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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Litomyšl, 7. června 2022 

 

Den s ADFORS opět uzavře festival Smetanova Litomyšl  
Zlatým hřebem večera bude závěrečný koncert 

 

Jeden z největších a nejstarších českých hudebních festivalů Smetanova Litomyšl letos 

opět uzavře Den s ADFORS. Celodenní kulturní program čeká na návštěvníky festivalu 

v neděli 3. července v Klášterních zahradách. Jeho součástí bude představení souboru 

Cirk La Putyka či koncert zpěvačky Barbory Polákové. Vrcholem dne pak bude přímý 

přenos závěrečného koncertu Police Symphony Orchestra. Největší zaměstnavatel v 

regionu festival letos podpoří již pojedenácté.   

Den s ADFORS odstartuje v Klášterních zahradách v neděli 3. července v 10 hodin. Na 

návštěvníky čeká bohatý kulturní a kulinářský program – vedle vystoupení Barbory Polákové 

a Cirku La Putyka či přímého přenosu závěrečného festivalového koncertu – se mohou těšit 

třeba i na komentovanou prohlídku historického jádra města nebo piknik. Na své si přitom 

přijdou také děti. Pro ně je připraveno čtení z knížky Klárka a 11 babiček a různé deskové hry. 

Sami zaměstnanci ADFORS si pro ty nejmenší navíc přichystali třeba oblíbené dekorační 

dílničky, pletení náramků nebo kurz bubnování. Na akci bude zároveň možné zakoupit ruční 

výrobky z dílny zaměstnanců i místních charit, a podpořit tak regionální projekty. 

„U nás se razí motto ´být dobrým sousedem´ – proto je podpora regionálních kulturních a 

sociálních projektů v ADFORS na běžném pořádku. Zvláště, když jde o Smetanovu Litomyšl, 

to je naše srdeční záležitost. Obecně ale pomáháme i městským a neziskovým organizacím, 

třeba naším každoročním lokálním grantem,“ uvádí Pavel Semirád, výkonný ředitel Saint-

Gobain ADFORS CZ.  

Největší zaměstnavatel v regionu každoročně podpoří desítky projektů v okolí, v případě 

festivalu Smetanova Litomyšl nejde jen o pasivní partnerství, ale přímé zapojení firmy do 

programu festivalu. Letošní ročník je přitom pro ADFORS speciální. „Máme totiž další důvod 

k oslavě – v říjnu to bude 70 let od výroby prvního skleněného vlákna, které v roce 1952 

zpracovala tehdejší společnost Vertex. Skupina Saint-Gobain, která značku v 90. letech 

převzala, v této tradici hrdě pokračuje,“ dodala Lucie Vejačková, personální ředitelka 

společnosti. Na oslavu sedmdesátého výročí již litomyšlský ADFORS uspořádal ve výrobním 
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závodu den otevřených dveří. Vedle Dne s ADFORS pak chystá také putovní výstavu a další 

akce spjaté s tímto významným jubileem. 

 

Více o Saint-Gobain ADFORS CZ 

Saint-Gobain ADFORS CZ (dříve Saint-Gobain Vertex) je předním výrobcem a zpracovatelem 

sklovláknitých pramenů v Evropě. Ve svých výrobních závodech v Litomyšli a Hodonicích 

u Znojma sdružuje primární výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. ADFORS 

CZ nabízí široké portfolio výrobků pro stavebnictví i průmyslové aplikace, jako jsou sklovláknité 

mřížky (perlinky) ADFORS Vertex®, pásky FibaTape® určené na spoje sádrokartonových 

desek, sklovláknité tapety Novelio® a výztuže do asfaltových vrstev GLASGRID®. ADFORS 

CZ zaměstnává více než 2.250 pracovníků. Roční obrat v roce 2021 dosáhl 8,9 miliard Kč.  

Více informací naleznete na www.adfors.cz.  

 

Kontaktní osoba: 

Lucie Vejačková, personální ředitelka 

Saint-Gobain ADFORS CZ, s.r.o.  

Tel: +420 606 789 362 

E-mail: lucie.vejackova@saint-gobain.com 
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