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 Rok 2015 byl pro Nadační fond Petra Koukala rokem rychlého rozvoje. Podařilo se realizovat 
všechny plánované akce a tím u veřejnosti vzbudit zájem o problematiku mužského zdraví jakožto 
důležité společenské téma.

 Mezi nejvýznamnější počiny roku 2016 patří vznik vzdělávací brožury s názvem „Manuál pro 
údržbu chlapa“, která se stala základním nástrojem komunikace fondu. 

 Hlavní činností Nadačního fondu Petra Koukala se stalo šíření osvěty mezi mládeží, 
ale i širokou veřejností. Především je třeba zmínit projekt „Roadshow – STK pro chlapy“, v rámci 
kterého nadační fond uspořádal ve vybraných krajských městechpřednášky pro střední školy 
a učiliště. V průběhu celého turné jimi prošlo 1860 studentů. Součástí roadshow byla i účast na 
festivalech Rock for People a Auto moto show na letišti Staňkov. Dalším způsobem šíření osvěty 
byly besedy pro zaměstnance firem.

 Zdaleka ne všechno se dá vyjádřit penězi. Rádi bychom proto poděkovali dárcům, partnerůmi 
dobrovolníkům za to, že spolu s námi tvoří zdravější svět mužů.

Úvodní slovo
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Vznik nadačního fondu: 
5. 2. 2014 zapsán do nadačního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, odd. N, vložka 1096     

Účel nadačního fondu: 
osvěta a podpora zdravímužův Českérepublice
prováděníosvěty a šířeníinformacív oblasti problematiky nejčastějších závažných 
onemocnění mužů – zaměření zejména na onkologické, duševní a fyzické choroby
propagace prevence závažných chorob mužsképopulace
propagace sportu a zdravého životního stylu v návaznosti na prevenci mužských chorob

Zakladatel:
Petr Koukal

Celková výše nadačního kapitálu:
10 000,- Kč

Sídlo:     
Praha 1 – Staré Město, Salvátorská 631/8, PSČ 110 00

IČ:     
024 84 544

DIČ:     
CZ024 84 544

Číslo bankovního účtu:   
131 131 131 / 0600, GE Money Bank, a.s.

Základní údaje o Nadačním fondu Petra Koukala 

• 
•
 
•
•

Předseda správní rady:   
Petr Koukal 

Členovésprávnírady:   
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Prof. MUDr. TomášHanuš, DrSc.
MUDr. Zuzana Švadlenková

Revizor:    
Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.

Ředitel nadačního fondu:  
Mgr. Jindřich Knödl

Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a způsobu 
poskytování nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu. Statut nadačního fondu 
je k nahlédnutí v sídle nadačního fondu a na webových stránkách www.stkprochlapy.cz.
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 Začátkem roku 2015 Petr Koukal přijal pozvání do televizní talk show 
Karla Šípa Všechnopárty v divadle SeMaFor. Pořad se zabýval nadačním fondem 
a životním příběhem Petra Koukala. V lednu se dále uskutečnil teambuilding 
společnosti Autocont, kde Petr Koukal představil více než 600 zaměstnanců 
projekt STK pro chlapy. Závěrem měsíce pak proběhla beseda o prevenci pro 
partnera fondu, společnost Porsche ČR, v jejich sídle. Petr Koukal zde promítl 
část svéhodokumentu Cesta snů apředstavil projekt STK pro chlapy.

 Během února se Petr Koukal účastnil teambuildingu firmy Benteler v rakouském 
městě Flachau, kde pohovořil o projektu STK pro chlapy, besedoval se zaměstnanci 
a zdůraznil důležitost prevence. Později v únoru pak prezentoval svůj projekt 
v rozhovoru pro magazín Mediaplanet a zúčastnil se exhibičního badmintonového 
turnaje firmy KPMG, při kterém projekt představilv rámci doprovodného programu. 

 V březnu nadační fond zaštítil běh Palestra Kbelská 10. Na akci měl vlastní stánek 
a prezentační vozidlo VW Caravella ve svých barvách. Petr Koukal během akce 
poskytl rozhovor o významu prevenceČeské televizi a Českému rozhlasu. 
Další březnovou aktivitou byl exhibiční turnaj pro zaměstnance kliniky ISCARE, 
v jehož rámci Petr Koukal představil aktivity STK pro chlapy.

Přehled aktivit fondu

ÚNOR
BŘEZEN

LEDEN
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 V dubnu se uskutečnila první zastávka přednáškové roadshow STK pro chlapy 
v Brně. V jediném dni proběhly dvě přednášky, jedna na střední škole polytechnické,
kam zavítalo přes 300 studentů, druhá se konala v kině Art a zúčastnilo se jí 350 
studentů. O úspěchu konceptu svědčí okamžitý nárůst počtu fanoušků na Facebookové 
stránce nadačního fondu a pozitivní ohlasy studentů. V dubnu ještě Petr Koukal stihl 
dva rozhovory na tiskové konferenci o olympijské kvalifikaci a nadačním fondu.
 

 V květnu se uskutečnila druhá zastávka přednáškové roadshow STK pro chlapy 
v pražském kině Světozor. Přednášky se účastnilo 425 studentůa opět se setkala 
s pozitivním ohlasem. V jejím průběhu také vznikalo propagační video o přednáškách, 
které nadační fond pořádá. V rámci Pražského mezinárodního maratonu Petr Koukal 
poskytl rozhovory České televizi a Českému rozhlasu, kde mimo jiné prezentoval 
nadační fond a projekt STK pro chlapy. Petr Koukal se také objevil v pořadu Sama 
doma v České televizi, kde hovořil o důležitosti prevence a prezentoval projekt 
STK pro chlapy a unikátní brožuru Manuál pro údržbu chlapa. Závěrem měsíce 
pak Petr Koukal vedl v SANOFI besedu pro zaměstnance firmy, kde opět zdůraznil 
důležitost prevence, představil projekt STK pro chlapy a promítl film Cesta snů. 
 

 V červnu nadační fond navštívil jeden z největších hudebních festivalů 
v České republice, Rock forPeople. Na festivalu se fond prezentoval stánkem, 
jehož osazenstvo tvořili dva medici, kteří oslovovali návštěvníky festivalu, 
rozdávali Manuál pro údržbu chlapa a informovali o důležitosti prevence. 
Brožur se rozdalo přes 2000 kusů. 

Přehled aktivit fondu

KVĚTEN
ČERVEN

DUBEN
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 V červenci se Petr Koukal zúčastnil natáčení spotu pro EPP na Karlovarském 
filmovém festivalu, kde zároveň představil svůj nadační fond společnosti ČEZ. 

 V srpnu byl Petr Koukal pozván na narozeninovou akci pro zaměstnance 
ISCARE, která se konala v pražské ZOO. V jejím rámci Petr Koukal prezentoval 
nadační fond, STK pro chlapy a Manuál pro údržbu chlapa.

 Třetí zastávka přednáškové roadshow byla naplánována na září, kdy fond zavítal 
do Měšťanské besedy v Plzni. Přednášky se zúčastnilo 205 studentů. Dále se fond 
představil se stánkem na Auto moto show na letišti Staňkov, kde naše medičky 
rozdaly přes 600 brožur. Petr Koukal se účastnil dvou akcí –běhu modřanskou roklí 
a akce Pošli příběh. Dále byl pozván jako host do Českého rozhlasu, kde poskytl 
velký rozhovor na téma prevence, STK pro chlapy a Manuálu pro údržbu chlapa.
 

Přehled aktivit fondu

SRPEN
ZÁŘÍ

ČERVENEC
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 Listopad byl ve znamení songu STK, který nazpívala Gábina Soukalová. Videoklip 
se podařilo umístit do hlavního zpravodajství českých televizí a internetových médií. 
Na kanálu YouTube má song STK přes 125 000 zhlédnutí. Další významnou událostí 
byla závěrečná zastávka přednáškové roadshow v Ostravě, kde se nadačnímu fondu 
podařilo naplnit celý tamní kulturní dům. Přednášky se tedy účastnilo 580 studentů. 
V listopadu pak Petr Koukal ještě stihl na největší české sportovní výstavě Sportlife 
v Brně poskytnout rozhovory a prezentovat projekt STK pro chlapy před kamerami 
i návštěvníky

Přehled aktivit fondu

LISTOPAD
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 Hlavním cílem nadačního fondu pro rok 2016 je pokračovat i nadále ve snaze oslovit co nejvíce 
mladých mužů, kteří se nejčastějistávají oběťmi rakoviny varlat. Klíčovým záměrem fondu je 
uskutečnit přednáškovou roadshow pro střední školy – STK pro chlapy – vevšech krajských městech 
a naplnit co nejvíce přednáškových sálů či kinosálů mladými muži, kteří leckdy nemají o rakovině varlat 
či dalších onemocněních ani tušení. Nadační fond hodlá pokračovat i s přednáškami pro firmy a jejich 
managementy. Naší snahou bude také zajistit v krajských městech alespoň jednu urologickou ordinaci 
STK, která by distribuovala Manuál pro údržbu chlapa.

 Nadační fond Petra Koukala má rovněž v plánu opětovně navštěvovat vybrané hudební a kulturní 
festivaly. Na stánku nadačního fondu budoustudenti či studentky lékařských fakult návštěvníkům 
rozdávat Manuál pro údržbu chlapa a diskutovat s nimi o problémech mužského zdraví. 

Výhled na rok 2016



WWW.STKPROCHLAPY.CZ 17

Děkujeme všem partnerům nadačního fondu Petra Koukala za podporu v roce 2015.

Poděkování partnerům



www.facebook.com/stkprochlapy

www.stkprochlapy.cz


