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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 29.06.2009 
 

Kovohutě Příbram drží tradice – 67. Cech olovářů 26.06.2009 

 
Ještě před letními prázdninami se v restauraci U Reichertů v Příbrami na Březových Horách 
uskutečnilo letní zasedání Cechu příbramských hutníků-olovářů. Celkově šlo již 
o 67. zasedání olovářů od 27.12.1974, kdy byl Cech založen tehdejšími pracovníky národního 
podniku Kovohutě Příbram. Tradiční „sese“, jejíž součástí je mj. svěcení tupláku či rozprava 
mistrů Cechu, se nesla jako vždy v přátelském duchu a projednala další letní a podzimní akce, 
kterých se zúčastní. Cech se chystá mj. na 20. ročník Prokopské pouti a podzimní neformální 
setkání v Brdech. 
 
Cech příbramských hutníků-olovářů (www.kovopb.cz/cz/cech.html) je jedním z nejstarších 
dobrovolných profesních spolků na Příbramsku. Nyní má 39 řádných členů, jimiž jsou 
současní a bývalí zaměstnanci Kovohutí Příbram, a 4 čestné členy – mj. Magdalenu 
Dietlovou, která je šéfredaktorkou časopisu Xantypa vydávaného Kovohutěmi, a Ivana Fuksu, 
současného 1. náměstka ministra financí a bývalého starostu Příbrami. Cech se řídí 
tzv. Cechovním řádem, regulemi a Pivním zákonem. Velmi úzce spolupracuje s Cechem 
příbramských horníků a hutníků, jehož internetové stránky www.cechphh.cz přinášejí 
informace o „olovářích“ v sekci „Cech hutníků“. 
 
Hlavním partnerem Cechu je mateřská společnost Kovohutě Příbram, které 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). Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – 
autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje. Podnik na své vrátnici nepřetržitě vykupuje 
od občanů olověné baterie a odebírá elektroodpad. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí 
na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů 
(www.kovopb.cz/cz/skoly_i.html) a také na programu 1. FK Příbram a města Příbram v boji 
proti kriminalitě (www.fkpribram.cz/clanky/Fotbal-proti-zlocinu.706/), který bude v rozšířené 
verzi „Šance pro každého“ pokračovat. 
 
Přeji hezký den a jsem s pozdravem – Zdař Bůh!. 
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