
Výroční zpráva o.s. ACET za rok 2006.
Vážení přátelé,
předkládáme vám výroční zprávu občanského sdružení ACET. Zprávu, která vám přináší přehled činnosti za 
rok  2006.  Někteří  jste  se  již  s  naší  prací  nějakým způsobem seznámili,  někteří  se  s  informacemi  o  nás 
setkáváte poprvé. Dovolte mi proto několik slov úvodem.
Občanské  sdružení   ACET  ČR  je  součástí  mezinárodní  organizace  ACET  International  (AIDS,  Care, 
Education  and  Training),  která  vyvíjí  vzdělávací  a  osvětovou  činnost  se  zaměřením  na  nemoc  AIDS  a 
prevenci proti AIDS a také pečovatelskou službu.

V České republice se zvyšuje počet lidí nakažených virem HIV/AIDS. Lékaři odhadují, že je v ČR infikováno 
virem HIV 5-7 tisíce lidí. Tito lidé budou v blízké době potřebovat péči. AIDS není jen nemoc homosexuálů a 
lidí,  kteří  si  píchají  drogy.  Stále  více  se  na  přenosu  viru  HIV podílí  heterosexuální  styk.  Postiženi  jsou 
většinou mladí lidé. HIV se šíří skrze sexuální vztahy. Člověk se může nakazit od toho, kdo je mu intimně 
blízký. V současné době se v televizi a   kinech propaguje volná láska (až 85% sexu v televizi ukazuje sex 
mimomanželský, 90% sex nechráněný).
Mládeži v České republice jen málokdo předkládá odpovědnost za vztahy,  které navazují. Přednáškami na 
téma "Sex, AIDS, partnerské vztahy" si organizace ACET ČR dala za cíl seznamovat mládež na základních a 
středních školách s problematikou nemoci AIDS.
Činnost o.s. ACET je rozšířena po celém území ČR. Obrací se na nás s žádostmi stále více škol, organizací a 
církví.  Je  pochopitelné,  že  každý,  kdo se  podílí  na jakékoliv  činnosti,  chce  také  vidět  výsledky,  chce se 
přesvědčit, že vynaložené prostředky byly využity účelně. I proto vám předkládáme výroční zprávu o činnosti 
o.s. ACET za rok 2006.
Věřím,  že  informace  uvedené  v  této  výroční  zprávě,  jsou  díky  obětavosti  mnohých  dárců  informacemi 
pozitivními.  V roce  2007 bychom dále  ve  své  činnosti  rádi  pokračovali.  Mám naději,  že  naše  představy 
budeme naplňovat i s vaší pomocí a že se společně budeme těšit ze smysluplné a tolik potřebné práce mezi 
mládeží v ČR.
                                                                                                         Tomáš Řehák - vedoucí ACET ČR 

Jméno organizace: Občanské sdružení ACET 
Sídlo: Táborská 1047, 539 01 Hlinsko v Č.
Telefon: 469 314 845, 603 262 295
E-mail: acet@quick.cz
IČO: 49439910
Bankovní spojení:KB Hlinsko, č.u.195069080267/0100, název uč. Acet ČR

Výkonná rada: Tomáš Řehák
                         Jiří Preis
                         Vláďa Vácha
Vedoucí :       Tomáš Řehák
Pokladní:        Jiří Malý

Zpráva o činnosti:
Projekt: Zvol si život
Přednáškami  na  školách  seznamujeme  mládež  s problematikou  nemoci  AIDS.  Cílem je  povzbudit  a  vést 
studenty k tomu,  aby přistupovali  k sexu odpovědně,  zdrženlivě  a  viděli  sex z hlediska  zdraví  a  trvalých 
partnerských vztahů. Zdůrazněn je význam odpovědného sexuálního chování před manželstvím a manželské 
věrnosti. Cílem je motivovat  ke změnám chování mládeže takovým směrem, který povede k omezení dalšího 
šíření infekce HIV. 

Odborný  garant: Doc.  MUDr.  Jana  HAMANOVÁ,  Csc.  Vedoucí  Subkatedry  dorostového  lékařství 
Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví a členka Kliniky dětského a dorost. lékařství
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Lektoři ACET v roce 2006 navštívili 227 měst a obcí. 
Přednášeli na 313 ZŠ,  340 středních školách, 17 Zvl. škol a mnoho akcí pro veřejnost, 
nápravná zařízení, azylové domy. 
Celkem lektoři ACETu uskutečnili  zdarma 2 815 hodin přednášek. Tyto přednášky 
vyslechlo 61 950 studentů. viz. příloha přednášek. 

Města a obce, kde jsme v roce 2006 přednášeli: 
Aš,  Bardějov,  Bělušice,  Benešov,  Beroun,  Bílina,  Dochov,  Brňany,  Brandýs n.Labem,  Bludov,  Brno,  Broumov,  Bruntál,  Březnice,  Březová, 
Bučovice, Bystřany, Cerekvice, Čáslav, Čelákovice, Červený Kostelec, Česká Lípa, Česká Třebová, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice,  
Jalovice,  Děčín,  Děčín-Křešice,  Dědice,  Dlouhé  Rzi,  Dněpropetrovsk,  Dolní  Bojanovice,  Dolní  Břežany,  Dolný  Kubín-SK,  Dubí,  Dubicko, 
Duchcov, Františkovy Lázně, Frýdek-Místek, Habartov, Háje nad Jizerou, Hanušovice,Havířov, Havlíčkova Borová, Nazlob, Hlinsko, Hodonín, 
Horní Slavkov,  Hostomice, Hostouň, Hrabišín, Hradec Králové, Hrob, Hroznětín, Hroznová Lhota, Hustopeče, Chabařovice, Cheb,  Chlumec, 
Choceň, Chodov, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Chuchelna, Jablonec n.Jiz., Jáchymov, Jenišovice, Jesenice, Jíčín, Jihlava, Jilemnice, Jindřichův 
Hradec, Jirkov, Jiříkov, K.Vary,  Kadaň, Kamenice, Karlovy Vary,Kladno,  Klášterec nad Ohří, Kobylí,  Kolín, Kostomlaty,  Košťaty,  Krajková, 
Královské Poříčí, Kralupy n Vltavou, Kraslice, Krásná Lípa, Kroměříž, Krupka, Křenovice, Křivosudov, Kutná Hora, Kyjev, Kynšperk nad Ohří, 
Kyselka, Lázně Bělohrad, Lázně Kynžvart, Lipov, Litoměřice, Litomyšl, Litvínov, Lomnice, Lomnice nad Popelkou, Loučná nad Dsenou, Lysá 
nad Labem, Maleč, Malešic, Mariánské Lázně, Mělník, Mikulov, Mimoň, Most, Náchod, Napajedla, Nejdek, Nesměř, Nová Paka, Nová Role, 
Nová Včelnice, Nové Město n.Metují, Nový Bydžov,  Nový Malín, Odessa, Odry,  Oldříšov u Opavy,  Olomouc, Oloví, Opava, Orlová-Poruba, 
Osek, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Partizanské SK, Paskov, Pecka, Petrov nad Desnou, Pernink,Platany, Plesná, Poděbrady, Praha, Praha 1, Praha 
10, Praha 13, Praha 17, Praha – Řepy,  Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha-Kobylisy,  Praha-Lhota, Protivín, Příbram, 
Pustiměř, Radějov, Rokytnice nad Rok., Rotava, Roudnice nad Labem, Rovensko p. Tr., Ruda nad Moravou,Rudná, Rýmařov, Semily, Sedlčany, 
Sirinie-Polsko,  Skalica-SK,  Skalná,  Slavkov,  Slavonie,  Milovice,  Sokolov,  Spálov,  Staré  Město,  Strakonice,  Strážnice,  Středokluky,  Střítež, 
Svitavy,  Široká Niva, Šumperk, Tart, Telice, Teplá, Toužim, Trhové Sviny,  Třebíč, Třeboň, Třemošnice, Třinec, Turnov, Týnec nad Sázavou, 
Údlice Chomutov, Újezd -Valaš., Unhošť, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašké Meziříčí, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Včelákov, Velká 
Hleďsebe, Velká nad Veličkou, Velké Losiny, Velké Meziříčí, Velké Pavlovice, Vlasatice, Vsetín, Vysoké n. J., Výsoké Mýto, Vyškov, Zahrádka, 
Zábřeh, Zbraslavice, Zlín, Znojmo, Zruč n Sázavou, Žalany, Žatec, Železný Brod, Žlutice.

Statistika přednášek ACET v ČR
Rok Počet studentů
1994 23 058
1995  ACET registrováno na MV jako obč.sdružení 43 600
1996 48 200
1997 50 724
1998 57 074
1999 60 344
2000 61 164
2001 66 579
2002 65 838
2003 61 013
2004 74 280
2005 60 294
2006 61950
CELKEM       734 118

Na školách jsme se setkali s velikým zájmem o přednášky a to jak ze strany vedení škol a učitelů, tak i ze 
strany žáků a studentů. Učitelé oceňovali především to, že přednášky jsou podány na odborné úrovni, mladí 
lidé pak především to, že jsme k nim hovořili velice přístupným a srozumitelným jazykem. Školy mají o tyto 
přednášky veliký zájem. Dostáváme mnoho žádostí o přednášky z nejrůznějších míst, škol, dětských domovů.
Dostáváme také mnoho dopisů, ve kterých nás studenti žádají o pomoc a svěřují se nám o svých problémech 
s pohlavním zneužíváním, znásilňováním, drogami. Na tyto dopisy odpovídáme. 
Po přednáškách míváme mnoho osobních rozhovorů. Stává se, že nám studenti děkují za to, že jim přednáška 
velmi pomohla a povzbudila k novým začátkům. Mnozí zašli ve svých vztazích již 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. ACET je organizace nevýdělečná. Práce ACET se stále rozšiřuje. Její těžiště zatím pro Českou republiku 
spočívá v prevenci a osvětě. V budoucnosti se chceme věnovat péči o nemocné HIV/AIDS.
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Veškerá činnost je umožněna skrze státní dotace, příspěvky a dary nadací, jednotlivců, organizací a 
církví, kteří se seznámili s touto činností. 

Rok 2006 byl pro nás rokem proměn. 
Podpora ze státních orgánu v roce 2006 byla na naši celoroční činnost minimální až ostudná.
Přístupem úředníků, kteří rozdělují státní dotace na prevenci jsme znechuceni.  Vysvětlujeme si to tak, že není 
zájem, aby se v ČR v oblasti prevence HIV/AIDS něco změnilo k lepšímu. 
Státní úředníci mohou i nadále podepisovat různé mezinárodní deklarace, mohou demonstrativně slibovat a 
zavazovat  se,  kolik  toho  ČR  udělá  v  boji  proti  AIDS,  ale  vlastní  skutečnost  uvnitř  ČR  je  bolestná. 
V materiálech  EU  sice  můžeme  donekonečna  číst,  že  je  třeba  se  věnovat  především  prevenci,  ale  tyto 
materiály jsou často v praxi života prázdnými deklaracemi a nemají žádnou hodnotu. Tuto činnost jsme nikdy 
nedělali pro peníze. Za deset let jsme si vybudovali velmi dobrou pověst a ředitelé škol nás stále více a více 
žádají o náš program. Máme ve svém archivu mnoho děkovných dopisů a povzbuzení od ředitelů mnoha škol, 
obdobně i mnoho kladných referencí  na jednotlivé lektory.  V ČR není žádná jiná organizace,  která by se 
alespoň ze čtvrtiny věnovala v takovém rozsahu prevenci HIV/AIDS na školách jako ACET. 

Několikrát jsme se dozvěděli, z různých zdrojů, že hlavním důvodem, proč nemůžeme dosáhnout na dotace 
byl  fakt,  že  jsme  křesťanská  organizace  a  hlásáme  mravní  hodnoty.  (Poznámka:  Ano,  jsme  křesťanská 
organizace a nestydíme se za to.) Naším posláním je, že hlásáme hodnoty, které vedou k hodnotnému životu.
Naším  cílem  je informovat  mladé  lidi  na  školách  o  rizikovém  chování  a  možných  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, zdrženlivě 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  snížení  rizikového  chování  mládeže,  snížení  rozvodovosti  a  počtu  nechtěných 
těhotenství,  snížení  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 zneužití, 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, že za námi žáci a studenti přicházejí a 
otevřeně s námi hovoří o svých problémech např. o znásilnění, pohlavním zneužití, o závislostech na drogách 
apod.  

O naše přednášky je po celé ČR ze strany ředitelů, učitelů a také studentů veliký zájem. Kdyby tomu tak 
nebylo, tak by nás žádný ředitel do školy opakovaně nepustil. Naši lektoři mají opravdové obdarování pro 
práci s dospívající mládeží, se studenty.  Je smutné, když musíme z finančních důvodů odmítat tyto žádosti 
škol. Bez alespoň minimální finanční podpory to skutečně nejde ani s velkou ochotou.

Kdo  by  z odpovědných  pracovníků  ministerstev,  nebo  lékařů  hygienických  stanic,  pracovníků 
krajských úředníků, kteří přerozdělují finance na prevenci HIV/AIDS, několik let jezdil svým vlastním autem 
po školách, platil drahý benzin, přednášel hodiny a hodiny přednášek, oslovil tisíce studentů a to vše zdarma? 
Lektoři ACET to tak v mnoha případech už několik let dělají. 

Paradoxní na současně situaci je, že náš program přebírají  v mnoha dalších zemích.  Pořádali  jsme 
semináře v mnoha městech v Rusku, na Ukrajině,  Chorvatsku, Slovinsku, Bělorusku, Bosně, Kazachstanu, 
Tádžikistánu,  Estonsku.  V těchto  zemích  jsme  vyškolili  již  několik  set  lékařů,  sociálních  pracovníků  a 
pracovníků pracujících s mládeží a duchovních různých církví. ACET na Slovensku na žádost ministerstva 
školství vyškolil 2400 učitelů etické výchovy. Všechny tyto země přebírají tento náš projekt. Přebírají náš 
program i naše metodické materiály. ACET v Rusku nyní patří mezi největší neziskovou organizaci zabývající 
se prevencí HIV/AIDS v mnoha městech, přičemž celý program převzali od nás z ČR. 

V roce 2006 se nám podařilo získat finanční podporu a partnerství od zahraničních křesťanských organizací. 
Podařilo se nám získat sponzory i z ČR. To nám pomohlo, abychom na práci ve školách uvolnili 3 lektory na 
plný úvazek. Abychom nebyli závislí pouze na pomoci ze zahraniční, a na státních dotacích uvědomili jsme si 
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potřebu získat peníze na naši činnost pokud možno z českých zdrojů. Chceme získat finanční podporu od 
různých firem, církví a jednotlivců, kterým není tato problematika HIV/AIDS lhostejná. Není to jednoduchý 
úkol. Je to běh na dlouhou trať. Ale přesto jsme stále naivní a věříme, že dobrá věc se prosadí. Věříme tomu, 
že budeme i v roce 2007 a i v následujících letech v naší práci pokračovat a budeme moci zastávat ty mravní 
hodnoty, které již několik let hlásáme tisícům studentů.

Služba ACET ČR v     zahraničí – Projekt Mosty.  

Jiří Preis, František Krampota se zúčastnili mezinárodní konference v Rusku .
             V roce 2006 jsme přednášeli na seminářích v několika městech na Ukrajině – Dněpropetrovsk, Oděsa, 
Kiev. V Estonsku v Tartu. 

Byli  jsme přizváni,  abychom v těchto městech měli  v různých církvích semináře o nemoci  AIDS, péče o 
nemocné AIDS a prevence na školách. 
Na seminářích byli vedoucí rehabilitačních středisek pro narkomany, sociální pracovníci, učitelé, pracovníci 
pracující ve zdravotnictví, vedoucí mládeže a lidi, kteří by se chtěli zabývat touto problematikou prevence 
HIV na školách a péči o nemocné. 
Snažili jsme se jim přiblížit problematiku HIV/AIDS a motivovat je k prevenci na školách, službě nemocným 
AIDS a předali jsme jim potřebné informace a materiály. 
Naše semináře probíhaly v moc pěkné atmosféře a účastníkům se velmi líbily. Lidé s vděčností a otevřeným 
srdcem přijímali  to,  o  čem jsme se s nimi  sdíleli.  Byli  jsme rádi,  že  jsme se setkali  s klíčovými  lidmi  a 
informace o HIV/AIDS, které jsme jim mohli předat, se tak mohou rychle dostat i k jiným lidem.

Máme naději, že ti lidé, kteří se zúčastnili našich seminářů, půjdou do škol a budou předávat mladým 
lidem potřebné informace a Bůh si některé z nich použije k tomu, aby sami školili  jiné lektory.  Máme již 
mnohá svědectví z mnoha různých měst Ruska a Ukrajiny, Běloruska, Chorvatska jak námi vyškolení lektoři 
přednášejí na školách, ve věznicích, pečují o nemocné a pracují v rehabilitačních střediscích pro narkomany. 
Tato práce se v těchto zemích velmi rozrůstá. Chceme motivovat křesťany z různých denominací i ostatní lidi, 
aby se stali spolu odpovědni za tuto problematiku. 

Máme mnohá pozvání do různých zemí,  měst  a církví.  V roce 2007 budeme mít semináře v Rusku, 
Chorvatsku, Ukrajině, Maďarsku, Estonku, Litvě, Lotyšsku. Máme pozvání do Moldávie, Gruzie a Albánie. 

Je to pro nás veliká výzva, věříme, že jen s Boží pomocí můžeme naplnit to, co se před námi otevřelo. 
Pro účastníky našich seminářů jsme vydali kvalitní metodické materiály. Rovněž jsme vydali pro mládež v 
ruském jazyku knížku o HIV/AIDS a také jednu knihu od MUDr. Patricka Dixona. Máme na ně již velmi 
pěkné ohlasy. 
---------------------------------------------
Peer programy: výchova „peerů„ (vrstevníků) kteří mohou zdravý životní styl prezentovat mezi svými 

vrstevníky. Uskutečnilo se několik setkání, které probíhali v podobě klubové činnosti, besed.
Témata:
HIV/AIDS večer otázek a odpovědí, Partnerství – Jak na to, když nevíš jak na to
Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoce, Péče o nemocné, Vliv pornografie.
Nabídka ACET 
Videokazeta: Sex, AIDS a vztahy  (přenáška na střední zdravotnické škole)
Publikace: Sex: šlehačka na dortu ( Česky, Slovensky, Rusky- rozšířené vydání, Chorvatsky, Anglicky)

     Prezentační film o ACET na CD a DVD
Film: Afrika, AIDS - vlna tcunami
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Finanční zpráva za rok 2006 za občanské sdružení ACET v     ČR.  
        Ostatní majetek občanského sdružení: 

   
BÚ u KB Hlinsko stav k 31.12.2006
Pokladna               stav k 31.12.2006
CELKEM             stav k 31.12.2006

Příjmy a výdaje v roce 2006:
Stav k 1.1.2006      Pokladna
                               BÚ
 CELKEM  k 1.1.2006

1) Celkové příjmy za rok 2006
2) Celkové výdaje za rok 2006
Rozdíl (Příjmy – výdaje)

Stav k 1.1.2006 (Pokladna+BÚ)
Rozdíl (Příjmy – výdaje)
Stav k 31.12.2006 (Pokladna+BÚ)

766 255,81 Kč
138 340,50 Kč
904 596,31 Kč

17 126,00 Kč
204 847,83 Kč
221 973,83 Kč

3 178 445,98 Kč
2 495 823,50 Kč
  682 622,48 Kč

221 973,83  Kč
   682 622,48  Kč
  904 596,31  Kč

Účet veřejné sbírky ACET v KB
BÚ u KB Hlinsko stav k 31.12.2006
CELKEM            stav k 31.12.2006 
Příjmy a výdaje v roce 2006:
Stav k 16.3.2006   BÚ
 CELKEM  k 1.1.2006

1) Celkové příjmy za rok 2006
2) Celkové výdaje za rok 2006
Rozdíl (Příjmy – výdaje)

Stav k 16.3.2006 (BÚ)
Rozdíl (Příjmy – výdaje)
Stav k 31.12.2006 (BÚ)

2143,31 Kč
2143,31 Kč

500,00 Kč
500,00 Kč

3 000,26 Kč
1 356,95 Kč

  1 643,31 Kč

500,00 Kč
       1 643,31 Kč

2 143,31 Kč  

 
         ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ                                                   ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ

Rozdělení příjmů: 
Projekt Zvol si život 
a) Dotace z Ministerstva zdrav.:
b) Nadace Rozvoje zdraví
c) F-nadace
d) Ermont
e) Medicom
     ***********************
f) Ostatní příjmy: 
g) z toho členské příspěv. 8500Kč 

*************************

Příjmy celkem

Příjem

50 000,00 Kč
20 000,00 Kč

145 500,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč

************
439 383,00 Kč 

************

699 883,00 Kč

Rozdělení výdajů:
Projekt Zvol si život
a) Cestovné
b) Výkony spojů
c) Tisk, Pracovní listy,kopír.
d) Nájem
e) Kanc.potř.,
f) Režijní 
g) Bank.popl., pojištění
h) Ostatní
i) Nákupy DHNM
j) Externí služby

*************************
Výdaje Celkem

Výdej

     279 667,50 Kč
   58 583,00 Kč

70 165,50 Kč
48 000,00 Kč

         7 059,50 Kč
33 926,50 Kč
18 846,50 Kč

   22 481,00 Kč
103 969,00 Kč

58183,00 Kč
************
700 881.50 Kč

a.s. ADW plus
Ostatní příjmy, dary, církve, podnikatelé: 
   *************************
Příjmy celkem       

510 000.00 Kč
1 190 126,88 Kč

************
 1 700 126,88 Kč

k) Mzdové náklady 6 pracovníků

*************************
Výdaje Celkem

1 526 717,00 Kč

************
1 526 717,00 Kč

Projekt Amos – publikace 
 Příjem 

*************************
Příjmy celkem                             

Příjem
60130.00 Kč

************
60 130,00 Kč

Projekt Amos – publikace 
tisk 

************************
Výdej celkem 

Výdej
       63 000.00 Kč

************
63 000. 00 Kč

Projekt Mosty – semináře v zahraničí 
a) příjem  NF KMS
b) příjem  NF Nehemia 
c)  Samaritán 
d)  Ostatní   
e) Dar ze zahraničí na cestovné na

zahraniční semináře na rok 2007
**********************

Příjmy celkem 

Příjem
9 000,00 Kč
7 000,00 Kč

138 820,51 Kč
27 879,50 Kč

535 606,09 Kč
 

************
718 306,10Kč

 Projekt Mosty – semináře v zahraničí 
a) výdej – jízdné, letenky, víza
b) výdej – Rusko konference 

*************************
Výdej celkem 

Výdej
    125 225,00 Kč

80 000,00 Kč

************
205 225.00 Kč

PŘÍJMY CELKEM
 
3 178 445,98 Kč        VÝDAJE CELKEM

 
2 495 823,50 Kč

Do režijních výdajů jsou zahrnuty: náplň tiskáren, kancelářské potřeby, kopírovací služby, rež.materiál, apod.)
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Poděkování dárcům a přátelům
Oskar Schindler byl nacista, který za peníze polských Židů koupil v Krakově továrnu. Díky svým kontaktům, 
úplatkům a armádním zakázkám vydělal  velké množství  peněz.  Měl naprostou svobodu s nimi naložit  dle 
libosti,  ale  tento  muž  se  rozhodl  koupit  život  1 100  Židů,  směřujících  neodvratně  do  plynových  komor 
v Osvětimi. Dá se říct, že penězi, které vydělal a použil, přehodil jakousi výhybku v životech těchto lidí a 
jejich budoucnost se změnila. Tyto peníze znamenaly rozdíl mezi životem a smrtí, mezi nadějí a zoufalstvím. 
Jinými slovy: PENÍZE SE PROMĚNILY V LIDI. Každý z nás si může položit otázku – mohu já být Oskarem 
Schindlerem?  ANO,  ANO,  ANO.  Ne  každý  může  zachránit  tisíce  lidí,  ale  každý  z nás  může  změnit 
budoucnost  třeba  jednoho  člověka.  Pro  přehození  výhybky  je  zapotřebí  relativně  málo  síly,  vzhledem 
k hmotnosti vlaku, jehož směr se změní. Ani pro změnu budoucnosti člověka není často třeba mnoho. I Vaše 
(vydělané a investované) peníze mohou ovlivnit budoucnost a přispět k záchraně lidského života.

Děkujeme všem dále uvedeným dárcům, sponzorům a přispěvatelům a přátelům ACET. Jen díky jim jsme 
mohli pokračovat v naší činnosti.

F-nadace – generální sponzor
AC Chomutov, Medicom International s.r.o

Ministerstvo zdravotnictví, Ermont s.r.o.
ADW plus,s.r.o., a.s.Cebal, Nadace Rozvoje Zdraví

Nadační fond KMS, Nadační fond Nehemia, NESPO PLUS,
AutoCont, Hiesbök s.r.o, X.A.Z. Hlinsko, Skrivanek language solutions, HP invent,

Karel Holoubek a.s.,  Kalibr Group, 3 PH, ,  Petr Němec, ETHIC HR, 
JB Týn n.Vltavou, BTM Brno, SŽ Brno, MS KS Děčín,  CB Chrudim, AC Chomutov, BJB Karlovy Vary, 
Mgr. Mašátová Romana, RNDr. Josef Sulek, p. Kubový, Mgr. Petrášková Romana,  Ing. Kabátník Daniel, 
Nováková Ester, Míťa Sochor, , Kovářová,  MUDr. Pavel Richter, p.Vegnerová, Josef Krška, Slávek Prudík, 
Jan Jíra, Martina Zdražilová, AC Čáslav, Jana Hekalová,  Riana Grulichová, p.Kubový, Ing. Karel Jonáš, BJB 
Sokolov, AC Kladno, JB Týn n. S., ŘKC Praha, AC Třebíč, MÚ Hlinsko. 
Akad. Jiří Škopek,  Vlastimil Kubín, Václav Mach-Koláčný, Maša Šormová, Eva Srncová.

Děkujeme také několika drobným neznámým dárcům.

Děkujeme za pomoc Doc. MUDr J. Hamanové  Csc. 
Děkujeme za poradenství a pomoc NRL - AIDS  Dr. Marii Brůčkové, ČSAP, MUDr. Jaroslavu Jedličkovi a 
MUDr. Ivo Procházkovi.

Vám všem, milí přátelé, patří náš dík, bez ohledu na velikost daru. Vždyť i vdovin groš, darovaný z lásky, má 
větší hodnotu než truhla plná zlata. Věříme, že Vašim příkladem se dají ovlivnit i jiní, aby místo pozemských 
pokladů střádali na konto v nebeské bance, kam se žádní kasaři ani tuneláři nedostanou…
Obracíme se na Vás s prosbou, zda byste i Vy podpořili tuto naší činnost a tím pomohli nasměrovat životy 
mladých lidí ke zdravému životnímu stylu.

Děkujeme !
V Hlinsku dne 8.2.2007
                                                        Tomáš Řehák - vedoucí  ACET
                                                        Ing. Jiří Malý – pokladní

Dovětek:
V roce 2006 byl zaznamenán v ČR největší nárůst počtu lidí infikovaných HIV. V deníku Mladá fronta Dnes 
dne 5.2.2007 se pod článkem „Mladí Češi riskují, přestali se bát AIDS“ uvádí výsledky průzkumu mezi 
teenageri. Mladí lidé v Česku se této smrtelné nemoci přestali bát. Na riskantní změnu postojů nyní začali 
poukazovat lékaři . Mladí Češi vnímají AIDS výrazně jinak než jejich rodiče. O této nemoci se už nemluví 
tolik jako dříve. A mladí si navíc myslí, že je vyléčitelná.  Mladé lidi uklidňuje víra, že se nemohou nakazit, 
protože se s nemocí ještě nikdy nesetkali. 
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