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Litomyšl, 5. května 2021 
 
ADFORS GRANT OPĚT PODPOŘIL ŘADU REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ 
 
Adfors Grant je mnohaletou dobročinnou aktivitou společnosti Saint-Gobain Adfors 
CZ. Ta se se svými dvěma závody v Litomyšli a Hodonicích na Znojemsku řadí mezi 
největší regionální firmy a zaměstnavatele. Aktuálně ADFORS CZ zaměstnává více 
než 2200 lidí.  
 
Již od roku 2014 rozděluje ADFORS CZ každoročně 250 tisíc Kč na podporu prospěšných 
projektů a organizací v okolí svých výrobních závodů. V letošním roce byla částka navýšena 
na 375 tisíc Kč, protože ADFORS CZ zařadil do Grantu i možnost dotace obecních aktivit. 
Od roku 2014, kdy byl Grant vyhlášen poprvé, ADFORS CZ podpořil 67 lokálních projektů, 
mezi které rozdělil částku 2.144.595 Kč. Nad rámec tohoto projektu v posledních pěti letech 
přispěl, buď přímou podporou nebo prostřednictvím nadace Saint-Gobain, na další sociální, 
dobročinné a zájmové aktivity částkou převyšující 5 milionů Kč. Řadí se tak mezi největší a 
nejstabilnější dárce v regionech, kde působí.  
  
V letošním roce bylo do ADFORS GRANTu podáno celkem 31 žádostí s projekty z oblasti 
kultury, sportu, sociální a ekologie. Rozsah projektů zůstal i nadále v lokalitách obou 
výrobních závodů Saint-Gobain Adfors CZ, tj. okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Moravského 
Krumlova a Znojemska. 
 
“Hlasování o tom, který z  projektů získá grant, se každoročně ujímají zaměstnanci 
ADFORS CZ. Z přihlášených návrhů jsme tak vybrali devět, které podpoříme. Pět v okolí 
Litomyšle, čtyři v okolí Hodonic. Letos jsme poprvé do grantové podpory zařadili také pomoc 
obcím. Zde rozhoduje vedení společnosti. Navíc tedy pomůžeme dalším čtyřem záměrům, 
které přihlásily obce Řetová, Medlice, Litomyšl a Hluboké Mašůvky. Celkem tak v letošním 
roce podpoříme třináct organizací a jejich projekty.” uvedla personální ředitelka Lucie 
Vejačková, která je zároveň patronkou ADFORS GRANTu.  
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Vítězné projekty ADFORS GRANTu 
Český svaz včelařů, Z. O. Česká Třebová – Podpora aktivit členů svazu /nákup nových včelstev/ 
Útulek Přímětice u Znojma – Rekonstrukce nového zázemí pro kočky 
Doku Zahrady z.s. - Festival autorského dokumentu v areálu Zámeckého návrší, Litomyšl 
Dyjavánek Znojmo, z.s. - Obnova krojového vybavení folklorního souboru 
TJ Jiskra Litomyšl z.s. - Nákup kójí na uskladnění sportovního náčiní pro několik sportovních oddílů  
SDH Tasovice – Nákup stavitelné kladiny na trénink dobrovolných hasičů, zejména ve věku 6-18let 
TJ Sokol Čistá – Rekonstrukce střešní krytiny nad kabinami sportovního oddílu  
Hospic Bílá Holubice – Podpora péče o onkologické a paliativní pacienty v domácím prostředí 
Dětský domov Znojmo – Letní pobyt dětí během prázdnin 
 
Projekty na podporu obcí mikroregionu 
obec Řetová – Obnova dětského hřiště při Mateřské škole obce Řetová 
obec Medlice – Výstavba oplocenky a následná výsadba stromků 
město Litomyšl – Nákup vyprošťovacího nářadí pro Sbor dobrovolných hasičů obce Litomyšl JPO II 
obec Hluboké Mašůvky – Pořízení workoutových prvků do areálu fotbalového hřiště  
 
Skupina Saint-Gobain 
Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový 
život každého z nás a naši budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme, 
a jsou součástí každodenního života: v budovách, dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha 
průmyslových řešeních. Poskytují nám komfort, výkonnost a bezpečnost tím, že řeší výzvy udržitelné 
výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu. 
 
€38.1 mld obrat v roce 2019  
Více než 167 000 zaměstnanců, v 70 zemích světa 
Závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 
www.saint-gobain.cz 
 
Saint-Gobain Adfors CZ 
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 vyrábí skleněná 
vlákna a následné je zpracovává. ADFORS CZ tak nabízí široké portfolio výrobků pro stavebnictví i 
průmyslové aplikace, jako jsou perlinky, pásky na spoje sádrokartonů, sklovláknité tapety a výztuže 
do asfaltových vrstev. ADFORS CZ zaměstnává více 2000 pracovníků.  
 
Více informací naleznete na www.adfors.cz. 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain CZ a SK 
Mobil: 724 738 135 E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com    

http://www.saint-gobain.cz/
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