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P ředstavení Pravidla bincárny
podle textů brněnské faceboo-
kové party KKRD Boys, které

v Divadle Husa na provázku zdra-
matizovala Eva Petláková a zrežíro-
vala zdejší nová šéfka Anna Davido-
vá, bylo vyprodané za pár minut.
A zatím je až do konce sezony, při-
čemž diváci ještě ani netušili, jak se
naprosto nekorektní humor jinak
anonymních autorů o dročení čili
souložení podaří na scénu převést.
Naprosto bez jakýchkoliv zábran

psaný nejen jazykový humor, pový-
šený starobrněnským hantecem, se
totiž stal už takovým fenoménem,
že KKRD (Kluci, kteří rádi dročí) vy-
nesl přede dvěma lety Magnesii Li-
teru za nejlepší blog roku a hlavně
oddaný obdiv tisíců sledovatelů.
A ti se jistě budou chtít na malič-

kou sklepní scénu na Zelňáku do-
stat tím spíš, až se ze šeptandy
i této recenze dozvědí, že původní
humor KKRD dostal i v divadle vše,
co si zasloužil. Žádný z fanoušků
snad nemůže být zklamán ani šíle-
nými kostýmy, ani výpravou Petry
Vlachynské. A už vůbec ne herecký-
mi výkony. Naprosto bravurně si
vede hlavně Jan Kolařík coby auto-

rům textů asi nejbližší postava – ne-
jen kvůli dokonalé brněnské výslov-
nosti, ale i pro nehraný mužský
nadhled nad nepřestrojeným prou-
dem vtipných čuňačinek, z nichž
jsou texty KKRD složeny.
Což druhý z herců Dominik Tele-

ky jakžtakž dohání svým výborným
herectvím a také tím, že jeho občas-
ná slovenština dodává představení
další odstín, který ovšem předloha
od KKRD nemá. A jediná dámská
postava, Tereza Volánková, sklízí
obdiv i potlesk na otevřené scéně
vlastně hlavně proto, že takové tex-

ty, situace, ale především opravdu
šílené lascivní kostýmy dokáže bez
uzardění vynést – a unést – jen sku-
tečná osobnost.
Když se člověk rozhlédne po

ostatních divácích, dochází mu sa-
mozřejmě, že tohle představení,
stejně jako texty KKRD na Faceboo-
ku, nejsou pro všechny. Ale záro-
veň že ti, kteří takové popisy sexu
ze všech možných úhlů – ať už na
papíře, či na scéně – neunesou, se
o hodně připravují. Všechny naše
sexuální můry, nedostatky, neo-
podstatněná chvástání a vůbec kde-

co, o čem by člověk jinak rád mlčel
nejspíš i sám před sebou, se totiž
v hravém pojetí KKRD stávají důvo-
dem k úlevnému smíchu. A to au-
torky v podstatě dokonale přenesly
na scénu.
A když má divák po první tři-

čtvrtěhodině pocit, že víc a déle se
už těm kulometně chrleným tex-
tům smát nedokáže, další třičtvrtě-
hodina přidá na scénických obra-
zech i zhudebněných textech
KKRD i Petra R. Tomana ze skupiny
Brünnwerk. Ta je spolu se svým líd-
rem Pavlem Zlámalem podepsána
pod hudbou, již v pozadí scény hra-
je živě zdejší trojčlenná kapela.
Ctitelé rázných a nekorektních po-

stů KKRD, které stejně vtipně ko-
mentují také naši současnou politic-
kou situaci, budou možná zklamá-
ni, že si autorky žádný z nich pro
svá scénická ztvárnění nevybraly.
Pravidla bincárny se opravdu věnu-
jí pouze hlavnímu původnímu té-
matu KKRD, jímž je dročení a kdeja-
ký zážitek a komentář kolem něho.
Bincárna je totiž hanbinec neboli
vykřičený dům. Takže Pravidel sou-
časné politické bincárny se možná
dočkáme někdy příště...

U
ž čtvrt století se brněnská
firma Techsport soustředí
na přestavby aut přesně
podle požadavků zákazní-
ka, posledních několik let

i pro hasiče či policisty. Nedávno
od státu získala zakázky za více než
400 milionů korun, čímž nastarto-
vala nejúspěšnější období ve firem-
ní historii. „Daří se nám i díky
tomu, že jsme se zaměřili na pře-
stavbu více značek aut,“ říká ředi-
tel společnosti Zdeněk Štěpánek.

Za sto milionů jste uzavřeli kon-
trakt nadodávku90 aut propoli-
cisty, pro ně také připravujete
i 79 nákladních aut za 44 milio-
nů. Na dalších 300milionůmáte
dohodu s ministerstvem vnitra.
Tyto smlouvy jste navíc získali
zhruba za posledního půl roku.
Hlásíte se ještě o další podobně
velké zakázky?
Účastníme se skoro všech výběro-
vých řízení, máme na to speciální
oddělení.

Spíš jsemmířil k tomu, zdamáte
dostatek lidí, abyste takhle vel-
ké zakázky zvládli?
Je otázka, jestli vše budeme dělat
v tomto roce, nebo se zakázky roz-
mělní i do dalších let. Nyní máme
pod smlouvou 550 aut, ale do dneš-
ka není dané, kdy přesně je naši zá-
kazníci potřebují. Potvrzených je
90 aut pro policejní kynology, umi-
krobusů pro ministerstvo vnitra to
vypadá na část vozů tento rok, tak-
že kapacita zatím stačí.

Nicméně museli jste kvůli těmto
zakázkám nabírat nové lidi?
V současné době je dokážeme po-
krýt vlastními zaměstnanci. Na na-

šich třech provozech pracuje do-
hromady se sesterskou firmou Br-
nocar 90 lidí. Ke konci roku však
očekáváme tlak na dodávku, a tak
dopředu sháníme tři pracovníky.

Některé zakázky máte uzavřené
až do roku 2022. Už jste nějaká
auta dodali?
Zatím ne. První dodávky jsou podle
smlouvy do osmi měsíců, my jsme
dnes ve druhém. Zvládneme to asi
i dříve, ale nejpozději v listopadu
by měla být předaná všechna poža-
dovaná auta.

Čím to, že jste najednou během
tak krátké doby uspěli u tak vel-
kých zakázek? Doposud jste pro
státní instituce nebo obce měli
spíš kontrakty za jednotkymilio-
nů korun...
Větší zakázky jsme získali i v minu-
losti, například 73 aut Ford Ranger
pro hasiče v jednotlivých krajích.
Nicméně teď je tomožná dané situa-
cí na trhu, kdy stálí dodavatelé
zkrátka nemají kapacity. Do výběro-
vých řízení se pořád hlásí dvě tři
stejné společnosti, do toho jsme
teď ale vstoupili my. A to i tím, že
jsme rozšířili záběr a nechtěli pře-
stavovat jen fordy a citroëny.

Takže za to může změna, že se
nesoustředíte jenna značky, kte-
ré prodáváte přes Brnocar?
Přesně tak. Brnocar ale i dál prodá-
vá pouze fordy a citroëny.

Odkud vyšel impulz, že se firma
Techsport zaměří také na další
značky?
Donutily nás k tomu požadavky za-
davatelů. Vždycky jsme tyto zakáz-
ky odkládali s tím, že to není pro
naše auta. Pak jsme si ale řekli, jest-
li to není škoda, když umíme vozy
přestavět. Jen jsme simuseli domlu-
vit dodavatele jiných značek, což
jsme udělali. Proto jsme se mohli

přihlásit do těchto zakázek, které
bychom dříve nebyli schopni dělat.

Kolik procentuálně přestavuje-
te fordů a citroënů a kolik dal-
ších aut?
U té první dvojice je to 80 procent,
20 procent připadá na ostatní vozy.

Pořád je to tedy dost. Chcete ten-
to podíl dál měnit a máte nějaký
cíl, kam se chcete dostat?
Je to dost, ale cíl je složitý, protože
nevíme, co budou chtít zadavatelé.
Pokud jsou spokojeni se značkami
Ford, Škoda, Renault, rádi směřují
výběrové řízení tak, aby jim byla
i nadále dodávána konkrétní auta.

Jaké značky tedy máte a které
chcete přidat?
Kromě Fordu a Citroënu je to Re-
nault, Peugeot, Volkswagen a Ško-
da. Tato šestice je základ toho, co
zákazníci chtějí především. Uvidí-
me, zda se zaměří třeba na Toyotu
nebo Hyundai.

Jak dlouho vůbec trvá například
přestavba auta pro hasiče?
To záleží. U jednoduchých, kde se
montují vysílačky nebo majáky, to
je sedm až deset dní. U zmiňova-
ných vozů pro policejní psovody,
kde jsou větší zásahy – dodávají se
klece, osvětlení, klimatizace – to od-
haduji na tři týdny.

Zabralo vám něco i více času?
Třeba zrovna teď dělámemonitoro-
vací vůz pro policisty, máme ho už
tři týdny na dílně a jsme někde v po-
lovině.

Vaše firma působí na trhu 25 let.
Jak se vyvíjela?
Na začátku jsme dělali za zadní se-
dadla aut drátěné přepážky na ná-
kladní prostor. Takovým způso-
bem jsme předělávali skoro všech-
ny značky. Časem zájem o tyto pře-

pážky klesal, my jsme ale měli fir-
mu a znalosti, a tak jsme postupně
začali s vlastním vývojem. Třeba
jsme vyvinuli dodatečnou montáž
sklopných sedadel, bezpečnostní
schránky pro přepravu cenných
předmětů, připravovali jsme vozi-
dla pro letiště, monitorovací auta
pro Dukovany.

To musíte mít i bezpečnostní
prověrku, ne?
Firma prověřená je a její majitel se
chystá i na bezpečnostní prověrku.
Zatím to ale není potřeba, nikdo ji
doposud nechtěl.

Proč si ji tedy majitel hodlá vy-
stavit?
Sám pro sebe, protože už si myslí,
že jsme se dostali do fáze, kdy je to
vhodné. Čímdál častěji se po nás žá-

dají i různé výpisy z rejstříků, tak to
byl také ten důvod.

Jste například pod větším drob-
nohledem z hlediska kontrol?
To ne. Ani naopak nemáme žádné
výhody z toho, že dodáváme auta
pro hasiče nebo policisty.

Proč vlastně využívají zákazníci
vás a neobjednají přestavby aut
přímo u výrobců?
Ti to nedělají. Auta, která jsou pře-
stavěná, už jdou přes různé speciali-
zované firmy, jako jsme my.

Kolik je na českém trhu tako-
vých společností?
Bavíme se o sedmi až deseti fir-
mách. Jde také o to, že každá pře-
stavbamusí být schválenáminister-
stvem dopravy nebo Technickým

ústavem požární ochrany. Není to
tak, že by si někdo řekl, že tady na
koleni teď něco upravím a dám to
policistům nebo někomu jinému.

Když se vám tak daří, plánujete
masivnější rozvoj?
Chceme obě firmy přestěhovat do
Lelekovic na Brněnsku, kde jsme
koupili pozemky. Současné prosto-
ry jsou malé. Nový areál s třípatro-
vým showroomem vyroste hned
u hlavní silnice z Brna na Svitavy, je
tam zastávka vlaku, MHD, takže ob-
služnost podobná jako v Brně.

Kdy se budete stěhovat?
Jsme ve fázi příprav. Původně jsme
chtěli mít novou budovu hotovou
do konce roku. Teď ale říkám, že
když vše dobře dopadne, bude ho-
tovo na jaře toho příštího.

Pravidla bincárny
Husa na provázku

INZERCE

Brněnská společnost Techsport získala zakázky za téměř půl miliardy korun od státních složek

Auta upravují na
míru hasičům
nebo policistům

80 %

Marek Osouch
redaktor MF DNES
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KKRD Boys válí i na divadelních prknech


