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Soutěžili jsme ve sběru zájmových odpadů – výherci 

 

Od 1. prosince 2012 do 31. ledna tohoto roku proběhlo 1. kolo naší soutěže „Třiď-Sbírej-

Recykluj – PŘINES a VYHRAJ“, která byla určena pro širokou veřejnost. 

 

 

 

Stručně ještě připomenu pravidla: Odpady jsme odevzdávali na vrátnici či recepci, kde bylo 

vše řádně evidováno – do slosování jsme se mohli dostat vícekrát – naše jména se v něm 

objevila vždy-opakovaně za: 

� 1 autobaterii 

� 1 elektroodpad či 1 světelné zařízení či 3 klasické žárovky 

� 1 odpad s obsahem drahých kovů či 1 autokatalyzátor 

� 5 baterií-suchých článků 

� 50 víček z PET lahví 

 

A kdo vyhrál? 

los 1 hlavní ceny + 9 dalších cen      
 hlavní - meteostanice Kovohutě + roční předplatné Xantypy   
  Mudra Josef sumář razítka ost.   
  dalších 9 - 9x aktovka Kovohutě + 9x roční předplatné Xantypy 
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   Olexa Jan sumář razítka zam.  
   Mikeš Václav sumář razítka zam.  
   Švehlová Olga sumář razítka zam.  
   Štochlová Zdeňka sumář razítka zam.  
   Pistulka Petr sumář razítka zam.  
   Bryndová Jitka sumář razítka zam.  
   Balabánová Zuzana sumář razítka ost.  
   Navrátil Roman sumář razítka areál  
   Švajdlerová Anna sumář razítka ost.  
        
nejvíce sout ěžních kupón ů/razítek     
 1x konferenční taška Kovohutě + 1x nářadí Kovohutě + 1x čelovka Kovohutě 
  1. Olexa Jan sumář razítka 130 zam. 
        
nejvíce sout ěžních kupón ů/razítek - mimo Kovohut ě+areál Kovohutí  
 1x nůž-rybička Kovohutě + 1x vizitník Kovohutě     
  Balabánová Zuzana sumář razítka 61 ost.  
        
nejvíce odpad ů (počet) vč. baterií-suchých článků a víček   
 1x batoh Kovohutě + 1x manikúra Kovohutě    
  1. Balabánová Zuzana sumář razítka 3 050  
        
nejvíce odpad ů (počet) bez baterií-suchých článků a víček   
 1x batoh Kovohutě + 1x manikúra Kovohutě    
  1. Štochlová Zdeňka sumář razítka 102  
        
nejstarší ú častník     
 1x batoh Kovohutě      
  Vaňoučková (Peč.Pb) sumář razítka 2 ost.  
 

Losování 10 výše uvedených cen proběhlo ve středu 13. února 2013. 

Distribuce cen proběhne 19.-21. února. 

 

Děkuji za spolupráci všem zainteresovaným kolegům v čele s recepcí a vrátnicí. 

 

Současně slibujeme, že další kola soutěže proběhnou během dalšího průběhu roku 2013. 

Budou součástí propagačních aktivit v oblasti výkupu a sběru zájmových odpadů a podpory 

prodeje našich výrobků. 

 

V Kovohutích Příbram dne 13. února 2013 

 
Ing. Miroslav Jarolímek 
marketingový manažer 
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. 
tel.: +420 318 470 311 
fax: +420 318 470 254 
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e-mail: mjarolimek@kovopb.cz 
http://www.kovopb.cz 
___________________________________________________________________________ 
Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. se zabývá recyklací odpadů olova, 
elektroodpadu a odpadů s obsahem drahých kovů. Dále vyrábí produkty na bázi olova a cínu: 
měkké pájky (bezolovnaté a olovnaté), odlévané slitiny, vzduchovkové střelivo a olověné 
výrobky a polotovary. 
 


