










Tipy a triky pro výuku cizích jazyků!
Tips and tricks for learning foreign languages! 

Během prázdnin řada z nás vycestovala 
mimo naši republiku a navštívila 
některé ze zahraničních destinací. 
Pokud se potřebujeme v zahraničí 
domluvit, něco vyřídit nebo se na něco 
zeptat, přichází na řadu naše znalost (či 
neznalost) cizího jazyka. Tady se ukáže, 
jestli umíme využít to, co jsme se někde 
ve škole či v jazykovém kurzu naučili. 
Většina si v cizině slibuje, že od září se 
už opravdu, ale opravdu!, budou studiu 

cizího jazyka věnovat. Někdy zůstane 
jen u slibů, ale pro některé to může být 
odrazový můstek k intenzivnějšímu 
studiu. Proto jsme si pro vás připravili 
řadu tipů, jak se cizí jazyk učit: 

During the holidays, many of us travel 
abroad and visit foreign destinations.       
It is when we need to communicate, sort 
out or ask about something in a foreign 
country that our knowledge (or its gaps) 

is revealed. This will show whether we 
can use what we have learnt at school   
or in a language course. Abroad, most of 
us promise to ourselves that from 
September, we really, really! will focus on 
studying foreign languages. Sometimes 
these will be just empty words, but for 
some, this can be the starting point         
to more intensive studies. Therefore, we 
have prepared a series of tips on how      
to learn a foreign language:

Nastavte si jazyk, který se učíte, na vašem telefonu, počítači nebo fotoaparátu. Budete 
tak ovládat slovíčka blízká vašemu zájmu a ovládat důležité termíny spojené s užíváním 
technologických vymožeností.

Set up the language you are studying on your phone, computer or camera. You will be 
able to remember vocabulary close to your interests and know important terms associ-
ated with the use of advanced technology.

Nezapomínejte na poslech. Snažte si tedy 
porozumění ústnímu projevu trénovat při 
sledování �lmu s titulky nebo poslechu 
hudby. U písniček se snažte vnímat slova, 
věty atd.

Set up the language you are studying on 
your phone, computer or camera. You will 
be able to remember vocabulary close     
to your interests and know important 
terms associated with the use                          
of advanced technology.

Učte se s médii. Budete odpočívat, ale zároveň 
se něco naučíte – sledujte seriály, televizi nebo 
čtěte časopisy v cizím jazyce. 

Use the media. You will relax as well as learn 
something - watch TV series, television or read 
magazines in foreign languages.

Dejte si cíl v měření pokročilosti 
cizího jazyka, např. složení 
mezinárodní zkoušky. Mezinárodní 
zkoušky jsou v různých úrovních          
a prokazují, jak se absolvent této 
zkoušky umí jazykově vyrovnat            
s řadou každodenních situací. 
Rozlišuje se 5 stupňů náročnosti: 
KET, PET, FCE, CAE a CPE.

De�ne your goals to measure your 
foreign-language advancement, 
such as passing a language exam. 
International exams have di�erent 
levels and demonstrate how                 
a holder of a given certi�cate can 
linguistically cope with a variety of 
everyday situations. It distinguishes 
5 levels of di�culty: KET, PET, FCE, 
CAE and CPE.

Mluvte sami se sebou. Může se to 
zdát divné, ale můžete si tak 
opakovat nová slovíčka a fráze, 
článek z učebnice nebo třeba 
písničku.

Talk to yourself. It may seem 
strange, but you can repeat new 
words and phrases, an article 
from a textbook or even a song   
in this way.

HelloHallo
Salut

안녕

Stáhněte si výukové aplikace do telefonu a každou 
volnou chvilku si procvičujte, v autobuse, v čekárně 
nebo na zastávce. Nejpopulárnější v poslední době       
je aplikace Duolingo, kterou si můžete otevřít                   
ve webovém prohlížeči nebo stáhnou do tabletu nebo 
mobilu. Výuka je zábavná, jednoduchá a intuitivní          
a je pro všechny světové jazyky.

Download learning apps to your phone and keep 
practising whenever you have some time to spare: on 
a bus, in a waiting room or at a bus stop. The most 
popular recent application has been Duolingo, which 
can be opened in a web browser or downloaded into 
your tablet or mobile phone. The learning is fun, 
simple and intuitive and in all languages.

Když dodržíte tyto tipy, jazyk bude pro 
vás zábavnější a pokroky uvidíte 
rychleji. Kontrolu pokročilosti                        
a pravidelnost výuky vám zajistí 
jazykový kurz, ale s těmito 
doporučeními to půjde snadněji.

Mezi bene�ty pro zaměstnance 
HMMC patří �nanční příspěvky            

na interní nebo externí kurzy 
anglického a korejského jazyka,           
na které se můžete přihlašovat                 
v průběhu měsíce srpna.

If you follow these tips, language will 
become more fun for you and you will 
see faster the progress. The language 
course will then provide you with the 

advancement checks and regular 
lessons, but with these recommenda-
tions, it will be easier.

The bene�ts for employees of HMMC 
include �nancial contributions              
to internal or external courses                 
in English and Korean, for which you 
sign up during August.

Firemní psycholog je tady pro vás

Od 20. července máte možnost 
využívat služeb �remní 
psycholožky Mgr. Aleny 
Mikulové. Její poradenství je 
bezplatné, jelikož se jedná                 
o formu zaměstnaneckého 
bene�tu. Využívat jej mohou 
kmenov i agenturní zaměstnanci 
HMMC.

From July 20, you can use the 
services of our corporate psychologist, Alena Mikulová. 
This psychological service is free as it represents a form of 
employee bene�t and can be used by both the permanent 
sta� and agency HMMC employees.

Co nám o sobě prozradíte? / What can you tell us 
about yourself?               
Pocházím z Ostravy a jsem zasloužilou matkou 3 dětí.                   
Ve volném čase, kromě péče o rodinu, zahradničím, sportuji 
(jízda na koloběžce), poslouchám hudbu a hraji na klavír.      
Ráda poznávám nové země, naposledy mně velice očarovalo 
Norsko.  A v neposlední řadě mě baví práce s lidmi - pomáhat 
jim zlepšit jejich život a najít tak smysl života jako takového. 

I come from Ostrava and I am a mother of three children. In my 
spare time, besides taking care of the family, I love gardening, 
doing sports (riding a scooter), listening to music and playing 
the piano. I am very fond of visiting di�erent countries as well. 
I was especially impressed by Norway, which I have visited 
recently. Last but not least, I enjoy working with people - I help 
them improve their lives.

Kde jste dříve pracovala? / Where did you work 
before?
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozo�cké 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a poté jsem                 
pracovala ve zdravotnictví, školství a v sociálních službách.              

Mezi nejnáročnější pracovní období patřilo mé působení             
v Bílém Kruhu Bezpečí, kde jsem se jako odborná konzultantka 
specializovala na problematiku domácího násilí.

I studied psychology at the Philosophical Faculty of Palacký 
University in Olomouc. Then I worked in healthcare, education 
and social services. Working at the Bílý kruh bezpečí was the 
most challenging period of my career. I worked as a consultant 
there specialising in issues of domestic violence.

Jaké máte od práce v HMMC očekávání? / What are 
your work expectations in HMMC?
Chtěla bych pomáhat lidem měnit svět - skrz sebe samé.

I would like to help people change the world - through 
themselves.
  
Co byste vzkázala našim zaměstnancům? / What would 
you say to our employees?
Když člověk změní myšlení, dokáže nemožné!

When a person changes his/her thinking, he/she can do the 
impossible!

Na firemního psychologa se můžete obracet 
v těchto situacích:

•     osobní a pracovní obtíže
•     prevence syndromu vyhoření
•     prevence stresu, který vede ke vzniku psychosomatických 
       onemocnění 
•     stavy vyčerpání, strachu a úzkosti
•     existenční záležitosti
•     rodinné záležitosti

Objednávky provádějte:
na soukromém tel. 737 933 752 mezi 8:00 - 16:00 hod nebo na e-mailu alena.mikulova@hyundai-motor.cz.                              

Konzultace probíhají v úterky a středy od 11:00 do 16:30 (mimo pracovní dobu) v prostorách Medical Centra na hale �nální 
montáže. Můžete se spolehnout na nestrannost a diskrétnost.

Corporate psychologist is here for you 
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Výsledky fotosoutěže Results of Photo Competition
50 employees participated in the 2016 
Best Holiday Photo Contest and sent         
a total of 108 pictures. The manage-
ment of our company chose top 
photos. The �rst prize goes to Hana 
Foltýnová from Parts Development, 

Martin Rajnoch from Production 
Control won the second place. Third 
place got Zdeněk Matusík (Production 
Control). To special category – Hyundai 
cars from our production – 19 pictures 
were attached – out of which Ján Duda 

(Quality Control) won. The best photog-
raphers receive their framed pictures 
and valuable prizes, all handed over by 
HMMC President, Mr. Dongwoo Choi.

V soutěži o nejlepší fotogra�e z letošní 
dovolené se utkalo 50 zaměstnanců, 
kteří celkově zaslali 108 fotek.            
Vedení společnosti hlasováním vybralo 
tyto snímky. První místo získala Hana 
Foltýnová z odd. Vývoje a nákupu dílů, 

druhý skončil Martin Rajnoch z odd. 
Řízení a plánování výroby. Třetí místo 
pak obdržel Zdeněk Matusík (odd. 
Řízení a plánování výroby). Do speciální 
kategorie – vozy Hyundai z naší 
produkce – bylo přihlášeno 19 snímků, 

ze kterým zvítězil Ján Duda (odd. 
kontroly kvality). Nejúspěšnější fotogra-
fové obdrží z rukou prezidenta HMMC 
zarámované soutěžní fotogra�e                    
a hodnotné dárky.

Teambuilding finální montáže
V sobotu 23. 7. se konal teambuilding 
�nální montáže jako poděkování 
zaměstnancům za jejich vynaložené 
úsilí v I. polovině roku 2016. Teambuil-
ding také sloužil k utužení osobních 
vztahů. Celkem se ho zúčastnilo přes 
800 zaměstnanců a kulturní program 
zahrnoval vystoupení hudební skupiny 
ATMO Music, Michala Hrůzy s kapelou 
nebo skupiny SAGAR. Pro zaměstnance 
byla zorganizována týmová hra „stolní 
fotbálek v životní velikosti s živými 

hráči“, které se zúčastnilo 16 týmů           
po 6-ti zaměstnancích. Pro účastníky 
byla k dispozici 4 výčepní místa s pivem 
zdarma, stejně jako grilovaný steak           
či kopečková zmrzlina. Unikátní 
kontrolní útržky vstupenek byly použity 
k večernímu losování tomboly o ceny, 
které věnovalo odd. �nální montáže. 
Jsme velmi potěšeni, že jsou ohlasy 
našich zaměstnanců pozitivní a že se 
účastníci příjemně bavili. 

 

Final Assembly Teambuilding 
In order to express our gratitude to our 
employees for their e�orts in the �rst 
half of 2016, team-building activities 
were held on Saturday, 23 July. A total 
of over 800 employees took part                
in these team-building activities.                
The cultural programme included 
performances, such as the ATMO Music 
band, SAGAR group and Michal Hrůza 
with his band. Various games were             
a part of the programme as well. For 
instance, a team game - a life-sized 

human football table - was organised 
and enjoyed by our employees.                     
16 teams attended the game; each 
team consisted of 6 employees. The 
participants appreciated free beer on 
tap, some good grilled steak and ice 
cream. In the evening a ra�e took 
place; prizes were donated by the �nal 
assembly department. We are very 
pleased by the positive feedback of our 
employees and we are happy that all 
participants enjoyed themselves. 

1. místo I 1st place: 
Hana Foltýnová

2. místo I 2nd place: 
Martin Rajnoch

3. místo I 3rd place: 
Zdeněk Matusík

Speciální kategorie :            
Special category: 

Ján Duda

Všem zaměstnancům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!

1st 

2nd 
3rd 

Let us thank all employees for their participation and we congratulate to the winners!
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ding také sloužil k utužení osobních 
vztahů. Celkem se ho zúčastnilo přes 
800 zaměstnanců a kulturní program 
zahrnoval vystoupení hudební skupiny 
ATMO Music, Michala Hrůzy s kapelou 
nebo skupiny SAGAR. Pro zaměstnance 
byla zorganizována týmová hra „stolní 
fotbálek v životní velikosti s živými 

hráči“, které se zúčastnilo 16 týmů           
po 6-ti zaměstnancích. Pro účastníky 
byla k dispozici 4 výčepní místa s pivem 
zdarma, stejně jako grilovaný steak           
či kopečková zmrzlina. Unikátní 
kontrolní útržky vstupenek byly použity 
k večernímu losování tomboly o ceny, 
které věnovalo odd. �nální montáže. 
Jsme velmi potěšeni, že jsou ohlasy 
našich zaměstnanců pozitivní a že se 
účastníci příjemně bavili. 

 

Final Assembly Teambuilding 
In order to express our gratitude to our 
employees for their e�orts in the �rst 
half of 2016, team-building activities 
were held on Saturday, 23 July. A total 
of over 800 employees took part                
in these team-building activities.                
The cultural programme included 
performances, such as the ATMO Music 
band, SAGAR group and Michal Hrůza 
with his band. Various games were             
a part of the programme as well. For 
instance, a team game - a life-sized 

human football table - was organised 
and enjoyed by our employees.                     
16 teams attended the game; each 
team consisted of 6 employees. The 
participants appreciated free beer on 
tap, some good grilled steak and ice 
cream. In the evening a ra�e took 
place; prizes were donated by the �nal 
assembly department. We are very 
pleased by the positive feedback of our 
employees and we are happy that all 
participants enjoyed themselves. 

1. místo I 1st place: 
Hana Foltýnová

2. místo I 2nd place: 
Martin Rajnoch

3. místo I 3rd place: 
Zdeněk Matusík

Speciální kategorie :            
Special category: 

Ján Duda

Všem zaměstnancům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!

1st 

2nd 
3rd 

Let us thank all employees for their participation and we congratulate to the winners!











První skupina odpoledních prohlídek pro rodinnné příslušníky zaměstnanců HMMC.
First group of afternoon site tour for Family members of HMMC empolyees.

20. července odstartovalo 10 kol 
středečních odpoledních prohlídek 
pro rodinné příslušníky, na které jste 
se mohli přihlásit, a o které byl velký 
zájem. Jak proběhl první termín? „Je to 
úžasné. Dozvěděl jsem se o tom, 
protože tady pracuje syn. Vidět vše         
na živo, bude něco perfektního,“ podělil 
se s námi o své dojmy Ladislav Zajíc.       
„Je to super, nejvíce se těším, jak uvidím 
pracovat roboty,“ svěřil se při příchodu 
Vojtěch Bronček.  Na úvod se všichni 

návštěvníci vyfotografovali s vice 
prezidentem administrativy, panem 
Cho, a poté následoval úvodní �lm             
a prezentace v auditoriu administrativní 
budovy. Zuzana Gomolková ji zhodno-
tila takto: „Je to velice zajímavé. I když 
jako žena autům moc nerozumím, 
velice mě video zaujalo. Jsem ještě 
zvědavá, jak to bude vypadat                          
v provozu.“  Poté se celá skupinka vydala  
na prohlídku. Trasa měří přes 3 km, 
proto se přes haly lisovny, svařovny, 

�nální montáže    a převodovkárny jelo   
2 návštěvnickými vláčky. Ludmila 
Hrnčářová shrnula: „HMMC je pěkný 
závod. Všechno je nové, čisté a krásné.“ 
Prohlídka byla zakončena společnou                                     
večeří, během které návštěvníci ochu-
tnali korejskou kuchyni. Každá rodina     
na památku obdržela i drobný dárek. 
Věříme, že se všem odpoledne, strávené 
ve společnosti HMMC líbilo, a těšíme     
se na další rodinné návštěvy. 

The popular Wednesday afternoon 
tours (10 rounds in total) for family 
members started on 20 July. If you were 
among those who enrolled, then you 
had a great opportunity to enjoy                  
a beautiful day with the company.     
What was the �rst round like? "It's 
amazing. My son who works here told 
me about the event. It's going to be 
great to see everything with my own 
eyes," said Ladislav Zajíc. "It's cool         
and I'm most looking forward to seeing 
how robots work," said Vojtěch Bronček 
before the tour. At �rst, a picture was 

taken of all the visitors and the vice 
president of administration, Mr Cho. 
Then an introductory �lm and presenta-
tion in the auditorium of the adminis-
tration building followed. Here is what 
Zuzana Gomolková said about                 
the programme: "I �nd it all very 
interesting even though I’m just                   
a woman and don’t know cars that well. 
I wonder what it looks like on the opera-
tion premises." The whole group set o�    
to explore the plant premises. The route 
is over three kilometres long. Two tour 
trains set o� on a journey through         

the pressing and welding shop, 
followed by the �nal assembly                
and transmission shop. Ludmila 
Hrnčárová said: "HMMC is a wonderful 
plant. Everything is new, clean and 
beautiful." The tour participants also 
enjoyed a Korean dinner, which 
concluded the whole event. Each family 
received a small gift as well. We believe 
that everyone had a great time                   
in HMMC and we look forward to seeing 
more people interested in our family 
tours. 

Rodinné prohlídky v HMMC
HMMC Family Tours Polsko  I  Poland

Sedmý podnik letošní sezóny WRC 
znamenal pro Hyundai Motorsport další 
úspěch v podobě třetího a čtvrtého 
místa. Novozélanďan Hayden Paddon 
dojel s minimálním odstupem na druhé 
místo  a potřetí v tomto roce skončil       
na stupních vítězů. Pouhých osm 
desetin vteřiny za ním dojel jeho 
týmový kolega Belgičan Thierry 
Neuville. V polovině sezóny drží tým 
Hyundai druhé místo bodování 
továrních značek. H. Paddon se po 
tomto víkendu přesunul na třetí místo      
v bodování jezdců, T. Neuville je šestý. 

Novozélanďan společně se spolujezd-
cem J. Kennardem zaznamenali třetí 
stupně vítězů v této sezóně po triumfu 
v Argentině a druhém místě ve Švédsku.

Hyundai Motorsport �nished third and 
fourth in Rally Poland, the seventh 
round of the 2016 World Rally Champi-
onship (WRC). The New Zealander, 
Hayden Paddon, took his third podium 
of 2016 �nishing in third position 
overall after a nerve-wracking Power 
Stage in treacherous conditions.                   
The Belgian, Thierry Neuville, picked up 

a Power Stage point on his way                   
to fourth overall, just 0.8s behind his 
teammate Paddon. At the season’s 
halfway point, with seven WRC rounds 
still to go, the Hyundai Motorsport 
team holds second in the manufactur-
ers’ standings. Paddon moves up              
to third in the drivers’ classi�cation with 
Neuville inside the top-six. For Paddon 
and co-driver John Kennard, the result 
marks the third podium of the 2016 
season, following second place                  
in Sweden and a victory in Argentina. 

Finsko  I  Finland
V posledním červencovém týdnu se jelo 
8. kolo WRC, tentokrát ve Finsku. 
Hyundai Motorsport zde nasadil                 
3 posádky, které v poháru konstruktérů 
bojovali o co nejlepší umístění.                     
Z Hyundai týmu nejlépe dojela belgická 
jednička Thierry Neuville, který                  
ve Finsku skončil těsně pod stupni 
vítězů a za 3. Breenem zaostal jen o 0,6 
s. Pátý dojel španěl Hayden Paddon. 

Tým tak přidal cenné body do 
celkového bodování v poháru továrních 
značek a v polovině sezóny si drží skvělé 
2. místo.

The eighth round of the WRC, which 
took place in Finland, marked the last 
week of July. Hyundai Motorsport’s 
three crews fought for the best position 
in the manufacturers’ standings.             

The Belgian, Thierry Neuville, received 
the best placement, �nishing just below 
the podium, only 0.6s behind Breen. 
The Spaniard, Hayden Paddon, �nished 
�fth. The Hyundai team has added 
valuable points to the overall scoring in 
the manufacturers’ world champion-
ship and holds an amazing second 
place in the mid-season.

1.   A. Mikkelsen/A. Jaeger . .. . . . . . . . .2:37:34
2.   O. Tanak/R. Molder . . . . . . . . . . . . . . 2:38:00
3.   H. Paddon/J. Kennard . . . . . . . . 2:38:02

4.   T. Neuville/N. Gilsoul . .. . . . . . . .2:38:03
5.   J. Latvala/M. Anttila . . . . . . . . . . . . .  2:38:08
6.   S. Ogier/J. Ingrassia . . . . . . .. . . . . . . 2:38:14

1.   K. Meeke/P. Nagle . . . . . . . . . . . . . . . .2:38:05
2.   J. Latvala/M. Anttila . . . . . . . . . . . . . .2:38:34
3.   C. Breen/S. Martin . . . . . . . . . . . . . . . 2:39:47
4.   T. Neuville/N. Gilsoul . . . . . . . . .  2:39:51

5.   H. Paddon/J. Kennard . . . . . . . . 2:39:54
6.   M. Ostberg / O. Fløene . . . . . . . . . . 2:40:10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9.   K. Abbring/S. Marshall . . . . . . . 2:43:28



První skupina odpoledních prohlídek pro rodinnné příslušníky zaměstnanců HMMC.
First group of afternoon site tour for Family members of HMMC empolyees.

20. července odstartovalo 10 kol 
středečních odpoledních prohlídek 
pro rodinné příslušníky, na které jste 
se mohli přihlásit, a o které byl velký 
zájem. Jak proběhl první termín? „Je to 
úžasné. Dozvěděl jsem se o tom, 
protože tady pracuje syn. Vidět vše         
na živo, bude něco perfektního,“ podělil 
se s námi o své dojmy Ladislav Zajíc.       
„Je to super, nejvíce se těším, jak uvidím 
pracovat roboty,“ svěřil se při příchodu 
Vojtěch Bronček.  Na úvod se všichni 

návštěvníci vyfotografovali s vice 
prezidentem administrativy, panem 
Cho, a poté následoval úvodní �lm             
a prezentace v auditoriu administrativní 
budovy. Zuzana Gomolková ji zhodno-
tila takto: „Je to velice zajímavé. I když 
jako žena autům moc nerozumím, 
velice mě video zaujalo. Jsem ještě 
zvědavá, jak to bude vypadat                          
v provozu.“  Poté se celá skupinka vydala  
na prohlídku. Trasa měří přes 3 km, 
proto se přes haly lisovny, svařovny, 

�nální montáže    a převodovkárny jelo   
2 návštěvnickými vláčky. Ludmila 
Hrnčářová shrnula: „HMMC je pěkný 
závod. Všechno je nové, čisté a krásné.“ 
Prohlídka byla zakončena společnou                                     
večeří, během které návštěvníci ochu-
tnali korejskou kuchyni. Každá rodina     
na památku obdržela i drobný dárek. 
Věříme, že se všem odpoledne, strávené 
ve společnosti HMMC líbilo, a těšíme     
se na další rodinné návštěvy. 

The popular Wednesday afternoon 
tours (10 rounds in total) for family 
members started on 20 July. If you were 
among those who enrolled, then you 
had a great opportunity to enjoy                  
a beautiful day with the company.     
What was the �rst round like? "It's 
amazing. My son who works here told 
me about the event. It's going to be 
great to see everything with my own 
eyes," said Ladislav Zajíc. "It's cool         
and I'm most looking forward to seeing 
how robots work," said Vojtěch Bronček 
before the tour. At �rst, a picture was 

taken of all the visitors and the vice 
president of administration, Mr Cho. 
Then an introductory �lm and presenta-
tion in the auditorium of the adminis-
tration building followed. Here is what 
Zuzana Gomolková said about                 
the programme: "I �nd it all very 
interesting even though I’m just                   
a woman and don’t know cars that well. 
I wonder what it looks like on the opera-
tion premises." The whole group set o�    
to explore the plant premises. The route 
is over three kilometres long. Two tour 
trains set o� on a journey through         

the pressing and welding shop, 
followed by the �nal assembly                
and transmission shop. Ludmila 
Hrnčárová said: "HMMC is a wonderful 
plant. Everything is new, clean and 
beautiful." The tour participants also 
enjoyed a Korean dinner, which 
concluded the whole event. Each family 
received a small gift as well. We believe 
that everyone had a great time                   
in HMMC and we look forward to seeing 
more people interested in our family 
tours. 

Rodinné prohlídky v HMMC
HMMC Family Tours Polsko  I  Poland

Sedmý podnik letošní sezóny WRC 
znamenal pro Hyundai Motorsport další 
úspěch v podobě třetího a čtvrtého 
místa. Novozélanďan Hayden Paddon 
dojel s minimálním odstupem na druhé 
místo  a potřetí v tomto roce skončil       
na stupních vítězů. Pouhých osm 
desetin vteřiny za ním dojel jeho 
týmový kolega Belgičan Thierry 
Neuville. V polovině sezóny drží tým 
Hyundai druhé místo bodování 
továrních značek. H. Paddon se po 
tomto víkendu přesunul na třetí místo      
v bodování jezdců, T. Neuville je šestý. 

Novozélanďan společně se spolujezd-
cem J. Kennardem zaznamenali třetí 
stupně vítězů v této sezóně po triumfu 
v Argentině a druhém místě ve Švédsku.

Hyundai Motorsport �nished third and 
fourth in Rally Poland, the seventh 
round of the 2016 World Rally Champi-
onship (WRC). The New Zealander, 
Hayden Paddon, took his third podium 
of 2016 �nishing in third position 
overall after a nerve-wracking Power 
Stage in treacherous conditions.                   
The Belgian, Thierry Neuville, picked up 

a Power Stage point on his way                   
to fourth overall, just 0.8s behind his 
teammate Paddon. At the season’s 
halfway point, with seven WRC rounds 
still to go, the Hyundai Motorsport 
team holds second in the manufactur-
ers’ standings. Paddon moves up              
to third in the drivers’ classi�cation with 
Neuville inside the top-six. For Paddon 
and co-driver John Kennard, the result 
marks the third podium of the 2016 
season, following second place                  
in Sweden and a victory in Argentina. 

Finsko  I  Finland
V posledním červencovém týdnu se jelo 
8. kolo WRC, tentokrát ve Finsku. 
Hyundai Motorsport zde nasadil                 
3 posádky, které v poháru konstruktérů 
bojovali o co nejlepší umístění.                     
Z Hyundai týmu nejlépe dojela belgická 
jednička Thierry Neuville, který                  
ve Finsku skončil těsně pod stupni 
vítězů a za 3. Breenem zaostal jen o 0,6 
s. Pátý dojel španěl Hayden Paddon. 

Tým tak přidal cenné body do 
celkového bodování v poháru továrních 
značek a v polovině sezóny si drží skvělé 
2. místo.

The eighth round of the WRC, which 
took place in Finland, marked the last 
week of July. Hyundai Motorsport’s 
three crews fought for the best position 
in the manufacturers’ standings.             

The Belgian, Thierry Neuville, received 
the best placement, �nishing just below 
the podium, only 0.6s behind Breen. 
The Spaniard, Hayden Paddon, �nished 
�fth. The Hyundai team has added 
valuable points to the overall scoring in 
the manufacturers’ world champion-
ship and holds an amazing second 
place in the mid-season.

1.   A. Mikkelsen/A. Jaeger . .. . . . . . . . .2:37:34
2.   O. Tanak/R. Molder . . . . . . . . . . . . . . 2:38:00
3.   H. Paddon/J. Kennard . . . . . . . . 2:38:02

4.   T. Neuville/N. Gilsoul . .. . . . . . . .2:38:03
5.   J. Latvala/M. Anttila . . . . . . . . . . . . .  2:38:08
6.   S. Ogier/J. Ingrassia . . . . . . .. . . . . . . 2:38:14

1.   K. Meeke/P. Nagle . . . . . . . . . . . . . . . .2:38:05
2.   J. Latvala/M. Anttila . . . . . . . . . . . . . .2:38:34
3.   C. Breen/S. Martin . . . . . . . . . . . . . . . 2:39:47
4.   T. Neuville/N. Gilsoul . . . . . . . . .  2:39:51

5.   H. Paddon/J. Kennard . . . . . . . . 2:39:54
6.   M. Ostberg / O. Fløene . . . . . . . . . . 2:40:10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9.   K. Abbring/S. Marshall . . . . . . . 2:43:28



Rýže s jajang omáčkou

Rice with jajang sauce

Suroviny:
uvařená rýže
100 g jajang prášku
150 g vepřového masa
2 cibule
1 brambor
3 lžíce oleje
700 ml vody

Ingredients:
cooked rise
100 g jajang powder
150 g pork 
2 onions
1 potato
3 tbs. oil
700 ml of water

Cibule, brambor a maso 
nakrájíme na 2 cm kostky 
a osmažíme na oleji.

Cut onions, potato and 
pork into 2 cm pieces and 
fry them in oil.

Přidáme vodu a vaříme 
alespoň 5 minut.

Add water and cook for at 
least 5 minutes. 

Přidáme mouku jajang, 
zamícháme a na mírném 
ohni vše dusíme.

Add jajang powder, stir 
and stew on medium heat.

1.

2.

3.

Postup I How to cook: 

Jajang

Servírujeme s vařenou rýží.
 

Serve with cooked rise. 

4.


