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Výroční zpráva o.s. ABATOP za rok 2010.  

Vážení přátelé, 

předkládáme vám výroční zprávu občanského sdruţení ABATOP za rok 2010.  

Dovolte mi několik slov úvodem. 

Občanské sdruţení ABATOP vzniklo v červenci 2009 a bylo zaregistrováno na MV dne 1.7. 2009 

Pod č.j. 13/1-1/76 132/09-R 

 

Občanské sdruţení  ABATOP vyvíjí vzdělávací a osvětovou činnost se zaměřením na nemoc AIDS 

a prevenci sociálně patologických jevů. 

 

V ČR stále roste počet HIV poz. lidí. Tito lidé jsou vyřazeni ze společnosti, ztrácí zaměstnání, 

proţívají beznaděj. Nemocní proţívají dlouhodobé bolesti, často je opouštějí rodinní příslušníci a 

přátelé. Léčba nevyléčitelně nemocných, je velmi nákladná. Náklady na lékařskou péči jsou 

nesrovnatelně vyšší neţ náklady vynaloţené na prevenci. Lektoři ABATOP jsou si vědomi potřeby 

chránit zdraví mládeţe a prevencí zachraňují lidské ţivoty. Mladí lidé jsou budoucností našeho 

národa, jeho morálních hodnot. Prevencí se dá předejít nevyčíslitelným nákladům, kterých bude 

třeba na zabezpečení péče a léčby lidí nemocných AIDS /léky, pobyty v nemocnicích, reţijní 

náklady, sníţení HDP apod./ Lektoři ABATOP svoji činností zachraňují zdraví, a doporučují 

vytvářet zdravé a dlouhodobé partnerské vztahy.  

 

AIDS není jen nemoc homosexuálů a lidí, kteří si píchají drogy. Stále více se na přenosu viru HIV 

podílí heterosexuální styk. Postiţeni jsou většinou mladí lidé. HIV se šíří také skrze sexuální 

vztahy. Člověk se můţe nakazit od toho, kdo je mu intimně blízký.  

Mládeţi v České republice jen málokdo předkládá odpovědnost za vztahy, které navazují. 

Přednáškami o nemoci AIDS, o partnerství a na téma Soucit s trpícími a další, si organizace 

ABATOP dala za cíl seznamovat mládeţ na základních a středních školách s problematikou nemoci 

AIDS a s prevencí sociálně patologických jevů. 

 

Činnost o.s. ABATOP 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 o.s. ABATOP za rok 2010. 

 

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

informacemi pozitivními. V roce 2011 bychom dále ve své činnosti rádi pokračovali. Mám 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 o.s. ABATOP  

Jméno organizace: Občanské sdruţení ABATOP  

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  

Výkonná rada: Tomáš Řehák 

                         Ing. Jiří Malý 

                         Ing. Irena Řeháková 

Ředitel:            Tomáš Řehák 

Pokladní:          Ing. Jiří Malý 
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Zpráva o činnosti: 

Projekt: S úctou k životu 

 

Přednáškami na školách seznamujeme mládeţ s nemoci AIDS a problematikou prevence sociálně 

patologických jevů. Cílem je povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, 

zdrţenlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Zdůrazněn je význam 

odpovědného sexuálního chování před manţelstvím a manţelské věrnosti. Projekt se snaţí 

minimalizovat rizikové faktory chování mládeţe, motivovat a vést je takovým směrem, který 

povede k odpovědnosti za vztahy, které navazují. Cílem je motivovat ke změnám chování mládeţe 

takovým směrem, který povede k omezení dalšího šíření infekce HIV.  

 

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

České společnosti dorostového lékařství České společnosti Jana Ev. Purkyně.  

 
Lektoři ABATOPu v roce 2010 navštívili více neţ 88 měst a obcí. Přednášeli na 128 

školách. Uskutečnili jsme více neţ 55 akcí pro veřejnost, v církvích, táborech a na 

konferencích. Měli jsme také semináře a přednášky v zahraničí. 

Celkem jsme za rok 2010 oslovili 25 175 posluchačů. 

 
Města a obce, kde jsme v roce 2010 přednášeli:  

Bánská Bystrice, Beroun, Bohumín, Bratislava, Brno, Čáslav, Česká Třebová, České Budějovice, 

Deštné, Dlouhý, Dobruška, Dolní Loučka – Ukrajina, Domaţlice, Hlinsko, Hlučín, Horní Bečva, 

Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Počernice, Hořice, Hořovice, Hradec Králové, Chotěboř, Chrast, 

Jihlava, Karviná, Kralupy n.Vlt., Kraslice, Kroměříţ, Kunštát, Kutná Hora, Lidečko, Líšov, 

Litomyšl, Lovosice, Mělník, Mikulov, Mladočov, Moravská Třebová, Moravskě Krumlov, 

Moravský Písek, Morkovice, Mukačevo – Ukrajina, Náchod, Nedašov, Nové Město n. Váh, Nové 

Město na Moravě, Ostrava, Pardubice, Partizánské SR, Písek, Písek u Jablůnkova, Podbrezová SR, 

Praha, Praha – Modřany, Praha-Michle, Praha- Karlín, Přelouč, Příchovice, Radostín n. Oslavou, 

Rajnochovice, Rokole,  Rokytnice –Vsetín, Sedlčany, Spálov, Stará Turá, Stráţnice, Svitavy, 

Šternberk, Šumperk, Tachov, Tallin – Estonsko, Tartu – Estonsko, Telč, Teplice nad Metují, 

Třanovice, Třebíč, Třinec, Tuchoměřice, Újezd u Litomyšle, Ústí nad Labem, Valašské Klobouky, 

Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vysoké Mýto, Vyšší Brod, Zvolen, Ţamberk a další 


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 přednášky jsou podány na 

odborné úrovni, mladí lidé pak především to, ţe jsme k nim hovořili velice přístupným a 

srozumitelným jazykem. Školy mají o tyto přednášky veliký zájem. Dostáváme mnoho ţádostí o 

přednášky z nejrůznějších míst, škol, dětských domovů. 

 

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

problémech s pohlavním zneuţíváním, znásilňováním, drogami. Na tyto dopisy odpovídáme.  

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. Kromě problematiky AIDS se také dotýkáme souvisejících 

problémů, jako jsou například drogy, antikoncepce, pohlavní nemoci apod. Studenty ze škol zveme 

na jedno odpolední setkání. O tato odpolední setkání je ze strany studentů veliký zájem. 

 

o.s. ABATOP je organizace nevýdělečná a věříme, ţe se její práce rozšíří. Její těţiště zatím pro 

Českou republiku spočívá v prevenci a osvětě.  

Veškerá činnost je umožněna skrze příspěvky a dary jednotlivců, organizací a církví, kteří se 

seznámili s touto činností.  
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Jsme křesťanská organizace a nestydíme se za to. Naším posláním je, ţe hlásáme hodnoty, které 

vedou ke smyslu plnému ţivotu. 

Naším cílem je informovat mladé lidi na školách o rizikovém chování a moţných způsobech 

přenosu HIV/AIDS. Projekt vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, 

vyzdvihuje hodnoty jako je věrnost, panenství a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu 

odpovědně, zdrţenlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.  

Cílem je, aby mladí lidé získali informace, sebevědomí, úctu k druhému pohlaví, byli povzbuzeni v 

sebeovládání. Cílem je sníţení rizikového chování mládeţe, sníţení rozvodovosti a počtu 

nechtěných těhotenství, sníţení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízíme 

poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště. Projekt také poskytuje kvalitní informace a 

vzdělává pedagogické pracovníky. Kromě problematiky AIDS se také dotýkáme souvisejících 

problémů, např. nebezpečí drog, pohlavního zneuţití, pohlavních nemocí apod. Na tyto přednášky 

volně navazují besedy. Studenti mají o tyto besedy velký zájem. Je zde prostor pro otázky, které z 

časových důvodů nemohly být zodpovězeny ve školách. Tyto besedy se konají se ve volném čase 

studentů, kteří přicházejí v hojném počtu, neboť tato problematika je velmi zajímá a chtějí se 

dozvědět více. Velice často se setkáváme s tím, ţe za námi ţáci a studenti přicházejí a otevřeně s 

námi hovoří o svých problémech např. o znásilnění, pohlavním zneuţití, o závislostech na drogách 

apod.   
 

O naše přednášky je po celé ČR ze strany ředitelů, učitelů a také studentů veliký zájem. Naši 

lektoři mají obdarování pro práci s dospívající mládeţí, se studenty. Pořádali jsme semináře 

v zahraničí. 

 

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

naši činnost pokud moţno z českých zdrojů. Oslovili jsme o finanční podporu různé křesťanské 

sbory a církve. Také několik přátel a jednotlivce, kterým není tato problematika HIV/AIDS 

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 2011 a i v následujících letech v naší 

práci pokračovat a budeme moci zastávat ty mravní hodnoty, které hlásáme na školách studentům. 

 

Služba ABATOP – Projekt Zahraniční mise - Mosty. 

V roce 2010 jsme přednášeli v několika městech v zahraničí. 

 

Na Slovensku v Bratislavě, Bánské Bystrici, Partizánské, Podbrezová, Zvolen, Nové Město nad 

Váhom, Stará Turá. 

 

Na konci února 2010 se Tomáš Řehák vydal společně s řádovou sestrou Vojtěchou do Estonska.  

V Tallinu se na velmi prestiţním gymnáziu uskutečnily dvě přednášky na 

téma „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“. Překládal Jaanus z Estonska, 

který uţ několik let ţije v ČR. Studenti i učitelé pozorně naslouchali. Ve 

škole je 1200 ţáků, 200 učitelů a externistů. Škola má velmi dobrou pověst 

a vysoký kredit. Na škole probíhá i výuka pro slepé a postiţené děti, také 

mají zaměření na divadlo, drama, a výuku hudby. Druhý den jsme 

přednášeli pro studenty ZŠ – byly to moc pěkné přednášky, Jaanus 

překládal velmi pohotově a pěkně. Po obědě jsme autobusem přejeli asi 180 

km do města Tartu. Odpoledne jsme přednášeli v dětském domově. Dozvěděli jsme se, jak před 

několika lety křesťané začínali pracovat s dětmi na ulici a jak se začal DD rozrůstat. Sestra 

Vojtěcha vyprávěla otřesné příběhy několika dětí. Vyprávěla, jak byly zachráněny a zázračně 

proměněny jejich ţivoty. Ty z dětí, které prošly tímto dětským domovem, jiţ mají své byty, zaloţily 

své vlastní rodiny a jsou z nich slušní a řádní lidé. Přednášelo se zde moc pěkně v příjemném 

rodinném zázemí. V Tartu ţijí tři řádové sestry z Čech a jedna ze Slovenska.  
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Estonsko patří mezi ateistické země a sestřičky zde před asi 10 lety zaloţily křesťanskou základní 

školu. Pán Bůh těmto sestrám v Estonsku velmi ţehná. Boţí dílo zde roste. Před lety začínaly v 

malé budově. Dopoledne učily ve škole, odpoledne ve sborovně bydlely a také zde spaly. Pak 

dostaly nabídku k odprodeji domku, který stál nedaleko původní školy. Sestry neměly peníze, ale 

udělaly krok víry a domek koupily. Dnes uţ je zaplacen a mohou v tomto domě jiţ bydlet. Kaţdý 

rok ve škole o prázdninách přistavěly další třídy. Dnes 

mají 260 ţáků. Škola zde má veliký kredit a vychovává 

děti v křesťanských hodnotách. 

Sestra Vojtěcha během cesty v letadle řekla, ţe před více 

neţ rokem dostaly nabídku odkoupit asi 150 m daleko od 

jejich základní školy další domeček. Byla to obrovská 

budova - dříve sanatorium. Sestry z toho domečku 

udělají velké gymnázium pro ţáky, kteří ukončí jejich 

základní školu, a také zde bude mateřská školka. Sestry 

neměly na „domeček“ peníze, ale rozhodly se pro další 

krok víry a podepsaly kupní smlouvu. Cena byla              

1 800 000 EURo = 45 mil. Kč. V době finanční krize jim 

původní majitelé oznámili, ţe pokud domeček splatí do určitého data, tak jim ještě dají slevu        

500 tis. EURo = 12 mil. Kč. Nyní uţ je budova téměř zaplacená. Mnozí se mylně domnívají, ţe 

peníze přišly z Vatikánu. 

 

 
 

Přednášek na školách v Estonsku se zúčastnili studenti a učitelé. Máme naději, ţe to, co bylo při 

této cestě v Estonsku zaseto, můţe přinést mnohem větší úrodu. Přednášky byly také natočeny na 

kameru a mohou se tak dostat i k jiným lidem. Po přednáškách jsme rozdávali studentům letáčky o 

problematice HIV/AIDS a partnerství z Brněnské tiskové misie přeloţené do estonštiny. Studenti i 

učitelé si tyto letáčky brali a hned si je pročítali. Veliký dík patří Brněnské tiskové misii za 

nezištnou pomoc při tisku těchto letáků. Děkujeme za dlouholetou a věrnou spolupráci. 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. 
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Zpráva z cesty na Ukrajinu 

V březnu jsme společně s malým týmem navštívili Ukrajinu. Byli jsme přizváni, abychom 

několikrát přednášeli o problematice HIV/AIDS v romském táboře v Mukačově, kde ţije 5 tisíc 

Romů. Byl to pro nás velmi silný záţitek setkat se s věřícími Romy na Ukrajině.  Ţijí zde v 

neskutečných podmínkách, v chudobě, bez topení, nemají koupelnu. Byla zima, děti běhaly bosky a 

v tričku. Poznali jsme velmi vzácného křesťana Michaila Balko, Ukrajince, který vyprávěl jak před 

25 lety dva mladí kluci, jednadvacetiletý Sergej a o něco starší Michail, začali slouţit v romském 

táboře, kde ţilo necelých 5 000 Romů. Tito Romové ţili v zoufalých podmínkách, bídě, beznaději, 

odmítnutí, ale hlavně bez Boha. Kazatel Michail nám vyprávěl, co vše pří této sluţbě Romům 

proţívali. Ještě donedávna se stávalo, ţe bylo velmi nebezpečné, kdyţ se někdo z bílých odváţil 

vstoupit na romské území. 

 

Skromné začátky sluţby mezi Romy Bůh rozvinul v obrovské dílo. Po celou dobu 25 let Michail se 

svou ţenou Věrou věrně slouţí Romům. Nyní zde je vedoucím velkého křesťanského společenství 

„Církev ţivého Boha“.    

Michail nás poţádal, abychom je seznámili s problematikou nemoci AIDS. Hovořil o tom, ţe 

jakmile by se virus HIV dostal do jejich tábora, tak by mnoho lidí zemřelo. Je běţné, ţe se děvčata 

vdávají ve 12 letech. Co nás velmi překvapilo, byla informace, ţe i kdyţ se děvčata brzy vdávají, 

tak se manţelství nerozvádí. Někteří Romové jsou drogově závislí, také často nemají práci. Během 

vyprávění jsme poznávali naprosto jinou mentalitu romského národa. Evangelium se zde rychle šíří 

a mění ţivoty, zakládají další křesťanské sbory, mají překrásné chvály. 

Přednášky se uskutečnily v domě, kde se scházejí k modlitbám a také v jejich kostele. Byla hrozná 

zima, nikde se netopilo. Chlapi seděli v tričkách, děti jen nalehko. Do maďarštiny nás překládal 

pastor Juro. Jsme moc rádi, ţe se mohly místním věřícím lidem předat informace o problematice 

HIV/AIDS. Bylo znát, ţe to je velmi potřebné. Měli jsme zde několik rozhovorů a vedoucí mládeţe 

nám vyprávěl o několika případech, kdy několik chlapců uţ zde zemřelo na AIDS. Mezi nimi byl i 

jeho vlastní starší bratr. 

      Jeden den jsme také přednášeli na střední škole v Mukačově. Zde překládala sestra z Ukrajiny, 

která se provdala do Čech. Přednášelo se moc pěkně a studenti i učitelé také moc pěkně reagovali. 

Navštívili jsme také křesťanské shromáţdění v táboře Vělikije Lučki. Duchovním správcem zde je 

Kolja Lakatoš. Kolja nám ukázal křesťanskou školu, kterou zřídili z druhé strany modlitebny. Jejich 

romské děti zde chodí do školy a mají velmi dobré výsledky. Kolja hovořil, ţe investice do dětí je 

jejich budoucnost a mohou přinést velikou změnu. Také hovořil o tom, ţe nikdo v táboře nemá 

sprchu a tak chtějí na jejich církevním pozemku vybudovat budovu, kde by se mohli lidé mýt, 

sprchovat a také by zde měli kadeřníka. Přátelé z týmu, kteří sem pravidelně jezdí jiţ několik let, 

hovořili o tom, jak je pro ně radostí vidět, ţe jejich finanční podpora nese dobré ovoce a mohou 

vidět, jak se mění ţivoty lidí. Uvědomili jsme si, jak někteří bratři a sestry ve vzdálenosti jen 

„několik málo kilometrů dále“ ţijí ve velmi chudých poměrech a jak potřebují pomoc. Uvědomili 

jsme si, ţe často křesťané pomáhají v Africe, v Indii, kde je veliká chudoba, ale zde na Ukrajině to 

mají v Zakarpatí ještě o něco horší neţ v Africe a v Indii. Mají zde navíc velikou zimu a mráz. 

Podmínky k přeţití jsou velmi nesnadné. Mysleli jsme na to, jak se myjí, kdyţ nemají koupelnu ani 

sprchu a kdyţ jsme projíţděli táborem, viděli jsme, jak se v té zimě koupou nazí v řece. Jak přečkají 

mrazivé dny v prosinci, lednu a únoru – to si jiţ nedokáţeme vůbec představit. Dodnes se mi 

vybavují jejich radostné tváře. Bůh proměňuje ţivoty. Velmi nás tato návštěva romského tábora 

zasáhla. Kaţdému bychom přáli, aby navštívil toto místo, kde se scházejí romští křesťané a chválí 

Boha. Cesta do afriky nebo do Indie je velmi drahá a nákladná. Mukačevo se nachází jen 60 km od 

Slovenských hranic a není ani zapotřebí vízum. Tito křesťané zde podporují několik desítek sirotků. 

Děti sem přicházejí a mají jediné teplé jídlo denně. Jsme vděční Bohu, ţe jsme mohli tuto cestu na 

Ukrajinu absolvovat. 
 

Máme naději, ţe ti lidé, kteří se zúčastnili našich přednášek, budou tyto informace předávat mladým 

lidem.  



 6 

Finanční zpráva občanské sdružení ABATOP za rok 2010. 
        Ostatní majetek občanského sdružení:  

    

Stav k 1.1.2010  Pokladna            

                           BÚ - Bankovní účet                 

Celkem Pokladna + BÚ k 1.1.2010 

                    

BÚ u KB Hlinsko stav k 31.12.2010 

Pokladna               stav k 31.12.2010 

CELKEM             stav k 31.12.2010 

 

1) Celkové příjmy za rok 2010    

2) Celkové výdaje za rok 2010    

Rozdíl (Příjmy – výdaje) 

 

Stav k 1.1.2011 (Pokladna + BÚ) 

Rozdíl (Příjmy – výdaje) 

Stav k 31.12.2010 celkem (Pokladna+BÚ) 

 4 727,00 Kč 

 36 470,20 Kč  

      41 197,20 Kč 

 

49 176,58 Kč 

4 535,00 Kč 

53 711,58 Kč 

 

662 824,38 Kč 

650 310,00 Kč 

12 514,38 Kč 

 

41 197,20 Kč 

12 514,38 Kč 

53 711,58 Kč 

  

     ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ v roce 2010         ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ v roce 2010 
 

Rozdělení příjmů:  

Projekt: S úctou k životu  

a)  Příspěvky a dary jednotlivců 

b)  Příspěvky, dary – církve, sbory, far. 

c) Příspěvky ze škol a pořadatelů 

d) Podnikatelé a CZP 

e) Dotace  

f) Členské příspěvky 

g) Broţury 

h) Bankovní úrok 

  

 

Příjem 

              

309 408,35 Kč 

78 950,00 Kč 

88 250,00 Kč 

   162 000,00 Kč 

0,00 Kč 

1 000,00 Kč 

23 190,00 Kč  

26,03 Kč 

 

 Rozdělení výdajů:  

Projekt: S úctou k životu 

a) Mzdové náklady 

b) Odvody, pojistné  

c) Cestovné 

d) Sluţby spojů, tel.,  

e) Kanc.potř., 

f) Reţijní, + internet 

g) Poštovné 

h) Tisk broţur  

i) Bank. popl.,  

j) Nákup dataprojektoru 

Projekt: Mosty – zahraniční mise  

k) Ostatní 

Výdej 

 

197 119,00 Kč 

131 585,00 Kč 

 151 205,00Kč 

20 019,00 Kč 

2 064,00 Kč 

11 101,00 Kč 

2 089,00 Kč 

63 588,00 Kč 

6 397,00 Kč 

15 143,00 Kč 

 

50 000,00 Kč 

 

PŘÍJMY CELKEM 

 

  

  662 824,38 Kč 
 

  

       VÝDAJE CELKEM 
 

  

 650 310,00 Kč 

 

Do reţijních výdajů jsou zahrnuty: náplň tiskáren, kopírovací sluţby, reţ. materiál, apod.) 
 

 

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. 

Ne kaţdý můţe zachránit tisíce lidí, ale kaţdý z nás můţe pomoci změnit budoucnost třeba 

jednoho člověka 
 

V roce 2010 neobdrţela ani jedna nezisková organizace státní dotaci z Ministerstva zdravotnictví na 

prevenci HIV/AIDS. Přitom AIDS je v Česku na prudkém vzestupu. Nemocných v Česku velmi 

rychle přibývá a naši politici podepisují mezinárodní smlouvy o boji proti HIV/AIDS.   
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Děkujeme všem níže uvedeným dárcům, sponzorům a přispěvatelům a přátelům ABATOP. Jen 

díky jim jsme mohli v roce 2010 pokračovat v naší činnosti.  

 

Největší naše 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  

  

 

Málková Michaela, Boroňová Helena, Markéta Pytlíková, Lada Zavadilová, paní Maděrová, 

Kateřína Permanová, Vlasta Probházková, Libuše Mózsiová, Anna Pawerová, Katka Eberlova, 

Marta Šléglová, Markéta Sládková, Aneta Daňková, Darina Cieślarova, Františka Řezáčová, paní 

Hrabinová, Alena Chovanrová, Kateřina Dvořáková, Adam Walach, Karel Husa, Jan Kníţek, Libor 

Biolek, David Solnička, Daniel Piš, Petr Válek, Vojtěch Macek, J. Myslivec, Petr Michálek, Petr 

Hodač, Jiří Měrka, Miroslav Jarolím, Pavel Kryl, Vratislav Kolínský, Martin Ptáček, Jindřich Volf, 

Jan Cichý, Jaroslav Preisler,  Petr Plzák, Petr Houfek, Jarek Klimek, Slávek Pokorný, Jan Uhlíř, 

Slávek Prudík, Ivan Lebar, manţelé Kořistkovi, manţelé Zoufalí, manţelé Šimordovi,  manţelé 

Jírovi, manţelé Vimrovi, manţelé Razskovi, manţelé Stavjanikovi, manţelé Dvořáčkovi, AC Brno, 

1 AC Praha, AC Čáslav, AC Kolín, AC Ostrava, AC Kroměříţ, AC Třinec, AC Vyšší Brod, BJB 

Šumperk, BJB Děčín, CB Neratovice, CB Benátky n. Jiz., CB Písek, CB Praha 6, Cesta za Pravdou, 

SCEAV Návsí, SCEAV Karviná, SCEAV Třanovice,  ECM Tachov, ECM Jihlava, Kř.sb. Juda 

Mělník, KS Ţďár n.S., Mis. sk KS. Znojmo, Kř.sbory Stodůlky, Kř.sbory Strakonice, ŘKC Horní 

Lideč, ŘKC Kunštát, ŘKC Rokole, ŘKC Podmokly, ŘKC Příchovice , Čes. pr.Tovar., P. Libor 

Buček, P. Miroslav Šimáček , P. Jiří Heblt, Františkáni, řádové sestry Františkánky. 

                                                                                 Děkujeme také několika neznámým dárcům. 
 

Děkujeme za pomoc Doc. MUDr. J. Hamanové CSc., Jaanusu Keernikovi. 

Děkujeme za pomoc a přátelství: Brněnské tiskové misii, Josefovi Mačákovi, Aleši Valovi, Martě 

Šléglové.  
 

Vám všem, milí přátelé, patří náš dík, 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 naší činnost a tím pomohli 

nasměrovat ţivoty mladých lidí ke zdravému ţivotnímu stylu. 

Děkujeme ! 

V Hlinsku dne 5.1. 2011 

                                                        Tomáš Řehák - ředitel  o.s. ABATOP 

                                                        Ing. Jiří Malý – pokladní 

Dovětek: 

AIDS je v Česku na prudkém vzestupu. Nemocných v Česku velmi rychle přibývá. Typicky novým 

HIV pozitivním je dobře situovaný vysokoškolák. Čelíme počátku explozivní epidemie. Právě teď. 

[Titulní strana deníku MLADÁ FRONTA DNES 17. března 2008] 
 

Smutný rekord. Přibylo nejvíc nakažených HIV od roku 1985. 

[Zpravodajský server LIDOVÝCH NOVIN 21. prosince 2010] 
 

Česko zaplatí za léčbu HIV miliardu korun ročně. 

[novinky.cz  10. Leden 2011]  

 

I z výše uvedených titulků je zřejmé, ţe prevence HIV/AIDS mezi mládeţí má stále své velmi 

důleţité místo a význam.  

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

