
�rst glance; on the contrary, procedures 
such as sealing, chassis and car cavities 
protection, waxing, installation of roof 
windows and attaching the black tape 
take place here. Are you surprised by 
the amount of activities? Let us 
introduce you to each of them 
separately. 
At �rst the car body is cleaned from 
splatters and oil contamination that are 
formed on the body during the welding 
process. This is followed by application 
of �rst colour layer in order to ensure 
corrosion resistance. For noise protec-
tion and water penetration in inner 
space, sealant is applied, as well as a 

protective layer into the central part of 
the wheel arch, which prevents 
vibrations, noise and protects the car 
body against stones.
After that a base colour is applied, 
which forms an interlayer and protects 
the car, among other things, against 
thrown stones. The interlayer provides 
even better adhesion of the outer 
colour which is then applied. Finally, the 
car body is transparently painted, 
concluding the whole process. It is 
worth mentioning that HMMC uses 
only water-based colours which are 
environmentally friendly. In the �nal 
stage, the black tapes are glued on the 
car and the inner cavities are waxed in 
order to ensure an anti-corrosion 
protection. All these operations are 
provided by 95 robots and 462 employ-
ees of the paint shop. Paint spraying is 
fully robotic and 447 operators are 
responsible for the arrangement of 
follow–up operations.
"We are planning to install new robots 
and also improve the application of 
sealing process of the outer colour 

during the summer shutdown. The line 
that deals with the application of the 
base colour will also bene�t from these 
changes since it is going to be fully 
automated," says Jan Kubatý, head of 
the department. This is the goal which 
will be surely achieved by the paint 
shop. The paint department success-
fully faced major challenges in 2015. At 
�rst, it had to deal with the acceleration 
of production. Concurrently, 12 new 
colours were introduced in just one 
year. Eight colours were requested for 
the Hyundai Tucson and another four 
were needed for the Hyundai i30 
facelift. Everything happened in record 
time, taking into account the fact that a 
launch of a new colour usually takes up 
to two years. "This year we are all ready 
for the new challenge which is ahead of 
us - the launch of the PDe model. It also 
brings a change of total 6 colours in the 
Paint Shop. However, this year we are 
expecting a change in 5 of them," 
explained Mr Kubatý. The colours in 
question are: two brown, two red and 
one blue colours. 

Micron Grey 10%

Polar White 24%

Platinum Silver 11%

Lakovna je nejvyšší budovou v HMMC

Lakování karosérie má speci�cké požadavky, 
proto je ve stříkacích kabinách zapotřebí 
dodržet teplotu 22-28°C a vlhkost 60-70 %, 
kterou zajišťuje klimatizační vzduchotech-
nika umístěna ve 3. patře lakovny.  Proto je 
lakovna nejvyšší budovou v areálu HMMC.

Painting a vehicle body has its speci�c 
requirements. It is therefore necessary to 
keep a constant temperature of 22-28°C and 
humidity of 60-70% in the spray booths. Such 
optimal conditions are ensured by the air 
conditioning system located on the 3rd �oor 
of the paint shop making the paint shop the 
highest building in HMMC. Michael Trombík a Ivana Richterová byli 

oceněni za klíčovou hodnotu Spolupráce, když 
společnými silami snížili, meziročně o 70 %, 
zmetkovitost při nalepování tzv. černé 
pásky. Michael se zaměřil na analýzu defektů 
rámečků, které po aplikaci vedly k jejímu 
poškození. Ivana poté zaměstnance na lince 
proškolila, díky čemuž se zlepšily podmínky pro 
včasné odhalení a odstranění vad. Vzájemná 
spolupráce vedla ke značné redukci zmetkovi-
tosti černých pásek.   

Awarded employees: 

Paint Shop is the highest building in HMMC

Phantom Black 14% 

To avoid colour mixing, the robots must be �ushed with diluents during each colour change.  Therefore, the Paint Shop sorts car 
bodies into groups of same colours to save the company costs. 

Abychom zamezili smíchání barev, musí se roboti při 
každé změně barvy propláchnout ředidlem. Proto 
oddělení lakovny třídí karosérie do skupin ve 
stejných barvách, aby se šetřili náklady společnosti.
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organic compounds, which are 
released into the air, are reduced 
with 97% e�ciency.

Ocenění zaměstnanci: 
Michael Trombík and Ivana Richterová were 
recognised for the key value called "Coopera-
tion" when they jointly reduced scrap arising 
while attaching the black tape annually by 
70%. Michael focused on analysis frames 
defects which caused the unwanted deforma-
tion of the tape. Special measures were then 
introduced on the line and operators were 
trained by Ivana. Faults are newly detected here 
and repaired before attaching the black tape, 
resulting in signi�cant material and cost 
savings. 

White Sand 12%

Ze svařovny putuje karosérie vozu do 
lakovny, kde stráví minimálně 9 hodin. 
Odtud míří krytým mostem v novém 
kabátě na �nální montáž. Co vše tomu 
předchází? 
Na lakovně probíhá poměrně složitý 
proces výroby, který se neskládá jen ze 
samotného lakování, jak by se na první 
pohled mohlo zdát, ale také                              
z utěsňování, ochrany podvozku a dutin 
vozu, voskování, lepení černé pásky či 
montáže střešních oken. Jste 
překvapeni množstvím aktivit? Tak si je 
pojďme postupně představit jednu po 
druhé. 
Na začátku je karosérie vyčištěna od 
oprsků a olejové kontaminace, které 
vznikají během svařování. Následně je  
nanesena první vrstva antikorozní 
barvy. Pro zajištění protihlukové 
ochrany a vnikání vody do vnitřních 

prostor karosérie se aplikuje těsnivo                    
a také ochranná vrstva do centrální části 
podběhu, která zamezí hluku, vibracím 
a ochrání spodek karoserie před 
kameny.
Poté je nanášena základová barva, která 
tvoří mezivrstvu a jejímž úkolem je vůz 
ochránit proti odlétávajícím kamínkům. 
Mezivrstva zajišťuje i lepší přilnavost 
svrchní barvy, která tvoří �nální barevné 
podání karoserie. Nakonec se nanáší 
průhledný lak, který celý proces uzavírá. 
HMMC používá výhradně ekologické, 
vodou ředitelné barvy. V poslední fázi se 
na vůz nalepí černé pásky a nakonec 
jsou vnitřní dutiny ošetřeny voskem pro 
zajištění antikorozní ochrany. Všechny 
tyto operace zajišťuje 95 robotů a 462 
zaměstnanců lakovny. Nástřik barev je 
plně robotický a 447 operátorů 
obstarává především návazné operace. 

„Během letní odstávky budeme instalo-
vat nové roboty na utěsňování a také 
vylepšíme proces aplikace svrchní 
barvy. Díky tomu se i předchozí linka 
základní barvy přenese do plně 
automatizovaného stavu,“ říká Jan 
Kubatý, vedoucí oddělení. Tento cíl jistě 
lakovna hravě zvládne. V roce 2015 
úspěšně čelila nemalým výzvám. 
Nejprve došlo ke zrychlení výroby. 
Souběžně bylo zavedeno 12 nových 
barev během pouhého roku.  8 s sebou 
přinesl model Tucson a další 4 barvy si 
vyžádal facelift i30. Byl to rekordní čas, 
jelikož náběh nové barvy standardně 
trvá až 2 roky. „Letos nás čeká nová 
výzva – zavedení modelu PDe, který je 
na lakovně spojen se změnou celkem        
6 barev. Letos nás jich čeká 5,“ přiblížil 
Kubatý. Jedná se o dvě hnědé, dvě 
červené a jednu modrou. 

Oblíbenost barev:   
Colour preference:

From the Welding Shop the car body is 
sent to the Paint Shop, where it spends 
a minimum of nine hours. Then it travels 
through a covered connecting bridge 
to the Final Assembly department. We 
would like to inform you on what is 
actually happening on this journey.  
A relatively complex production 
process takes place at the Paint Shop. 
This process does not consist only of 
the painting itself, as it might seem at 
�rst glance; on the contrary, procedures 
such as sealing, chassis and car cavities 
protection, waxing, installation of roof 
windows and attaching the black tape 
take place here. Are you surprised by 
the amount of activities? Let us 
introduce you to each of them 
separately. 
At �rst the car body is cleaned from 
splatters and oil contamination that are 
formed on the body during the welding 
process. This is followed by application 
of �rst colour layer in order to ensure 
corrosion resistance. For noise protec-
tion and water penetration in inner 
space, sealant is applied, as well as a 

protective layer into the central part of 
the wheel arch, which prevents 
vibrations, noise and protects the car 
body against stones.
After that a base colour is applied, 
which forms an interlayer and protects 
the car, among other things, against 
thrown stones. The interlayer provides 
even better adhesion of the outer 
colour which is then applied. Finally, the 
car body is transparently painted, 
concluding the whole process. It is 
worth mentioning that HMMC uses 
only water-based colours which are 
environmentally friendly. In the �nal 
stage, the black tapes are glued on the 
car and the inner cavities are waxed in 
order to ensure an anti-corrosion 
protection. All these operations are 
provided by 95 robots and 462 employ-
ees of the paint shop. Paint spraying is 
fully robotic and 447 operators are 
responsible for the arrangement of 
follow–up operations.
"We are planning to install new robots 
and also improve the application of 
sealing process of the outer colour 

during the summer shutdown. The line 
that deals with the application of the 
base colour will also bene�t from these 
changes since it is going to be fully 
automated," says Jan Kubatý, head of 
the department. This is the goal which 
will be surely achieved by the paint 
shop. The paint department success-
fully faced major challenges in 2015. At 
�rst, it had to deal with the acceleration 
of production. Concurrently, 12 new 
colours were introduced in just one 
year. Eight colours were requested for 
the Hyundai Tucson and another four 
were needed for the Hyundai i30 
facelift. Everything happened in record 
time, taking into account the fact that a 
launch of a new colour usually takes up 
to two years. "This year we are all ready 
for the new challenge which is ahead of 
us - the launch of the PDe model. It also 
brings a change of total 6 colours in the 
Paint Shop. However, this year we are 
expecting a change in 5 of them," 
explained Mr Kubatý. The colours in 
question are: two brown, two red and 
one blue colours. 

Micron Grey 10%

Polar White 24%

Platinum Silver 11%

Lakovna je nejvyšší budovou v HMMC

Lakování karosérie má speci�cké požadavky, 
proto je ve stříkacích kabinách zapotřebí 
dodržet teplotu 22-28°C a vlhkost 60-70 %, 
kterou zajišťuje klimatizační vzduchotech-
nika umístěna ve 3. patře lakovny.  Proto je 
lakovna nejvyšší budovou v areálu HMMC.

Painting a vehicle body has its speci�c 
requirements. It is therefore necessary to 
keep a constant temperature of 22-28°C and 
humidity of 60-70% in the spray booths. Such 
optimal conditions are ensured by the air 
conditioning system located on the 3rd �oor 
of the paint shop making the paint shop the 
highest building in HMMC. Michael Trombík a Ivana Richterová byli 

oceněni za klíčovou hodnotu Spolupráce, když 
společnými silami snížili, meziročně o 70 %, 
zmetkovitost při nalepování tzv. černé 
pásky. Michael se zaměřil na analýzu defektů 
rámečků, které po aplikaci vedly k jejímu 
poškození. Ivana poté zaměstnance na lince 
proškolila, díky čemuž se zlepšily podmínky pro 
včasné odhalení a odstranění vad. Vzájemná 
spolupráce vedla ke značné redukci zmetkovi-
tosti černých pásek.   

Awarded employees: 

Paint Shop is the highest building in HMMC

Phantom Black 14% 

To avoid colour mixing, the robots must be �ushed with diluents during each colour change.  Therefore, the Paint Shop sorts car 
bodies into groups of same colours to save the company costs. 

Abychom zamezili smíchání barev, musí se roboti při 
každé změně barvy propláchnout ředidlem. Proto 
oddělení lakovny třídí karosérie do skupin ve 
stejných barvách, aby se šetřili náklady společnosti.







Obalované filety z tresky 

Daegujeon

Breaded cod fillets
Suroviny: Ingredients: 
400 g �letů tresky
1 hrnek mouky
olivový olej
2 stroužky česneku
1 lžička soli
špetka černého pepře
2 vajíčka
chilli
1 nasekaná jarní cibulka

400 grams cod �lets 
1 cup of �our
olive oil
2 cloves of minced garlic
1 ts. of salt
1 pinch of black pepper
2 eggs
red chilli pepper
1 chopped green onion

Omáčka: 
2 lžíce sójové omáčky
2 lžíce octu

Dipping sauce:
2 tbs. of soy sauce
2 tbs. of vinegar

Postup: 

How to cook:

Do mísy dejte sůl, česnek a  černý pepř a vše smíchejte.  Ve směsi 
obalte �lety z tresky. Ty poté jemně obalte i v mouce.  Do malé misky 
rozbíjte vajíčka  a přidejte špetku soli, jarní cibulku a chilli. Každý �let  
nakonec obalte ve směsi vajec a smažte na rozehřáté pánvi z obou 
stran. Servírujte s omáčkou z octa a sójové omáčky.

 

Sprinkle salt, garlic, and black pepper into the bowl  and mix it. Add 
cod slices and gently mix it up. Pour �our into another  bowl with the 
cod, and mix it gently with your hand so that the cod is lightly 
breaded.  Beat eggs in a small bowl and add a pinch of salt. Add green 
onion and red chilli pepper into it. Piece by piece, dip your breaded 
cod into the beaten eggs, and then place the pieces onto the heated 
pan until cooked. Turn it over. Serve it with a dipping sauce of soy 
sauce and vinegar.


