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Je libo hořkou
s růžemi? Míchá
čokoládu podle
každého přání
Mladý podnikatel Zdeněk Soukup má spoustu tak trochu bláznivých
nápadů a vůli i chuť je dotahovat do konce. Tak vznikly třeba Čokovice
– internetový obchod s „čokoládami na míru“.

S

tuduje informatiku, pracuje jako technik a má hlavu plnou bláznivých plánů, které se nebojí uskutečnit. Přestože se jeho svět točí kolem počítačů
a moderních technologií, zůstává snílkem
s fantazií. Zdeněk Soukup zkrátka věří svému
heslu, že pracovat se dá nejen pro peníze, ale
i pro zábavu. „Při podnikání může jít mnohem víc o radost než o čistý zisk,“ tvrdí mladý
muž, který svým nápadům vtiskl webovou
tvář.
Software, hardware, programátorské vychytávky a nikdy nekončící změť jedniček a nul.
Kromě toho tichá pracovna se supermoderním počítačem a litry kávy, které pomáhají
zvládat mnohahodinovou práci informatika-programátora. Student managementu a informačních technologií Zdeněk Soukup však
není „obyčejný ajťák“. Prosazuje jednodu-

„Napadlo nás tisíc věcí, s nimiž
by se dalo obchodovat. Nakonec
zvítězilo to, co má každý rád
a nikdo neodmítne. Čokoláda.“
chost, fandí originalitě a před kávou dá radši
přednost hrnku teplého kakaa. „Jsem na sladké, kakao a čokoládu mám zkrátka rád,“ říká
s úsměvem mladý podnikatel, který na jaře
rozjel neobvykle sladké webové stránky.

Jakou čokoládu má nejraději autor Čokovic?
Hořkou s pepřem
„Se třemi kamarády jsme chtěli začít podnikat
a nabízet lidem nějakou kvalitní službu. Napadalo nás tisíc věcí, se kterými by se dalo obchodovat, a nakonec zvítězilo něco, co má každý
rád a nikdo neodmítne. Čokoláda,“ vysvětluje
informatik, který si myslí, že prodávat čokoládu je lepší než cpát světu drahé kabelky či
boty. V květnu naprogramoval Zdeněk Soukup jednoduchý web Čokovice, na kterém si
lidé mohou z různých ingrediencí namíchat
svou vlastní čokoládu.
„Osobně dávám přednost hořké s pepřem,
ale mléčná se sušenými květy také není k zahození,“ říká se šibalským úsměvem Soukup. Dodávat lidem originální tabulky čokolády a studovat informatiku ale zdaleka není všechno,
čím se Zdeněk Soukup zabývá. „V Dánsku
jsem studoval business inženýrství, kde jsem
se díky různým workshopům naučil prakticky

U kávy Nad šálkem tmavého životabudiče zpovídala Zdeňka Soukupa redaktorka MF DNES Marcela Svobodová.

řídit lidi a vést firmu. Po návratu jsem stále hledal něco, s čím bych mohl sám podnikat. Napadalo mě tisíc věcí, ale nic nebylo to pravé,“
vzpomíná Soukup, kterého nakonec inspirovala jeho maminka. „Dostal jsem od mámy svůj
portrét, který sama kreslila. Bylo to originální
a přitom hrozně milé, měl jsem z dárku skutečnou radost. Za pár dní mi to došlo: budu prodávat obrazy,“ vzpomíná Soukup. Kdo by si
ale myslel, že začal obcházet aukce a vymetat
starožitnictví, ten by se mýlil. Byl to zase svět
počítačů a internetu, který Soukupovi dal prostor pro seberealizaci. „Naprogramoval jsem
Obrazovice, což je web, kam lidé nahrají fotku, a podle fotky jim jeden z dvanácti malířů,
které zaměstnávám, vyhotoví obraz. Kresbu,
olejomalbu nebo třeba karikaturu. Nově si mohou objednat i loutku,“ říká student, který denně vstává v šest hodin, aby všechny své zájmy
a projekty stihl.

FAKTA

Zdeněk Soukup
Pětadvacetiletý student
managementu a informačních
technologií na Fakultě
informačních technologií VUT
v Brně.
Pracuje jako IT technik
v mezinárodní firmě.
Je autorem webových projektů
Čokovice a Obrazovice. Na webu
Čokovic si lidé mohou objednat
čokoládu z rozmanitých
ingrediencí, na Obrazovicích nabízí
vyhotovení portrétu podle fotky
a doručení obrazu až domů.
Pochází z Uherského Hradiště, už
šest let žije v Brně.
Má rád cestování, miluje výlety do
přírody a Aljašku, kam každoročně
jezdí pracovat do továrny na
zpracování ryb.
V současné době píše diplomovou
práci a přemýšlí nad dalším
originálním projektem.

„Přijít s něčím novým je úžasné.
Zvlášť když to někomu udělá radost“
A kolik je vlastně tomuto mladému podnikateli let? „S věkem je to těžké, každý rok se to
mění. Letos mi je zrovna pětadvacet,“ směje
se mladý muž, který navzdory svému studiu
a zaměstnání nehodlá trávit celý život u monitoru a klávesnice. „Každé prázdniny jezdím
s přáteli pracovat na Aljašku. Šestnáct hodin
denně tam v minus dvaceti stupních kucháme ryby. Tvrdá manuální práce je pro mě úžasně osvobozující. Jen jedny prázdniny jsem vyměnil Aljašku za Čínu, kterou jsme se dvěma
přáteli procestovali na vlastní pěst,“ vzpomíná na své cestovatelské zážitky mladý programátor, který by jednou chtěl navštívit Nepál.
„Cestování je v podstatě snadné, nejhorší je
najít si na ně čas,“ směje se Soukup.
Právě volného času mladému podnikateli
mnoho nezbývá. Práce technika v globální
společnosti, spravování dvou webů a psaní diplomové práce na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Není divu, že když vyšetří Zdeněk Soukup volný den, věnuje jej výletům do přírody nebo vyrazí s kamarády na pivo, u kterého vymýšlí
nové ingredience do čokovických čokolád,
hodnotí karikatury objednané přes Obrazovice a dumá nad dalšími originálními a snad trochu bláznivými nápady. „Kreativitě se meze
nekladou. Přijít s něčím novým je úžasné.
A když to navíc lidem udělá radost, není si co
víc přát,“ uzavírá s úsměvem Zdeněk Soukup.
Marcela Svobodová

„Na Aljašce 16 hodin
denně v -20 stupních
kucháme ryby. Tvrdá
manuální práce je pro mě
úžasně osvobozující.“
PROJEKT

Na kávě v Design Café
Tímto dílem pokračuje
v jihomoravské a brněnské příloze
seriál Na kávě.
Redaktoři MF DNES v partnerské
kavárně redakce Design Café
v Brně každý týden zpovídají
zajímavé osobnosti z kraje
a představují čtenářům jejich
příběhy, o nichž by se třeba jinak
neměli šanci dozvědět.

Po Čokovici i Obrazovice Na nápad prodávat na internetu obrazy namalované podle
fotografií přivedla Zdeňka Soukupa jeho maminka. A tak rozšířil své zájmy o další
obchod vedle toho, kde prodává čokoládu na míru.
2x foto: Jiří Salik Sláma, MF DNES

Příště čtěte: Pavel Müller, šéf
letecké záchranné služby v Brně

Výstavy Barbie na Špilberku

Kina Animované veverky opět v Cinema City

Divadlo

Brno

Restaurovaná keramika z archeologických
sbírek.
Kuky se vrací
Výstava loutek a rekvizit Jakuba Dvorského z filmu Jana Svěráka.

Boskovice

Brno

KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER S KRYPTOU – BARON TRENCK GALLERY

Brno

Kapucínské nám. 5, tel. 542 213 232

CINEMA CITY VELKÝ ŠPALÍČEK

Betlémy a adventní dekorace

Mečová 2

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ

Alvin a Chipmunkové 3 13.20, 15.20, 17.20,
19.20
Černá hodina 3D
15.10, 17.10, 19.30, 21.30
Hranaři
18.40
Kocour v botách
14.40, 16.40, 18.40
Kocour v botách 3D
13.30, 15.40, 17.30
Mission: Impossible – Ghost Protocol 13.50,
16.30, 19.10, 21.50
Perfect Days – I ženy mají své dny
21.20
Poupata
18.50
Rumový deník
20.50
Šťastný Nový rok
16.10, 20.40
Tintinova dobrodružství
14.00
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
16.20,
20.30
Válka Bohů 3D
19.00
Velká vánoční jízda
14.10
Velká vánoční jízda 3D
13.00
Vyměřený čas
21.10

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC
Zelný trh 8, tel. 533 435 280

Karel Hynek Mácha, kníže české poezie
Výstava provádí básníkovým životem a dílem i jeho přijetím v běhu času a současně
i popisuje léta hledání básníkovy podoby
až do současnosti, kdy spojení vědy a umělecké fantazie dalo vzniknout dvěma variantám Máchovy busty.
GALERIE KABINET

Kobližná 4, tel. 542 532 102, 605 298 276

Barvy léta
Výstava Aloise Stratila.

Vánoční stromečky
Výstava projektu Ruku v ruce žáků ze ZŠ
Sekaninova.

GALERIE KATAKOMBY

MĚNÍNSKÁ BRÁNA

Radnická 4, tel. 542 427 108

Zelný trh 9, tel. 542 123 428

Judith Tucker – Na pláži v Bornholmu
GALERIE MLADÝCH
Radnická 4, tel. 542 427 108

Měnínská 7, tel. 542 123 618

Muzeum hraček paní Milady Kollárové
Stálá expozice historických hraček ze sbírek paní Milady Kollárové.

Eva Koťátková

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC

GALERIE U DOBRÉHO PASTÝŘE

Colorito
Malířství v Benátkách 16.–18. století z moravských a slezských sbírek.

Radnická 4, tel. 542 427 108

Ad Paintings
Nejnovější malířská série Tomáše Lahody
Advertisment Paintings tematizuje estetická a rétorická klišé reklamní estetiky z lifestylových časopisů.
HRAD ŠPILBERK
Špilberk 1, tel. 542 123 611, 542 123 612

Barbie v šatech krásných jako sen
Muzeum města Brna připravilo v předvánočním čase pro své návštěvníky milé překvapení v podobě výstavy sběratelské kolekce Eriky Kratochvílové.
Bořek Šípek – Sklo
Hrnčíři na druhou

Moravské nám. 1a, tel. 542 321 100

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské nám. 1a, tel. 542 321 100

Nejkrásnější české knihy roku 2010
Výstava prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury ČR
a Památníkem národního písemnictví v Praze.
Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová
(1927–2011)
Výstava darovaných předmětů z oblasti
volného umění i uměleckého řemesla je formou pocty jedné z nejštědřejších donátorek posledních let.

Kocour v botách 3D

PANORAMA
Kpt. Jaroše 15, tel. 516 452 026

Šťastný Nový rok
Velká vánoční jízda 3D

19.30
17.00

Minská 565/19, tel. 549 247 070

Hodonín
KINO SVĚT
Velkomoravská 1 535/9, tel. 724 183 341

Foto: Bontonfilm
Alvin a Chipmunkové 3
Černá hodina 3D

17.30
20.00

Kyjov
PANORAMA

Přizdis*áči
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část

17.30
20.00

CINEMA CITY OLYMPIA

16.15
20.30
18.15

Veselí nad Moravou
nám. Míru 666, tel. 518 322 379

Alvin a Chipmunkové 3
Černá hodina 3D
U2 3D

JANÁČKOVO DIVADLO
Rooseveltova 1, tel. 542 158 111

Madama Butterfly
Láska, zrada a smrt v exotickém Japonsku.
18.00
MAHENOVO DIVADLO
Dvořákova 571/20, tel. 542 158 111

Cyrano z Bergeraku

19.00

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
Lidická 16, tel. 533 316 301

Charleyova teta
Rozpustilá komedie.

18.00

Pohřby
Dnes 29. 12. 2011

MORAVA

15.00
17.00
17.00

Vyškov

Svatoborská 671, tel. 518 612 945

Modřice

LUCERNA

Kocour v botách 3D
Muži v naději
Perfect Days – I ženy mají své dny

Alvin a Chipmunkové opět v akci.

11.50, 12.50, 14.50,
16.40, 18.40
Mission: Impossible – Ghost Protocol
11.30, 12.30, 14.10, 15.10, 16.50, 17.50, 19.30,
20.30
Moneyball
22.00
Perfect Days – I ženy mají své dny
20.40
Přizdis*áči
12.00, 15.00, 17.10, 19.10
Rumový deník
21.10
Šťastný Nový rok
19.20
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
12.40,
15.10, 17.30, 19.50
Válka Bohů 3D
17.10, 21.40
Věc: Počátek
21.30
Velká vánoční jízda
12.10, 14.10, 16.10
Vendeta
22.10
Vyměřený čas
19.00

Krematorium, Jihlavská 1, Brno

10:30 CIPRIS VLADIMÍR 1928 Brno
11:30 DVOŘÁK MIROSLAV 1929 Brno
12:00 SAJVALD ŠTĚFAN 1929 Brno
12:30 LIPSKÁ HELENA 1924 Brno
14:45 RUBEŠ MARTIN 1980 Brno

SOKOLSKÝ DŮM

Zítra 30. 12. 2011

Tyršova 2, tel. 544 221 482

Alvin a Chipmunkové 3
Šťastný Nový rok

16.00
20.00

kostel sv. Vavřince, Komín

11:00 BEDNÁŘOVÁ MILUŠE 1928 Brno

U Dálnice 777

Znojmo

Krematorium, Jihlavská 1, Brno

Alvin a Chipmunkové 3

SVĚT

9:30 WAGNER STANISLAV 1937 Brno
10:30 HRUBÁ ALENKA 1939 Brno
11:00 RAMPULA PAVEL 1947 Tvarožná
11:30 FRANC JIŘÍ 1941 Brno
12:30 HORÁČKOVÁ VĚRA 1923 Brno
14:45 KOLBÁBEK ZDENĚK 1936 Brno

12.20, 14.30,
16.30, 18.30, 20.20
Černá hodina 3D 13.50, 16.00, 18.00, 20.00,
21.50
Hranaři
18.10, 20.10
Kocour v botách
11.10, 13.10, 15.00, 17.00

Havlíčkova 7, tel. 515 224 034

Alois Nebel
Alvin a Chipmunkové 3
Černá hodina 3D
Perfect Days – I ženy mají své dny

20.00
17.00
18.30
19.00

