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Tisková zpráva 

 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 04. 12. 2013 

 

Odpadová soutěž Kovohutí pokračuje 3. kolem od 01.12.2013 do 31.01.2014 

Fotografie z předání cen výhercům 2. kola 
 

Na podporu ekologického chování v oblasti sběru a třídění odpadů (včetně nebezpečných) 

vyhlašují Kovohutě 3. kolo soutěže, které probíhá od 1. prosince 2013 do 31. ledna 2014. 

Každý, kdo přinese níže zmíněné odpady, se dostane do slosování (21. 2. 2014) o věcné ceny: 

1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend 

2. cena: tablet Prestigio MultiPad 8.0 HD 

3. cena: fotoaparát Canon PowerShot SX 160 IS 

Losovat budeme také dalších 7 cen (celkem tedy vylosujeme 10 výherců). 

Oceněni budou také nejlepší sběrači odpadů – celkoví i podle kategorií odpadů – podobně 

jako tomu bylo ve 2. kole. 
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Pravidla zůstávají stejná jako u prvních dvou kol. Do slosování se můžete dostat vícekrát. 

Jeden soutěžící může být mezi 10 vylosovanými výherci 1x – stále však platí, čím více 

odpadů, tím větší šance vyhrát. Vaše jméno se v něm objeví vždy – opakovaně za: 

 1 autobaterii 

 1 elektroodpad či 1 světelné zařízení (vč. úsporných žárovek) či 3 klasické žárovky 

 1 odpad s obsahem drahých kovů či 1 autokatalyzátor 

 5 baterií-suchých článků 

 50 víček z PET lahví 

 

Víčka, která se ve 2. kole sbírala na charitu, byla díky kontaktu od Masarykovy základní 

školy Obecnice předána 26.11. Oblastní charitě Jičín, která je sbírá pro Kubíka Skotnicu 

z Příbrami. 

 

Předání 3 hlavních cen z 2. kola soutěže proběhlo 29. 11. a dnes 4. 12. 2013 

 

Generální ředitel Kovohutí Příbram Jiří Dostál (vlevo) předává 1. hlavní cenu tablet Samsung Galaxy a další 

upomínkové předměty panu Pavlu Mrkáčkovi st. (29. 11. 2013) 

 

 
Generální ředitel Kovohutí Příbram Jiří Dostál (vpravo) předává 2. hlavní cenu tablet Acer Iconia a další 

upomínkové předměty paní Miloslavě Pustayové (04. 12. 2013) 
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Generální ředitel Kovohutí Příbram Jiří Dostál (uprostřed) předal 3. hlavní cenu robotický vysavač Sencor 

a další upomínkové předměty paní Jitce Bryndové (vlevo) – vpravo je s 1. hlavní cenou pan Pavel 

Mrkáček st. (29. 11. 2013) 

 

Recepce Kovohutí kontaktuje v těchto dnech zbylé výherce a účastníky kvůli domluvě předání cen 

a vitamínových balíčků Juwital z 2. kola soutěže. 

 

Los a vyhlášení výherců aktuálního 3. kola proběhne, jak je již zmíněno v úvodu, 21. 2. 2014. 

Losování probíhá pod dohledem člena vedení firmy a zástupce závodního výboru odborového 

svazu. Notář není dle předpisu č. 202/1990 Sb. potřeba – losované ceny jsou v nižší hodnotě. 

 

Již teď připravujeme další 4. kolo soutěže, které bude mít heslo „jarní úklid“. 

 

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) vč. svítidel a světelných zdrojů (zářivky, úsporky, 

výbojky, klasické žárovky, zařízení pro šíření či řízení osvětlení). 

Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup 

olověných baterií (aktuálně 170,- Kč za klasickou, 340,- Kč za velkou a 23,- 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. 

Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa. V oblasti 

odpadů s obsahem drahých kovů mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade 

a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení 

vlastní Recyklaci Ekovuk. 
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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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