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Frankfurt
Selected employees of our company 
have, for the 8th consecutive year, the 
opportunity to participate in a week-
long incentive programme called 
"Company and Korea Understanding 
Programme."

Since 2009, 340 employees have 
already participated in this 
programme. Its goal is to experience 
the beauty of Korea and the local 
culture, but most importantly,                    
to motivate and increase employees' 
loyalty to our company. A total of             
60 colleagues from production and 

non-production departments (11 MT, 
TT 59) will travel to Korea in June this 
year. 

The programme is organised and 
provided by headquarters in Korea. 
Participants can look forward                      
to interesting team activities aimed         
at increasing awareness and practical 
understanding of our Core Values:         
the Customer, Challenge, Collabora-
tion, People and Globality.

The programme also includes excur-
sions to other companies within            

the Hyundai Motor group, such as the 
Technical Research and Develop-
ment Centre, Hyundai Steel and the 
corporate headquarters in Seoul - 
HQ. Participants will have a great 
chance to see national monuments, 
such as a war memorial, the historic 
district – Insadong, the Royal Gyung-
bok Palace or the Namsan Tower,       
an observatory which o�ers a spectacu-
lar view of the whole of Seoul. The 
department of education always 
receives only positive feedback from all 
participants of this programme.  
 

Korea

Four rounds of the popular incentive 
programme, under which selected 
employees have the opportunity             
to travel to Frankfurt am Main, will be 
held from May to October.
 
The three-day programme is designed 
for 80 employees (40 MT and 40 GL/TL) 
who will be nominated by their superi-
ors. A group of 20 employees will always 
be guided by one coordinator of the 
Human Resources (HR) or Employee 
Relations department (ER). The coordi-
nator will be responsible for ensuring       
a smooth and trouble-free excursion.

The main purpose of the programme       
is to expand knowledge and awareness 
of other companies within the Hyundai 
Motor group. The companies are as 
follows: R&D Technical Centre where 
cars for the European market are being 

developed, Hyundai Motor Sport which 
will o�er the programme participants      
a great opportunity to see the WRC cars, 
and �nally, Hyundai Motor Europe.       
The participants will not only learn 
interesting information about the 
companies but will also have a chance 
to experience the authentic work 
environment of these companies. 
Furthermore, the employees can look 
forward to interesting information on 
the activities of teams as far as the 
background of rally races is concerned. 
What's more they will go round the 
workshop in order to see the specially 
modi�ed WRC cars. They will get 
acquainted with a new Hyundai 
strategy and will have the opportunity 
to see the two-storey "showroom" 
decorated in the spirit of the new corpo-
rate design. As a highlight of the 
programme, the development strategy 

as well as the test laboratories will be 
presented to the participants by the 
R&D sta�.  Based on the feedback of the 
last years' participants, the human 
resources department has prepared 
several changes in transport, which will 
contribute to a more pleasant journey.   
A coach will drive from HMMC                     
to Katowice airport, which is closer to 
HMMC, and from where the participants 
will take a direct �ight to Frankfurt.           
A bus will also provide transfers 
between the companies. The pro- 
gramme of excursions has now also 
spread into two days allowing                    
the participants to better explore the 
beautiful and modern city.

We believe that this programme will 
contribute to increased satisfaction    
and motivation of our employees.

Od května do října se uskuteční čtyři 
kola oblíbeného motivačního 
programu, v rámci kterého budou mít 
vybraní zaměstnanci možnost vycesto-
vat do Frankfurtu nad Mohanem. 
 
Program, který trvá 3 dny, je určen pro 
80 zaměstnanců (40 MT a 40 GL/TL), 
kteří budou doporučeni svými 
nadřízenými.  Se skupinkou 20 zamě-        
stnanců vždy pojede jeden koordinátor       
z oddělení lidských zdrojů (HR) nebo 
zaměstnaneckých vztahů (ER), který 
bude dohlížet na hladký a bezproblé-
mový průběh exkurze. 

Hlavním účelem cesty je rozšíření 
znalostí a povědomí o dalších 
společnostech v rámci skupiny Hyundai 
Motor, kterými jsou technické centrum, 

tzv. R&D, ve kterém se vyvíjí vozy pro 
evropský trh, dále Hyundai Motor Sport, 
kde si účastníci prohlédnout závodní 
vozy WRC, a v neposlední řadě Hyundai 
Motor Europe. Účastníci se dozvědí 
nejen zajímavé informace o společ- 
nostech, ale budou mít možnost i okusit 
jejich autentické pracovní prostředí.  
Zaměstnanci se můžou těšit na zajímavé 
informace o činnostech týmů i ze 
zákulisí rally závodů, dále pak na 
prohlídku dílny, kde uvidí speciálně 
upravené WRC vozy. Seznámí se také         
s novou strategií značky Hyundai                  
a budou mít možnost si prohlédnout 
dvoupatrový „showroom“ zařízený             
v duchu nového korporátního designu. 
Jako zlatý hřeb představí pracovníci 
technického centra vývoj a ukážou 
zaměstnancům testovací laboratoře. 

Na základě zpětných vazeb účastníků 
loňských kol, přichystalo oddělení 
Lidských zdrojů několik změn                          
v dopravě, které přispějí k příjemnější 
cestě. Doprava bude zajištěna 
autobusem od HMMC nově na letiště        
v Katovicích, které je k HMMC blíže             
a odkud se bude pokračovat přímou 
leteckou linkou do Frankfurtu. Přesuny 
mezi jednotlivými společnostmi bude 
zajišťovat autobus. Program exkurzí byl 
nově také rozložen do dvou dní, čímž 
vznikne větší prostor na prohlídku 
krásného a moderního města.

Věříme, že tento program přispěje              
k vyšší spokojenosti a motivaci našich 
zaměstnanců.

Již 8. rokem mají vybraní zaměstnanci 
naší společnosti možnost se účastnit 
týdenního motivačního programu pod 
názvem „Company and Korea Under-
standing Programme.” 

Od roku 2009 se tohoto programu 
účastnilo již 340 zaměstnanců.  Jeho 
cílem je poznat krásy Koreje a místní 
kulturu, ale hlavně motivovat a zvýšit 
loajalitu zaměstnanců k naší 
společnosti. V letošním roce se do 
Koreje ve dvou červnových termínech 

podívá celkem 60 kolegů z výrobních     
i nevýrobních oddělení (11 MT, 59 TT).
Program je připraven a zajišťován 
centrálou v Koreji. Účastníky čekají 
zajímavé týmové aktivity zaměřené      
na zvýšení povědomí a praktické 
pochopení našich Klíčových hodnot: 
Zákazník, Výzva, Spolupráce, Lidé                
a Globalita. 

Součástí programu jsou i prohlídky 
dalších společností v rámci skupiny 
Hyundai Motor např. Technicko- 

výzkumného a vývojového centra, 
Hyundai Steel a hlavního sídla 
společnosti v Soulu, tzv. HQ. Účastníci 
se můžou těšit na návštěvu národních 
památek např. historickou čtvrť 
Insadong, královský palác Gyung-
bok, výjezd na rozhlednu Namsan        
s vyhlídkou na celý Soul nebo válečný 
památník. Sekce vzdělávání má                     
na tento program od všech 
zúčastněných vždy jen pozitivní ohlasy. 
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Hyundai and Nošovice residents were planting trees   
Hyundai a občané Nošovic společně sázeli stromy

V sobotu ráno ožil sportovní areál                
v Nošovicích neobvyklým ruchem: Sraz 
si tady dalo asi čtyřicet lidí, kteří                       
se zúčastnili společné výsadby stromů 
na protihlukovém valu kolem automo-
bilky HMMC. Přišli jak zaměstnanci 
závodu, tak občané Nošovic, a to v čele 
se starostou Miroslavem Kačmarčíkem, 
zatímco tým Hyundai vedl prezident 
společnosti Dongwoo Choi. Po krátké 
instruktáži se všichni vydali k valu, kde 
byly už předem bagrem vyhloubené 
jámy pro stromy, protože se nejednalo   
o žádné drobné semenáčky, ale                   
o vzrostlé stromy o výšce zhruba šest 
metrů, které bylo do jámy nutné 
posadit, zasypat kompostem a zahrnout 
zeminou. Zatímco část pracovního týmu 
se oháněla rýči a lopatami, jiní nosili           
z nákladního auta kompost a další 
zatloukali kůly pro třínohé opory kolem 
stromů. Celkem bylo během dopoledne 
vysazeno padesát stromů, převážně 
jilmů, lip a javorů.

A proč to všechno? Výsadba stromů má 
několik důvodů. Stromy zpevní svah 
protihlukového valu a zabrání jeho 
erozi, poskytnou hnízdiště ptákům            
a spolu s dodatečně nainstalovanými 
lavičkami zkrášlí prostor, který je 
oblíbeným vycházkovým místem 

obyvatel Nošovic. Akce je součástí 
programu Dobrý soused – Společně,         
v rámci kterého se třináct obcí z okolí 
nošovické automobilky Hyundai mohlo 
ucházet o �nanční prostředky na 
projekty ke zlepšení životního prostředí, 
kterých se účastní jak obyvatelé dané 
obce, tak dobrovolníci z Hyundaie, kteří 
tak pracují zcela zdarma a ve svém 
volném čase. Odměnou všem 
zúčastněným byl dobrý pocit a hrdost          
na společně odvedenou práci.

A jak akci hodnotili její účastníci? „Jsem z 
toho opravdu nadšený - spousta lidí, 
perfektní nálada, výborné počasí, co víc 
si můžeme přát? Je to skvělé, kolik je 
tady lidí a kolik se udělalo práce. Navíc, 
všichni máme trička s nápisem „Pohnout 
světem společně“, myslím, že to je 
fantastické logo, a stejná je i dnešní 
akce,“ nešetřil chválou Miroslav 
Kačmarčík, starosta Nošovic. Akci si 
pochvaloval i Igor Slováček, ředitel 
mateřské a základní školy v Nošovicích, 
který se také zúčastnil: „Dnešní akce 
dokonale navazuje na Den Země, který 
jsme s dětmi oslavili před týdnem. A je 
to přesně to, co děti učíme ve škole – 
ochrana přírody, zlepšení čistoty 
ovzduší a k tomu ještě i ta přátelská 
spolupráce.“ Dongwoo Choi, prezident 

HMMC, je pravidelným účastníkem 
podobných projektů: „Tato akce 
navazuje na sázení keřů na ochranu 
zvěře, které jsme zorganizovali loni na 
podzim. Musím říct, že to dneska 
opravdu není lehká práce, ale je 
užitečná a prospěšná pro přírodu i pro 
sousední obce kolem našeho závodu.       
A jsem rád, že se i místní obyvatelé 
zapojili v tak velkém počtu.“

Hyundai bude podobné projekty se 
zapojením zaměstnanců i okolních 
obyvatel pořádat i nadále. V červnu se 
například uskuteční rozsáhlé čištění 
břehů a koryta řeky Morávky. 

The sports area in Nošovice experi-
enced an unusual bustle on Saturday 
morning. About forty people gathered 
here in order to plant trees on a noise 
bund around HMMC. The event was 
attended by both the Hyundai employ-
ees and the citizens of Nošovice led by 
the mayor, Miroslav Kačmarčík. The 
Hyundai team was led by the company 
president, Dongwoo Choi. After a short 
brie�ng they all headed to the noise 
bund. As the trees in concern were 
about six metres high, pits were 
necessary to be dug by an excavator 
beforehand. The trees then had to be 
covered with compost and earthed up. 
While part of the working team did 
their best using spades and shovels, 
others were bringing compost from 
trucks or hammering away in order to 
stake the newly planted trees. 
Altogether �fty trees, mostly elms, 
lindens and maples were successfully 
planted during the morning. 

What was the reason of this event? 
There are a few reasons to plant trees. 
Roots of the trees can strengthen the 
slopes of the noise bund by reinforcing 
the soil and thus reducing its erosion.  
Trees also provide nesting for birds and, 
along with subsequently installed 

benches, will make this favourite 
walking area look even nicer.  The event 
is part of the "Good neighbour - 
together" programme under which 
thirteen communities from around the 
Hyundai Nošovice plant could apply for 
funding for projects which are focused 
on environmental improvements.  In 
these projects both the residents of the 
particular community and the Hyundai 
volunteers, who work for free and in 
their spare time, participate. The reward 
of everyone involved in such projects 
takes the form of a good feeling and 
pride for the great work successfully 
done together. 
 
The Saturday event was evaluated by its 
participants as follows: "I'm really 
excited about it. A lot of people, perfect 
atmosphere, great weather, what more 
could we ask for? It's great how many 
people came and how much work has 
been done. In addition, we all have       
T-shirts bearing a great logo (Move the 
World Together). In my opinion, it's             
a fantastic logo, and so is the event 
today," speaks highly about the event 
Miroslav Kačmarčík, mayor of Nošovice. 
The event was also appreciated by Igor 
Slováček, director of the preschool and 
elementary school in Nošovice who 

also took part: "Today's event is                    
a perfect follow-up to the Earth Day, 
which we celebrated together with our 
children a week ago. The event shows 
the children all the things they have 
learned at school – saving the environ-
ment, improving air quality. What’s 
more, the omnipresent friendly 
cooperation is also something they can 
learn from." Dongwoo Choi, president 
of the HMMC, is a regular participant      
in similar projects: "This action is                 
a follow-up to our previous event, i.e. 
the planting of shrubs in order to 
ensure wildlife protection, which we 
organised last autumn. I must admit 
that what I see today looks really hard 
but it will all pay o� in the end.                 
Our e�orts today are very bene�cial for 
nature and neighbouring villages 
around our plant. I'm very pleased by 
the fact that so many locals came               
and got involved."

Hyundai will continue organising 
similar projects with the involvement   
of employees and nearby residents in 
the future. In June, for example,                
an extensive cleaning of the banks and 
riverbed of Morávka is going to be held.
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erozi, poskytnou hnízdiště ptákům            
a spolu s dodatečně nainstalovanými 
lavičkami zkrášlí prostor, který je 
oblíbeným vycházkovým místem 

obyvatel Nošovic. Akce je součástí 
programu Dobrý soused – Společně,         
v rámci kterého se třináct obcí z okolí 
nošovické automobilky Hyundai mohlo 
ucházet o �nanční prostředky na 
projekty ke zlepšení životního prostředí, 
kterých se účastní jak obyvatelé dané 
obce, tak dobrovolníci z Hyundaie, kteří 
tak pracují zcela zdarma a ve svém 
volném čase. Odměnou všem 
zúčastněným byl dobrý pocit a hrdost          
na společně odvedenou práci.

A jak akci hodnotili její účastníci? „Jsem z 
toho opravdu nadšený - spousta lidí, 
perfektní nálada, výborné počasí, co víc 
si můžeme přát? Je to skvělé, kolik je 
tady lidí a kolik se udělalo práce. Navíc, 
všichni máme trička s nápisem „Pohnout 
světem společně“, myslím, že to je 
fantastické logo, a stejná je i dnešní 
akce,“ nešetřil chválou Miroslav 
Kačmarčík, starosta Nošovic. Akci si 
pochvaloval i Igor Slováček, ředitel 
mateřské a základní školy v Nošovicích, 
který se také zúčastnil: „Dnešní akce 
dokonale navazuje na Den Země, který 
jsme s dětmi oslavili před týdnem. A je 
to přesně to, co děti učíme ve škole – 
ochrana přírody, zlepšení čistoty 
ovzduší a k tomu ještě i ta přátelská 
spolupráce.“ Dongwoo Choi, prezident 

HMMC, je pravidelným účastníkem 
podobných projektů: „Tato akce 
navazuje na sázení keřů na ochranu 
zvěře, které jsme zorganizovali loni na 
podzim. Musím říct, že to dneska 
opravdu není lehká práce, ale je 
užitečná a prospěšná pro přírodu i pro 
sousední obce kolem našeho závodu.       
A jsem rád, že se i místní obyvatelé 
zapojili v tak velkém počtu.“

Hyundai bude podobné projekty se 
zapojením zaměstnanců i okolních 
obyvatel pořádat i nadále. V červnu se 
například uskuteční rozsáhlé čištění 
břehů a koryta řeky Morávky. 

The sports area in Nošovice experi-
enced an unusual bustle on Saturday 
morning. About forty people gathered 
here in order to plant trees on a noise 
bund around HMMC. The event was 
attended by both the Hyundai employ-
ees and the citizens of Nošovice led by 
the mayor, Miroslav Kačmarčík. The 
Hyundai team was led by the company 
president, Dongwoo Choi. After a short 
brie�ng they all headed to the noise 
bund. As the trees in concern were 
about six metres high, pits were 
necessary to be dug by an excavator 
beforehand. The trees then had to be 
covered with compost and earthed up. 
While part of the working team did 
their best using spades and shovels, 
others were bringing compost from 
trucks or hammering away in order to 
stake the newly planted trees. 
Altogether �fty trees, mostly elms, 
lindens and maples were successfully 
planted during the morning. 

What was the reason of this event? 
There are a few reasons to plant trees. 
Roots of the trees can strengthen the 
slopes of the noise bund by reinforcing 
the soil and thus reducing its erosion.  
Trees also provide nesting for birds and, 
along with subsequently installed 

benches, will make this favourite 
walking area look even nicer.  The event 
is part of the "Good neighbour - 
together" programme under which 
thirteen communities from around the 
Hyundai Nošovice plant could apply for 
funding for projects which are focused 
on environmental improvements.  In 
these projects both the residents of the 
particular community and the Hyundai 
volunteers, who work for free and in 
their spare time, participate. The reward 
of everyone involved in such projects 
takes the form of a good feeling and 
pride for the great work successfully 
done together. 
 
The Saturday event was evaluated by its 
participants as follows: "I'm really 
excited about it. A lot of people, perfect 
atmosphere, great weather, what more 
could we ask for? It's great how many 
people came and how much work has 
been done. In addition, we all have       
T-shirts bearing a great logo (Move the 
World Together). In my opinion, it's             
a fantastic logo, and so is the event 
today," speaks highly about the event 
Miroslav Kačmarčík, mayor of Nošovice. 
The event was also appreciated by Igor 
Slováček, director of the preschool and 
elementary school in Nošovice who 

also took part: "Today's event is                    
a perfect follow-up to the Earth Day, 
which we celebrated together with our 
children a week ago. The event shows 
the children all the things they have 
learned at school – saving the environ-
ment, improving air quality. What’s 
more, the omnipresent friendly 
cooperation is also something they can 
learn from." Dongwoo Choi, president 
of the HMMC, is a regular participant      
in similar projects: "This action is                 
a follow-up to our previous event, i.e. 
the planting of shrubs in order to 
ensure wildlife protection, which we 
organised last autumn. I must admit 
that what I see today looks really hard 
but it will all pay o� in the end.                 
Our e�orts today are very bene�cial for 
nature and neighbouring villages 
around our plant. I'm very pleased by 
the fact that so many locals came               
and got involved."

Hyundai will continue organising 
similar projects with the involvement   
of employees and nearby residents in 
the future. In June, for example,                
an extensive cleaning of the banks and 
riverbed of Morávka is going to be held.











Tým Hyundai Motorsport vybojoval v Argentině letošní 
premiérové vítězství. S nástrahami andské rallye se nejlépe 
vyrovnal Hayden Paddon se spolujezdcem Johnem Kennar-
dem. Novozélanďané si tak připisují své první vítězství               
v seriálu WRC. Jejich týmoví kolegové Dani Sordo a Thierry 
Neuville dojeli na čtvrtém a šestém místě, a upevnili tak 
pozici Hyundai v poháru konstruktérů.
 
Výsledek znamená nejenom premiérové vítězství pro 
Hadena Paddona, ale je též první nejvyšší příčkou pro novou 
generaci vozu i20 WRC. A to teprve ve čtvrté soutěžní rallye. 
Hayden Paddon a John Kennard patřili celý víkend                        
k nejrychlejším posádkám vůbec a v závěru odolali nástupu 
úřadujícího šampiona Sebastiana Ogiera. Ten nakonec 
zaostal za vítězi o 14,3 sekundy.

Hyundai             
v Argentině 
zvítězil

Hyundai Motorsport has taken its �rst victory in this year’s 
World Rally Championship on a thrilling �nal day in Argen-
tina. Hayden Paddon and his co-driver, John Kennard, dealt 
with the rigors of the Andean rally the best. The New 
Zealanders got the �rst victory in the WRC series. Their 
team-mates, Dani Sordo and Thierry Neuville, were also 
successful. Dani Sordo took fourth overall and Thierry 
Neuville claimed a top-six �nish to allow Hyundai Motor-
sport to increase its place in the Manufacturers’ Champion-
ship. 
The result not only marks Paddon’s debut WRC win, but also 
the maiden victory for Hyundai Motorsport’s New Genera-
tion i20 WRC in only its fourth outing. The crew of Hayden 
Paddon and John Kennard, who have been among                   
the quickest crews all weekend, produced a sensational 
Power Stage performance to eclipse hard-pushing Sébast-
ien Ogier and claim outright victory by 14.3 seconds.
.

Hyundai wins
in Argentina

1. H. Paddon / J. Kennard           3:40:52.9
2. S. Ogier / J. Ingrassia                          +14.3
3. A. Mikkelsen / A. Jaeger                 +1:05.2
4. D. Sordo / M. Martí                         +1:17.1
5. M. Ostberg / O. Floene                   +4:56.7
6. T. Neuville / N. Gilsoul                  +9:29.5

7. M. Ligato / R.Garcia                        +9:39.2
8. E. Camilli / B.Veillas                      +10:16.0
9. H. Solberg / I. Minor                    +10:48.5
10. N. Fuchs / F.Musano                    +24:42.8

Konečné pořadí  I  Final Results:



Fit & Fun je nominační závod na ME a MS 
ve sportovním aerobiku a �tness týmech. 
29. dubna 2016 se na něj sjelo 900 
soutěžících z celé ČR. „Jsme moc rádi, že 
nám vyšla podpora od �rmy HMMC, 
protože organizace je �nančně velmi 
náročná a jakákoliv dotace nám velmi 
pomůže,“ svěřila se Jana Svatošová, 
organizátorka. Michal Madaj, zamě- 
stnanec HMMC a ambasador projektu 
dodal: „Podpora  od společnosti HMMC je 

vynikající, dotace nám pomůže 
zprostředkovat a zajistit bezproblémový 
chod závodů. Je to úžasná věc.“

Fit & Fun is a nomination competition in 
sports aerobics and �tness teams in the 
European and World Championships.      
On April 29, 2016, nine hundred contes-
tants from across the Czech Republic 
came to take part in this competition.     
"We are very happy that we received 

support from HMMC, as the organisation 
of the event is �nancially demanding      
and any grants are very appreciated         
and helpful," said Jana Svatošová,                 
the organiser. Michal Madaj, the HMMC 
employee and ambassador of the project 
added: "Support from HMMC is excellent, 
the grant we were awarded will help            
us mediate and ensure the smooth 
running of the event. It's an amazing 
thing."

Grantový program - Společně 2016
Grant programme - Together 2016
Společnost HMMC v letošním roce podpoří             
23 projektů v rámci grantového programu 
Společně 2016, o kterém jsme vás 
informovali v minulých číslech.        
Z podporovaných projektů již            
3 proběhly, proto si je pojďme 
blíže představit.

This year, HMMC will support 23 projects within 
the grant programme 'Together 2016', as we have 

informed you in our previous 
issues. We will now closely intro-
duce you to the three projects that 
have already been successfully 
implemented. 

Mezinárodní den tance  I  International Dance Day 

Dívka Roku 2016  I  Girl 2016

Dívka roku 2016 se uskutečnila v sobotu 
30. 4. 2016 v Ostravě v DK Akord.     
Spolek JANA pojal soutěž jako spole-  
čensko-charitativní projekt, který 
podporuje vzdělávání hospita- 

lizovaných dětí ve vybraných nemoc-
nicích Moravskoslezského kraje.

Girl 2016 was held in Akord, the centre of 
culture in Ostrava on April 30, 2016. The 

JANA association approached the contest 
as a socio-charitable project which 
supports the education of hospitalised 
children in selected hospitals of the 
Moravian-Silesian region.

Fit & Fun

Informace vám přineseme i o dalších projektech, které společnost 
HMMC podpoří. 

You can look forward to more information about other projects that 
will be supported by HMMC. 

Již 34 let se 29. dubna slaví Mezinárodní 
den tance, který se letos uskutečnil                    
i v Ostravě. Tento mezinárodní svátek 
spojuje různé podoby pohybu bez 
politických, kulturních a etnických bariér    
v míru a přátelství společným jazykem - 
TANCEM. „Chtěli bychom poděkovat za 
podporu společnosti Hyundai, protože 
bez ní by akce nemohla vniknout.             

Jsme rádi, že můžeme šířit radost z tance,“ 
shrnula Jana Ryšlavá, organizátorka.

The International Dance Day has been 
celebrated for 34 years on April 29. This 
year it was also organised in Ostrava. The 
International Dance Day combines various 
forms of movements without political, 
cultural and ethnic barriers. It strives to 

bring people together with a common 
language - DANCE. "We would like to 
thank Hyundai for their support. Without 
their contribution there would be no such 
event. We are greatly pleased that we can 
spread the joy of dance," summarised Jana 
Ryšlavá, the organiser of the event.
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Rýžové rolky 
KimbapRise rolls

Suroviny:
225 g rýže
25 g žluté ředkve
25 g krabích tyčinek
25 g lopuchu nebo okurky
80 g hovězího masa
80 g špenátu
mořská řasa
sezamový olej, sůl

Ingredients:
225 g rise
25 g yellow pickled radish
25 g crab sticks
25 g burdock or cucumber
80 g beef
80 g spinach
seaweed
sesame oil, salt

Na řasu opatrně poklademe uvařenou rýži, kterou jsme 
smíchali se sezamovým olejem a solí. Na jedné straně řasy 
necháme 1-2 cm volného místa. Poslouží ke správnému 
zarolování a přichycení. 

Gently put cooked rise mixed with sesame oil and salt             
on seaweed. Leave 1-2 cm empty space on one side                  
of seaweed. It will simplify rolling and �xing.

Žlutou ředkev, krabí tyčinky        
a okurku nakrájíme na proužky 
a pokládáme podélně na rýži. 
Přidáme uvařený špenát                 
a podušené hovězí maso.

Cut yellow radish, crab sticks 
and cucumber into slices and 
put them on the rice. Add 
cooked spinach and beef stew.  

Rolky srolujeme pomocí 
bambusové rohožky. Necháme 
odležet. 

Roll it up by bamboo mat. Let it 
rest for a while.

Poté rolky potřeme sezamovým 
olejem a nakrájíme na kolečka. 

Then crush rolls by sesame oil 
and cut them into slices. 1.

2.
3.

4.


