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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 16.10.2008-16:45 
 

222 let Kovohutí Příbram na „Opět po roce“ 

 
Ve čtvrtek 16. října přivítaly Kovohutě Příbram obchodní partnery, příznivce a další hosty 
na již 12. ročníku společensko-prezentační akce „Opět po roce“. V letošním osmičkovém 
roce 2008 firma vzpomněla dvojkových 222 let od svého založení (1786-2008). Společnost 
účastníkům ukázala novou technologii recyklace polypropylenu při zpracování olověných 
odpadů, výrobu drahých kovů na anglické peci v nových prostorách či doplněné podnikové 
muzeum, jehož ukázka byla součástí tradiční exkurze po provozech firmy. 
 
Hosté si v rámci „volné zábavy“ zastříleli vzduchovkou, kuší ku ptáku dle tradic cechařského 
Skoku přes kůži, vyrazili medaile a zjistili svůj další osud při lití olova. Setkání se neslo 
v přátelském duchu, k němuž přispěl také zpěv členů Cechu příbramských hutníků-olovářů 
doplněný členy velkého Cechu příbramských horníků a hutníků. A nezapomnělo se ani 
na ekologii a sběr odpadů – olověné baterie a elektroodpad. Pro všechny občany 
včetně hostů připravily Kovohutě na 16.10. akční ceny za vykupované olověné autobaterie. 
 
Akce se mj. zúčastnili šéfredaktorka časopisu Xantypa Magdalena Dietlová (Kovohutě tento 
měsíčník vydávají), senátorští kandidáti – současný senátor za Příbramsko Jaromír Volný 
a nezávislý kandidát advokát Vladimír Kyselák, dále poslankyně Eva Dundáčková, statutární 
náměstek hejtmana Středočeského kraje Josef Vacek, perkmistr Cechu příbramských horníků 
a hutníků Miroslav Šťastný, ředitelé a představitelé dalších významných firem, institucí, 
organizací z regionu, České republiky, Slovenska i zahraničí. 
 
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). Podnik na své vrátnici nepřetržitě vykupuje 
od občanů olověné baterie a odebírá elektroodpad. 
 
Přeji hezký den a jsem s pozdravem. 
 
Ing. Miroslav Jarolímek 
marketingový manažer 
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 
tel.: +420 318 470 311 
fax: +420 318 470 254 
e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
www.kovopb.cz 
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