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Tisková zpráva 
 

Kovohutě Příbram – 15.09.2008 
 

Výsledky Běhu Kovohutěmi 2008 – vítězi společně Havelka a Boček 

 
V sobotu 13. září 2008 se uskutečnil již 38. ročník Běhu Kovohutěmi, který tradičně 
pořádá na fotbalovém stadionu TJ Kovohutě a v okolí stejnojmenný Atletický oddíl 
a společnost Kovohutě Příbram. 
 
Hlavní závod na 12 322 metrů ze Lhoty u Příbramě, přes Sádek, Drahlín, Obecnici, 
Oseč a Nové Podlesí zpět na hřiště ve Lhotě vyhráli celkově společně ve stejném čase 
42:45,2 Petr Havelka z RENTIA Praha (ročník 1972; loňský vítěz) a Jan Boček 
z TJ Lokomotiva Beroun (ročník 1990). V kategorii žen do 34 let byla zlatá Eva 
Nováková z TK Slavia VŠ Plzeň s časem 54:43,5 a v kategorii žen nad 35 let byla 
nejrychlejší Karla Mališová z USK Praha, která byla časem 53:31,7 vůbec nejrychlejší 
ženou. 
 
Již podruhé organizátoři připravili k Běhu tzv. „Den Kovohutí“, kde byly k dispozici 
atrakce pro děti a dospělé – skákací hrad, lití olova, ražba medailí, fotbalový zápas 
žáků TJ Kovohutě, výstup kynologů se cvičenými psy, prohlídka podniku, vzorky 
výrobků (diabolek a pájek) pro účastníky, výkup nefunkčních odpadních olověných 
autobaterií za akční ceny 100,- Kč/ks (velké trakční za 200,- Kč/ks a malé z motocyklů 
za 10,- Kč/ks) a odběr elektroodpadu zdarma. 
 
Tradičním hlavním partnerem Běhu byly KOVOHUTĚ PŘÍBRAM . Běh podpořili 
i další firmy z areálu hutě ELCOMP, KOBAS, TOP GASTRO, PAVEL MLÁDEK-
ELEKTRO PRÁCE, MILUŠE KODETOVÁ-PRÁDELNA, DOMOSA a další 
organizace ZV OS Kovohutě Příbram, OBECNÍ ÚŘAD LHOTA U PŘÍBRAMĚ, EN-
ART CZ, A.W.FABER-CASTELL ČR, METALLICA, VAD DRAHLÍN a D.R.C.-
PETR LAVIČKA. Kovohutě 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). Firma vykupuje a recykluje odpady z autovraků (autokatalyzátory, 
atd.). Podnik na své vrátnici nepřetržitě vykupuje od občanů olověné baterie a odebírá 
elektroodpad.  
 
Kompletní výsledky najdete během dneška (15.09.2008) 
na www.kovopb.cz/cz/beh.html a konkrétně na: 

� www.kovopb.cz/cz/pdf/beh08-vysledky.pdf 
(www.kovopb.cz/cz/pdf/beh08-vysledky-dospeli.pdf) 

� www.kovopb.cz/cz/pdf/beh08-vysledky-mladez.pdf 
Nyní jsou Vám k dispozici v přílohách: 

� BěhKo08_Výsledky_TZ,Web.xls – 2 listy – dospělí + mládež 

http://www.kovopb.cz/cz/beh.html
http://www.kovopb.cz/cz/pdf/beh08-vysledky-dospeli.pdf
http://www.kovopb.cz/cz/pdf/beh08-vysledky-dospeli.pdf
http://www.kovopb.cz/cz/pdf/beh08-vysledky-mladez.pdf
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� BěhKo08_VýsledkyDospělí_TZ,Web.pdf 
� BěhKo08_VýsledkyMládež_TZ,Web.pdf 

 
Na stránkách budou k dispozici také fotky – www.kovopb.cz/cz/beh08-fotky.php. 
Vybrané fotky jsou najdete v přílohách e-mailu této tiskové zprávy: 

� stupně vítězů hlavního závodu – muži: „IMG_5072__VelDok.JPG“ 
� doběh 2 vítězů hlavního závodu – muži: „IMG_4968__VelDok.JPG“ 
� doběh nejlepší ženy: „IMG_4999__VelDok.JPG“ (paní Mališová) 

 
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 
www.kovopb.cz/cz/beh.html 
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