Výroční zpráva

Úvodní slovo

Práce nadačního fondu Petra Koukala je vedena přesvědčením, že problematika mužského
zdraví je velice důležité téma, o kterém se ve společnosti takřka nehovoří. Po prvním roce
osvětové činnosti můžeme s potěšením konstatovat, že se naše poslání setkalo s porozuměním
a že jsme úspěšně vykročili na cestu zlepšování povědomí o mužském zdraví.
Přestože první rok fungování nebyl snadný, jak už to u nově vznikajících projektů bývá,
díky úsilí a systematické práci se nám podařilo posunout společenské povědomí o nemocech
a prevenci o kus dál a soudě dle ohlasů, které dostáváme, i zachránit několik lidských životů.
Nadační fond Petra Koukala se podílel na společenských aktivitách, v rámci kterých jsme
šířili osvětu mezi zaměstnance firem formou besed a přednášek. Kromě toho jsme měli
možnost mnohokrát představit projekt STK pro chlapy a jeho vizi.
Zdaleka ne všechno se dá vyjádřit penězi. Rádi bychom proto poděkovali dárcům,
partnerům, dobrovolníkům i členům za to, že společně tvoříme zdravější svět mužů.
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Základní údaje o Nadačním fondu Petra Koukala

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 zdraví mužů v České republice
• provádění osvěty a šíření informací v oblasti problematiky nejčastějších závažných
onemocnění mužů – zaměření zejména na onkologické, duševní a fyzické choroby
• propagace prevence závažných chorob mužské populace
• 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.
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Předseda správní rady:
Petr Koukal
Členové správní rady:
Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, Dr Sc.
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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Přehled aktivit fondu

Druhá aktivita byla naplánována na Světový den rakoviny, kdy se Petr Koukal
spolu s lékařem z kliniky Urosanté zúčastnil besedy pro zaměstnance a management
partnera CISCO.

Závěrem měsíce se uskutečnilo promítání filmu Cesta snů Petra Koukala při
příležitosti slavnostního otevření badmintonové haly v areálu Zichoveckého pivovaru,
kde Petr Koukal navíc také vedl besedu o mužském zdraví a zahrál si se zájemci
exhibiční zápas.
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DUBEN

V dubnu 2014 se nadační fond účastnil celkem pěti akcí. Hned na začátku měsíce
proběhlo natáčení televizního spotu pro partnery fondu, společnost Mazda a kliniku
Urosanté. Tento TV spot byl po dobu šesti měsíců pravidelně vysílán na televizním
kanálu TV Sport5. Dále pak Petr Koukal představil projekt STK pro chlapy a nadační
fond na vernisáži obrazů, golfovém turnaji a semináři pro běžce.

BŘEZEN

V březnu se Petr Koukal zúčastnil velké konference Corporate Health Day. V jejím
rámci prezentoval projekt STK pro chlapy i nadační fond jako takový a navázal mnoho
zajímavých kontaktů s lidmi, kteří s mají v oboru firemního zdraví velké zkušenosti
a sdíleli s námi cenné informace

ÚNOR

V únoru 2014, těsně po založení nadačního fondu, se podařilo uskutečnit dvě akce.
První byla spojena s akcí České firemních hry pořádané Asociací firemního sportu
a zdraví. Cílem nadačního fondu byla propagace projektu STK pro chlapy v rámci
firemních programů zdraví a akcí pro firemní týmy. Nadační fond byl partnerem
disciplíny bowling.
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Přehled aktivit fondu
Květen byl pro nadační fond velice důležitý. Začátkem měsíce se konala tisková
konference, na které Petr Koukal představil projekt STK pro chlapy a chystané
aktivity fondu. Zbytek měsíce zabrala účast na veletrhu Sport Expo při příležitosti
Prague International Marathon, kde se nadační fond prezentoval formou TV spotů
a informativních letáků. Dále probíhaly také letní pokračování Sportovní firemní
hry a akce Zdravý golf v golfovém resortu Liberec, na nichž Petr Koukal osobně
prezentoval důležitost prevence a preventivních prohlídek, na které poukazuje projekt
STK pro chlapy a oslovil tím mnoho golfistů.

KVĚTEN

První červnovou aktivitou nadačního fondu byla výroční párty Vysoké školy finanční
a správní, na které se studenti a návštěvníci mohli díky speciálnímu přístroji dozvědět
z kapky krve více informací o svém zdravotním stavu a samozřejmě také o projektu
STK pro chlapy. Následovala konference Go Healthy Event, kde Petr Koukal osobně
hovořil o vlastní zkušenosti s onkologickou léčbou a prezentoval projekty nadačního
fondu. Na konci června se nadační fond podílel na otevření nové kliniky partnera
ISCARE. Petr Koukal při této příležitosti pohovořil o aktivitách nadačního fondu
a o projektu STK pro chlapy a o snaze nadačního fondu porušení společenského tabu
mužského zdraví.

ČERVEN

Díky partnerům TOI TOI a ISCARE byla účast nadačního fondu na festivalu ještě
podpořena TV spoty, které běžely na obrazovkách LED v jejich stáncích.
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ČERVENEC

V červenci se v rámci spolupráce s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy podařilo
umístit na jejím stánku na festivalu Rock for People roll-upy a letáky nadačního fondu.
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Přehled aktivit fondu
V září se fond podílel na dvou akcích svého partnera ISCARE. Na obou byly
k dispozici pro prezentaci fondu roll-upy a informativní letáky.

ZÁŘÍ

Závěrem měsíce se pak nadační fond v čele s Petrem Koukalem zúčastnil
firemního turnaje společnosti CISCO. Petr Koukal při té příležitosti pohovořil o tom
jak je důležitá prevence a preventivní prohlídky na základě svého životního příběhu
a představil nadační fond a projekt STK pro chlapy. Petr Koukal se také zúčastnil
exhibičního turnaje.

Na měsíc říjen připadl Den zdraví DHL. Pro tuto akci měl nadační fond v místě
konání vlastní stánek a Petr Koukal uspořádal přednášku pro účastníky akce.

ŘÍJEN

V rámci listopadové akce Zdravé Klánovice Petr Koukal slavnostně zahájil
badmintonový turnaj, představil film Cesta snů Petra Koukala a uspořádal motivační
besedu na téma mužského zdraví.

LISTOPAD

WWW.STKPROCHLAPY.CZ
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Výhled na rok 2015

Hlavním cílem Nadačního fondu pro rok 2015 je oslovit mladé muže, kteří se nejčastěji
stávají oběťmi rakoviny varlat. Nadační fond má v plánu vytvořit „Manuál pro údržbu chlapa“,
edukační brožuru, která bude k dispozici na přednáškách, festivalech nebo bude distribuována
do lékařských zařízení. Naší snahou je zajistit alespoň jednu „STK urologickou ordinaci“
v krajských městech, která by distribuovala „Manuál pro údržbu chlapa“. Největší část činnosti
nadačního fondu pro rok 2015 tvoří plánované přednáškové turné pro střední školy v krajských
městech. Hlavním cílem je naplnit co nejvíce přednáškových sálů či kinosálů mladými muži,
kteří leckdy nemají o rakovině varlete či dalších onemocněních ani tušení. Nadační fond také
hodlá pokračovat s přednáškami pro firmy a jejich management.
Dalším důležitým krokem pro rok 2015 bude změna designu webu www.stkprochlapy.cz.
Tento web by se měl více zaměřit na aktivity nadačního fondu a na příběhy lidí, kterým projekt
pomohl.
Nadační fond Petra Koukala má rovněž v plánu návštěvu vybraných letních festivalů.
Pro festivalové turné je v plánu výroba stánku nadačního fondu. Na stánku budou studenti či
studentky lékařských fakult návštěvníkům rozdávat „Manuál pro údržbu chlapa“ a diskutovat
s nimi o problémech mužského zdraví.
WWW.STKPROCHLAPY.CZ
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Poděkování partnerům

Děkujeme všem partnerům nadačního fondu Petra Koukala za jejich podporu v roce 2014.
WWW.STKPROCHLAPY.CZ
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www.facebook.com/stkprochlapy
www.stkprochlapy.cz

