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TZ Sokol má nového partnera. Spolupráci zahájil s jednou z nejtradičnějších 
pardubických firem PARAMO 
 
Těžko lze mezi pardubickými firmami hledat jinou, která by byla tak úzce provázána s naším 
městem, než je Pardubická rafinerie minerální olejů, tedy PARAMO a.s. Pro klub je velkou ctí, 
že se rozhodla spojit své síly právě s florbalovým klubem Sokol Pardubice. O plánech víc 
prozradí segment manager společnosti Luboš Krejčík. 
 
Proč jste se rozhodli navázat spolupráci s florbalovým klubem Sokol Pardubice? 
Florbal vnímáme jako jeden z nejvíce se rozvíjejících nových sportovních disciplín. Když trochu 
přivřeme oči a pomineme náskok severských týmů, tak můžeme říct, že český florbal patří ke 
světové špičce. Florbal pro svoji ralativní ekonomickou dostupnost je i přístupný široké veřejnosti 
a z toho pramení i velice silná členská základna. Tyto velice silné argumenty nás přesvědčili v tom, 
že jsme akceptovali nabídku Sokola Pardubice. Navíc jsme tím podpořili tým, který je součástí 
regionu, ve kterém podnikáme. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Je to vaše první spolupráce a "obchodní kontakt" s 
florbalem? 
Ano, Sokol Pardubice je naše první zkušenost s 
florbalem, alespoň co se sponzoringu týče. Jinak já 
osobně jsem přišel do kontaktu s florbalem i díky 
vlastní zkušenosti jako amatér, který si rád zkusí 
jakýkoliv sport. 
 
Spolupráce byla zahájena při televizním utkání, jak 
se z vašeho pohledu, zápas vydařil? 
Netroufnu si hodnotit sportovní stránku, od toho jsou povolanější. Škoda, že se domácímu týmu 
nepodařilo vyhrát, ale věřím, že příště to bude lepší. Z pohledu sponzora musím hodnotit zápas 
kladně. Byla vynikající návštěva, skvělá atmosféra, takže musím vzdát hold organizátorům. 
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Můžete krátce představit vaši společnost, která má v Pardubicích velkou tradici? 
Ano, pardubická rafinerie má své kořeny v roce 1889, takže v letošním roce oslavíme již 125 let 
své existence. Toto svědčí o tom, že nabízíme stále kvalitní výrobky, které mají své zákazníky 
nejen na českém trhu.  
 
Historie ale není to, co určuje přítomnost a budoucnost naší společnosti. Jsou to především 
moderní technologie, výzkum a inovace! Akciová společnost Paramo se tradičně specializuje 
především na výrobu mazacích a procesních olejů, dále stavebně izolačních asfaltů a silničních 
asfaltů, parafinů a gačů a dalších rafinérských výrobků.  
 
V portfoliu Parama jsou špičkové oleje značky MOGUL pro všechny renomované značky osobních 
i nákladních automobilů. MOGUL je nejznámější a nejpoužívanější značka maziv na českém trhu. 
Oleje MOGUL využívají poslední pokročilou technologii syntetických základových olejů a přísad. 
Motoristická veřejnost má možnost koupit v běžné distribuční síti i olej MOGUL 5W-50 EXTREME 
SPORT určený pro motory závodních vozů, který ve svých soutěžních speciálech používá úspěšný 
rallye jezdec Roman Kresta.  

 
Za řadu olejů MOGUL MOTO, speciálně vyvinutou pro dvoudobé i čtyřdobé motory moderních 
motocyklů získala společnost Paramo prestižní cenu PETROLawards v kategorii produkt.  Kvalitu 
této řady potvrdila například i česká reprezentace v roce 2012 na Šestidenní v Německu.   
 
Paramo ve svém portfoliu nemá ale jenom motorové oleje, ale silné postavení na trhu má i v 
oblasti průmyslových aplikací. Více se o naší nabídce můžete dovědět na stránkách 
www.paramo.cz a www.mogul.cz 
 
 
 


