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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 21.10.2010 
 

Časopis Xantypa vydávaný Kovohutěmi Příbram slaví 15 let 
 
Kulturně-společenský měsíčník Xantypa (www.xantypa.cz), jehož dlouholetým nakladatelem 
a vydavatelem jsou Kovohutě Příbram, slaví letos v říjnu 15. výročí od svého založení. 
 
Zakladatelem časopisu je pan PhDr. Milan Sládek, Ph.D., MA, předseda představenstva 
Kovohutí Příbram, a zakládající a čestnou šéfredaktorkou paní Magdalena Dietlová. 
 
V průběhu let se Xantypa několikrát proměnila vizuálně, průběžně se pozměňuje také 
po stránce obsahové. Dnes originální český kulturně-společenský časopis přináší aktuální 
témata z umění, historie, politiky i sportu, názory zajímavých osobností z nejrůznějších oborů, 
reportáže ze světa a příběhy českých světoběžníků, dynastií i památek. Pro Xantypu píší 
renomovaní a fundovaní autoři tuzemští i zahraniční, a fotí nejlepší fotografové. 
 
Xantypa si vydobyla pevnou pozici na české mediální scéně a získala věrný okruh čtenářů, 
který se v poslední době stále rozšiřuje. Je vnímána jako prestižní časopis a Kovohutě 
Příbram, svého vydavatele, důstojně reprezentuje. Navzdory názvu rozhodně není časopisem 
pouze pro ženy. Magazín je také mediálním partnerem Českého olympijského výboru. 
 
Nakladatel časopisu Kovohutě Příbram pak připravuje na příští rok 2011 oslavy 700 let 
hutnictví stříbra a olova na Příbramsku (21.04.1311) a 225 let podniku na současném 
místě (10.04.1786). 
 
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů 
s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších 
výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů 
s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických 
a elektronických zařízení (elektroodpadu). 
Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup 
olověných baterií (aktuálně 100,- Kč za klasickou, 200,- Kč za velkou a 10,- Kč 
za motocyklovou), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých 
článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou 
recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, 
kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů. 
V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru 
a třídění odpadů. 
 
Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
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