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Co si vybereš ty?
První příběh
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Nestyď se, kámo!
Druhý příběh
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Nenech se ovlivnit
Třetí příběh
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Při pohybu si dopřej
Čtvrtý příběh
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Při pohybu si dopřej
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Neboj se být jiný
Pátý příběh
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Už v mládí jsem si vysnil, že vyhraju olympiádu v badmintonu. Vítězil jsem v juniorských turnajích, stal jsem 
se mistrem republiky, reprezentantem, účastníkem olympiády v Pekingu 2008. A snil jsem dál. Žil jsem 
prostě pod šťastnou hvězdou.

Jenže pak jsem najednou stál v ordinaci a poslouchal doktora, jak říká: „Pane Koukale, Vy mi nerozumíte. 
Už na žádný trénink nepůjdete, protože máte zhoubný nádor varlete a ještě dnes vás budeme operovat. Pak 
vás čeká chemoterapie.“

Bylo mi čtyřiadvacet. Postupem času jsem zjistil, že takových je nás víc – i mladších – na první pohled 
silných a zdravých. Včasný nález, úspěšná léčba, víra, vůle, podpora blízkých a tvrdý trénink, to vše mě 
vrátilo zpět do života běžného i sportovního. Nakonec jsem si vydřel olympiádu v Londýně, kde jsem měl tu 
čest nést olympijskou vlajku, a pak do třetice i tu v Riu.

Věřím, že díky všemu, co jsem prožil, dokážu vést Nadační fond Petra Koukala a jeho projekt STK pro 
chlapy a inspirovat tak co nejvíce mužů, aby si došli na preventivní prohlídku včas. A protože si kluci tvoří 
návyky, jak o sebe pečovat, už v dětství, rozhodli jsme se touto komiksovou formou přiblížit jim v rámci pěti 
příběhů aktuální témata, která možná právě řeší. Přeju jim hezké čtení a hlavně hodně zdraví!

O nadačním fondu
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Realizovat osvětovou a reklamní kampaň „STK 
pro chlapy“ = preventivní prohlídka VČAS!

Vybudovat značku „STK pro chlapy“, která by se 
měla stát symbolem aktivního přístupu mužů
k vlastnímu zdraví a zlidovět.

Začít otevřeně mluvit, komunikovat a porušovat 
TABU chlapského zdraví.

Provádět v České republice osvětu a podporu 
zdraví mužů s využitím osobního příběhu 
olympionika Petra Koukala, který v 24 letech 
překonal rakovinu varlat.

Vybudit a zvýraznit problematiku „mužského 
zdraví“ jako společenského tématu, které se 
bezprostředně dotýká každého z mužů, jejich 
blízkých a rodiny.

Cíle
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Nadační fond Petra Koukala

(telefon) +420 605 232 952
(fax) +420 222 740 001
(e-mail) nfpk@stkprochlapy.cz

www.stkprochlapy.cz

Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1
IČ 02484544
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Děkujeme partnerům 
za pomoc při realizaci 

komiksu


