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Výroční zpráva ABATOP z.s. za rok 2021.  

Vážení přátelé, 

předkládáme vám výroční zprávu ABATOP z.s. za rok 2021.  

Dovolte mi několik slov úvodem. 

ABATOP z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Královém 

v oddílu L, sloţce 7091. 

 

Zpráva o činnosti: 

ABATOP z.s. vyvíjí vzdělávací a osvětovou činnost. Posláním naší křesťanské organizace je 

organizovat, zajišťovat a poskytovat přednáškovou a poradenskou činnost mladým lidem. 

Touto činností zasahujeme a ovlivňujeme ţáky a studenty ZŠ a středních škol, učilišť a také 

rizikové skupiny zvláštních a speciálních škol, sociálních ústavů a dětských domovů kde 

převáţnou část tvoří romské etnikum. Cílem je informovat mladé lidi na školách o 

rizikovém chování a moţných způsobech přenosu HIV/AIDS, nakaţení HPV, zneuţívání 

návykových látek a drog. Informujeme o poruchách příjmu potravin a nebezpečí anorexie a 

bulímie a další.  

Projekt se snaţí minimalizovat rizikové faktory chování mládeţe a vést je takovým směrem, 

který povede k odpovědnosti za vztahy, které navazují. Cílem je, aby mladí lidé získali 

informace, sebevědomí, úctu k druhému pohlaví, byli povzbuzeni v sebeovládání. Váţili si 

takových hodnot jako je věrnost, panenství, zdraví. Cílem je sníţení rizikového chování 

mládeţe, sníţení rozvodovosti a počtu nechtěných těhotenství, sníţení rizika nákazy 

HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob.  Povzbuzujeme a vedeme studenty k tomu, aby 

přistupovali k sexu odpovědně, zdrţenlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých 

partnerských vztahů.  

Nabízíme poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště. Poskytujeme kvalitní 

informace a vzděláváme pedagogické pracovníky. 

 

Odborným garantem projektu ABATOP z.s. je Doc. MUDr. Jana Hamanová, Csc – 

předsedkyně České společnosti dorostového lékařství České společnosti Jana Ev. Purkyně.  
 

Činnost ABATOP z.s je po celém území ČR. Obrací se na nás s ţádostmi školy, organizace a 

církve. Je pochopitelné, ţe kaţdý, kdo se podílí na jakékoliv činnosti, chce také vidět výsledky, 

chce se přesvědčit, ţe vynaloţené prostředky byly vyuţity účelně. I proto vám předkládáme výroční 

zprávu o činnosti ABATOP z.s. za rok 2021. 

 

Věřím, ţe informace uvedené v této výroční zprávě, jsou díky obětavosti mnohých dárců 

informacemi pozitivními. V roce 2022 bychom dále ve své činnosti rádi pokračovali. Máme naději, 

ţe naše představy budeme naplňovat i s vaší pomocí a ţe se společně budeme těšit ze smysluplné a 

tolik potřebné práce mezi mládeţí v ČR. 

                                                                                                   Tomáš Řehák – ředitel ABATOP z.s.  

Jméno organizace: ABATOP z.s.  

Sídlo: Táborská 1047, 539 01 Hlinsko v Č. 

Telefon:  603 262 295 

E-mail: tomi.rehak@seznam.cz  

IČO: 26553201   DIČ: CZ26553201  
Bankovní spojení: KB Hlinsko, č.u.: 43-5132250207/ 0100     Název účtu: ABATOP  

Ředitel:            Tomáš Řehák  

Pokladní:          Ing. Jiří Malý 
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V předchozích letech, jsme začínali  výroční zprávu s informací kolik jsme navštívili 

měst, škol, kolik jsme oslovili studentů. Nyní tomu tak nebude. Covid překvapil celý 

svět. Zasáhl mnoho lidí. Lektoři zaţívali, ţe rok 2021 nebyl časem výkonu, ale časem 

milosti. Byl to rok zavřených a otevřených dveří. Někteří lektoři v době, kdy nemohli 

přednášet ve školách osobně, přednášeli studentům přes počítač on line přednášky. 
 

Na školách jsme se setkali s velikým zájmem o přednášky a to jak ze strany vedení škol a 

učitelů, tak i ze strany ţáků a studentů. Učitelé oceňovali především to, ţe programy jsou 

podány na odborné úrovni, mladí lidé pak především to, ţe jsme k nim hovořili velice 

přístupným a srozumitelným jazykem.  Naši lektoři mají obdarování pro práci s dospívající 

mládeţí, se studenty.  

 

Dostáváme mnoho ţádostí o přednášky z nejrůznějších míst, škol, dětských domovů. 

 

Po přednáškách míváme mnoho osobních rozhovorů. Stává se, ţe nám studenti děkují za to, 

ţe jim přednáška velmi pomohla a povzbudila k novým začátkům. Mnozí zašli ve svých 

vztazích jiţ příliš daleko a někteří toho velmi litují.  

 

Studenty ze škol někdy zveme na odpolední setkání. O tato odpolední setkání je ze strany 

studentů veliký zájem. Je zde prostor pro otázky, které z časových důvodů nemohly být 

zodpovězeny ve školách.  
 

Obdrţeli jsme také mnoho dopisů, ve kterých nás studenti ţádají o pomoc a svěřují se nám o 

svých problémech s pohlavním zneuţitím, znásilněním, drogami. Na tyto dopisy 

odpovídáme. 

 

ABATOP z.s. je organizace nevýdělečná a věříme, ţe se naše činnost bude rozšiřovat.  

Jsme křesťanská organizace. Naším posláním je, ţe hlásáme hodnoty, které vedou ke 

smyslu plnému ţivotu.  

 

Nabídka témat přednášek lektorů: 

 O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti. 

 Partnerství, manželství. 

 Nebezpečí pornografie. 

 Soucit s trpícími. 

 Život v závislosti.  

 Holocaust a antisemitismus. 

 Co se to se mnou děje. 

 Jak přežít dospívání  

 Chodíme spolu. 

 Zázrak života - Jak to vše začalo. 

 Poruchy příjmu potravy 

 Nenech si ublížit. 

 Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? 

 Přátelství 

 Nemoc jménem šikana 

 Nebezpečí v kyberprostoru 

 Pornografie a kult těla 

 Tabák - Moderní je nekouřit 

 Přátelství, láska...a tak trochu sex 

 Reprodukční zdraví a antikoncepce 

 Srovnání světových náboženství 

 Bibli bez nudy 

 Bible a člověk 21. století  

 Hus, jak ho neznáte 

 Tajemství husích stop 

 Kořeny české národní identity
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Další nabízená témata 

Život v podsvětí 
Přednáška vychází z vlastní zkušenosti lektora. Vypráví svůj ţivotní příběh, který začíná 

experimentováním s drogami v útlém mládí a pokračuje drogovým manţelstvím s manţelkou, 

rovněţ narkomankou. Příběh naštěstí končí šťastně. Posluchači se dozvědí, jak snadno se lze dostat 

do propasti drogové závislosti a na šikmou plochu. Jak lehce lze rozbít rodinné i mezilidské vztahy. 

Z bláta ulice do nejvyšších sfér 
Lektor vypráví osobní příběh, jak se z narkomana stal podnikatelem, který během tří let jednal s 

řediteli největších českých firem a pomáhá jim vytvářet miliardové obraty. Po zázračném 

osvobození z drogové závislosti začal podnikat a postupně se dostal do okruhu nejbohatších 

podnikatelů.  

Nemoc si nevybírá, vy si vybrat můžete. O nebezpečí přenosu viru HPV který způsobuje u ţen 

nádor děloţního čípku. 

Kdo jsem? Dospívat znamená učit se rozhodovat – o ţivotním stylu, o svých přátelích, o sobě. To 

vyvolává časté konflikty s okolím. Trénink reakcí na konflikty s rodiči. 

Láska, chození a hranice. Jak vnímají zamilovanost kluci a děvčata. Tělesné vzrušení – jak 

daleko můţeme zajít? Jak vypadá skutečný vztah. 
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Finanční zpráva ABATOP z.s.  za rok 2021 
Veškerá činnost je umoţněna skrze příspěvky a dary jednotlivců, organizací, církví a nadací, 

kteří se seznámili s touto činností.  

 
  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

Abychom nebyli závislí na pomoci ze státních dotací uvědomili jsme si potřebu získat 

peníze na naši činnost především z jiných zdrojů. Oslovili jsme o finanční podporu různé 

křesťanské sbory a církve. Také několik přátel a jednotlivců, kterým není tato problematika 

lhostejná. Není to jednoduchý úkol. Je to běh na dlouhou trať. Ale přesto jsme stále naivní a 

věříme, ţe dobrá věc se prosadí. Věříme tomu, ţe budeme i v roce 2022 a i v následujících 

letech v naší práci pokračovat a budeme moci zastávat ty mravní hodnoty, které hlásáme na 

školách studentům. Rádi rozšíříme náš tým o další lektory a spolupracovníky 
 

 

Poděkování dárcům a přátelům 
Velmi se nám líbí příběh Oskara Schindlera, který za peníze polských Ţidů, koupil v Krakově 

továrnu. Díky svým kontaktům a armádním zakázkám vydělal velké mnoţství peněz. Měl naprostou 

svobodu s nimi naloţit podle libosti, ale tento muţ se rozhodl koupit ţivot 1 100 Ţidů, směřujících 

neodvratně do plynových komor v Osvětimi. Dá se říct, ţe penězi, které vydělal a pouţil, přehodil 

jakousi výhybku v ţivotech těchto lidí a jejich budoucnost se změnila. Tyto peníze znamenaly 

rozdíl mezi ţivotem a smrtí, mezi nadějí a zoufalstvím. 

Jinými slovy: PENÍZE SE PROMĚNILY V LIDI. 

Stav k 1.1.2021  Pokladna            

                           BÚ - Bankovní účet                 

Celkem Pokladna + BÚ k 1.1.2021 

 

27 456,00 Kč 

473 104,72 Kč 

500 560,72 Kč 

Pokladna               stav k 31.12.2021 

BÚ u KB Hlinsko stav k 31.12.2021 

CELKEM             stav k 31.12.2021 

 

5 849,00 Kč 

320 108,31 Kč 

325 957,31 Kč 

1) Celkové příjmy za rok 2021    

2) Celkové výdaje za rok 2021    

Rozdíl (Příjmy – výdaje) 

 

781 813,80 Kč 

   956 417,21 Kč 

   -174 603,41 Kč 

Stav k 1.1.2021 (Pokladna + BÚ) 

Rozdíl (Příjmy – výdaje) 

Stav k 31.12.2021 celkem (Pokladna+BÚ) 

500 560,72 Kč 
   -174 603,41 Kč  

325 957,31 Kč 

Rozdělení příjmů v roce 2021 

 
 Příspěvky a dary jednotlivců 

 Příspěvky dary církve, sbory, far.  

 Příspěvky ze škol a pořadatelů 

 Firmy a podnikatelé 

 F - nadace 

 Státní a EU dotace  

 Bankovní bonus 

Příjem 
               
 234 340,00 Kč 

 109 000,00 Kč 

   15 994,00 Kč       

 293 800,00 Kč 

   127 491,80 Kč 

           0,00 Kč 

    1 188,00 Kč 

 Rozdělení výdajů v roce 2021  

 
Mzdové náklady + externisté 

Odvody, pojistné  

Cestovné  

Sluţby spojů, tel.,internet 

Kancelářské potřeby  

Reţijní  

Bankovní poplatky 

Výdej 

 
   537 294,00 Kč 

   272 412,00 Kč   

   101 046,00 Kč 

     38 490,21 Kč 

      1 561,00 Kč   

    4 066,00 Kč 

     1 548,00 Kč  

 

       PŘÍJMY CELKEM 

 

 

 781 813,80 Kč 

 

  

       VÝDAJE CELKEM 

 

  

 956  417,21 Kč 
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Ne kaţdý můţe zachránit tisíce lidí, ale kaţdý z nás můţe pomoci změnit budoucnost třeba jednoho 

člověka. 

 

Děkujeme všem níže uvedeným dárcům, sponzorům, přispěvatelům a přátelům. Jen díky jim,     

  jsme mohli v roce 2021 pokračovat ve sluţbě. 

Největší poděkování patří Pánu Bohu za jeho lásku a milost. 

 

 

                 Děkujeme F-nadaci – která podporuje neziskové projekty, jejichţ cílem či součástí je                                  

                 umoţnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. www.f-nadace.cz  
  
    Děkujeme ADW                          Děkujeme Foxtimě                       Děkujeme Victory Czech             

                                                                                                           

                                           

 

 

 

                                                           Děkujeme FBE 

                                                 
                           

     Děkujeme všem níže uvedeným dárcům, sponzorům, přispěvatelům a přátelům. Jen díky jim   

     jsme mohli v roce 2021 pokračovat ve sluţbě. 

 

Daniel a Jitka Píšovi, Petr Vomastek, Karel Havlíček, Jiřina Černá, Jiří Měrka, Věra Dvořáková, 

Lada Švábová, Tomáš a Eva Záluskovi, KAM Malenovice, Darina Cieślarová, Jana Šimáčková, 

Karel a Eva Husovi,  AC Čáslav, Petr a Michaela Málkovi, Ivo a Dagmar Maděrovi, Markéta 

Sládková, Alena Sládková, Renáta Sládková, AC Ostrava, SCEAV Návsí, Petr Houfek, Vojtěch 

Macek, BJB Šumperk,  Michal a Helena Boroňovi, Iva Hnízdilová,Jan a Lenka Jírovi, manţelé 

Chaloupkovi,  Josef a Mirka Mačákovi, Martin a Ludmila Sučíkovi,  Robert a Petra Myškovi, Ivona  

Cichá a Jan Cichý, AC Liberec, AC VČO, Tomáš Červenka, Lydie Marešová, CB Havlíčkův Brod, 

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Jaromír a Deniska Klimkovi, Eva Watson – Jones, Marek 

Malysz, Martin Babák, Libor Biolek, Martin Jurena, Hana Martináková, Kateřina Dvořáková, Jan a 

Pavlína Zajíčkovi, FBE s.r.o, David Křivánek, Daniela Švecová, Miroslav Šírer, Pavel Kryl, 

VARS-TRANS, Jiří Podruh, Techbuild Company, JB Alergo – Imuno s.r.o. 

 

Děkujeme několika konkrétním dárcům, kteří si přáli, aby jejich jména nebyla uváděna v seznamu. 

Děkujeme také několika neznámým dárcům. 
 

 

Děkujeme za pomoc a přátelství: Petru Vomastkovi, Miroslavu Andělovi, Aleši Valovi, Josefu 

Mačákovi, týmu EXIT Tour v ČR a SR. 

Děkujeme Brněnské tiskové misii za věrnou spolupráci a tisk letáčků. Během přednáškové činnosti 

na školách jsme uţ mohli rozdat studentům několik tisíc těchto letáčků z BTM. Věříme, ţe tato 

sluţba není marná a i skrze letáčky BTM zachraňuje a proměňuje ţivoty. 

Vám všem, milí přátelé, patří naše poděkování, bez ohledu na velikost daru. Vţdyť i vdovin groš, 

darovaný z lásky, má větší hodnotu neţ truhla plná zlata. Věříme, ţe Vašim příkladem se dají 

ovlivnit i jiní, aby místo pozemských pokladů střádali na konto v nebeské bance, kam se ţádní 

kasaři ani tuneláři nedostanou… 
 

Obracíme se na Vás ostatní s prosbou, zda byste i Vy podpořili tuto činnost mezi mládeţí a tím 

pomohli nasměrovat ţivoty mladých lidí ke zdravému ţivotnímu stylu. Připojte se k našemu úsilí 

svými dary, ať co nejvíce mladých lidí můţe projít těmito programy a mohou být motivováni k 

odpovědnému ţivotu na zdravém etickém základě. Přidejte se k nám, společně dokáţeme více. 

http://www.f-nadace.cz/


 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                                                      Tomáš Řehák – ředitel  ABATOP z.s. 

                                                     Ing. Jiří Malý – pokladní   

V Hlinsku dne 5. ledna 2022 

 

 

                                                                     


