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1 Základní informace o nadačním fondu  
 

Název:     Nadační fond REGI Base I. 

Datum vzniku a zápisu NF:   22. dubna 2011 

Registrace:     Městským soud v Praze, oddíl N, vložka 839 

Právní forma:     Nadační fond 

Zakladatel:     Bc. Hynek Čech 

Sídlo:      Konviktská 291/24, Praha 1, 110 00 

Identifikační číslo:    248 31 123 

Číslo bankovního účtu:   2499805359 / 0100  

(Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, Praha 1) 

Nadační kapitál:    10.000 Kč  

Účel nadačního fondu: 

- Posláním a účelem zřízení Nadačního fondu REGI Base I. je rozvoj duchovních hodnot, 
podpora reintegrace do civilního společenství, pomoc při zajištění rehabilitace, rekvalifikace, 
pracovního uplatnění, poskytování materiální a finanční subvence novodobým válečným 
veteránům.  
- Tohoto účelu, respektive cíle, chce Nadační fond REGI Base I. dosáhnout zřízením 
centra komplexní péče poskytujícího novodobým válečným veteránům jednak celkovou 
rehabilitační péči, zahrnující kromě zdravotní a psychosociální podpory i společenské, 
kulturní, sportovní, vzdělávací akce s důrazem na zprostředkování informací z oblasti 
novodobých válečných veteránů laické i odborné veřejnosti.  
- Nadační fond REGI Base I. dále finančně a materiálně přispívá rodinným příslušníkům 
(pozůstalým či blízkým osobám) novodobých válečných veteránů; na vydávání periodických 
či neperiodických tiskovin, které budou sloužit k rozvoji duchovních hodnot, informovanosti 
o činnosti nadačního fondu nebo o kulturních či jiných souvisejících společenských 
aktivitách; na zřízení digitální rozhlasové stanice pro příslušníky AČR na zahraničních misích 
a pro širokou veřejnost. 
 
Správní rada:   Bc. Hynek Čech – předseda (od 25.8.2017) 

Ing. Aleš Procházka – člen (od 25.8.2017, v minulosti 
předseda od 28. 7. 2016 do 25. 8. 2017) 
Mgr. Jakub Pětioký – člen 
Ing. Jiří Lhota – člen (do 25.8.2017) 

 
Revizor:    PhDr. Mgr. Jana Koláčková 
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2 Přehled činnosti nadačního fondu 
 

Nadpraporčík v. v. Jiří "Regi" Schams byl iniciátorem založení organizace, 
která pomáhá nejen novodobým válečným veteránům, ale všem, kteří za nás sloužili. Tzn. 
bývalým vojákům, policistům, hasičům, zaměstnancům celní nebo vězeňské správy, pokud 
jejich služební poměr trval minimálně 3 roky, a jejich rodinným příslušníkům. 
Proto v dubnu roku 2011 Martin Jirsa a Hynek Čech založili Nadační fond REGI Base I. 
Martin Jirsa po chvíli z nadačního fondu odešel a postoupil svůj zakladatelský podíl na pana 
Hynka Čech, který se tak stal jediným zakladatelem. 

Zajištěním nákupu nejmodernějšího roboticko-rehabilitačního zařízení Eksoskeleton  
a robotického vertikalizačního stolu ERIGO PRO si Nadační fond vybudoval prestiž v oblasti 
rehabilitace. Dlouhodobě pracuje na vybudování diagnostické kliniky a roboticko-
rehabilitačně experimentálního centra pro pacienty se získaným poškozením mozku, které 
by se stalo světovým unikátem. Absolutní novinkou bude vytvoření MIC (Medicínsko-
informačního centrum), které bude ve spolupráci s partnery z USA, Izraele, Číny a Ruska 
shromažďovat léčebné úspěchy, postupy a novinky z celého světa, které následně doporučí 
svým klientům v případě potřeby. Nadační fond REGI Base I. zajišťuje výběr speciálních 
osobních asistentů pro zraněné vojáky a následnou možnou speciální rehabilitační péči 
v zahraničí. 
Nadační fond REGI Base I. poskytuje výhodné služby pro veterány. 

Kdo jsou ti, kterým pomáháme a kteří za nás sloužili? 
 Válečný veterán dle zákona č. 170/1990 Sb., o válečných veteránech 
 Bývalý – voják, policista, hasič, zaměstnanec celní nebo vězeňské správy, pokud jeho/její 

služební poměr trval minimálně 3 roky 
 Rodinný příslušník: osoba blízká – manželka / manžel, druh / družka, dítě do věku 26let 

 

Co děláme:  
Pomoc válečným veteránům 
Nadační fond REGI Base I. byl založen v roce 2011 s cílem pomáhat zraněným novodobým 
válečným veteránům. Teprve později se rozšířil o pomoc hasičům a policistům. Škála služeb, 
kterou je schopen zraněným veteránům poskytnout, je poměrně široká a děje se tak z velké 
části formou jednotlivých projektů. Po seznámení se s žádostí o pomoci je každý případ 
jednotlivě posouzen a pomoc je postavena na míru každému přijatému případu. Nadační 
fond dokáže pomoci nejen v zajištění a financování rehabilitací na velmi specializovaných 
pracovištích, ale i zorganizovat celý léčebný proces včetně administrativní podpory.  
A hlavně, dokáže pomoci i tam, kde už spousta jiných pomoci nedokáže! 
 
Pomoc hasičům a policistům 
Nadační fond REGI Base I. pomáhá nejen zraněným novodobým válečným veteránům, ale od 
roku 2015 rozšířil svoji pomoc na “všechny, kteří za nás sloužili“. Pomoc u něj tedy najdou  
i vojáci, policisté a hasiči, zranění ve službě. Toto rozšíření bylo reakcí na nedostatečnou 
podporu těchto, velmi často velmi statečných a aktivních jedinců, které zranění vyřadilo  
z běžného života. Pomoc nekončí u lékařské pomoci. Nadace má i vyšší cíl, pokud to jen 
trochu jde, snaží se přispět, třeba zajištěním nadstandardního vybavení, k návratu těchto lidí 
do běžného života. 
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Nákup speciálních rehabilitačních pomůcek 
Zakoupili jsme do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech Eksoskeleton od amerického výrobce 
BIONIX, vertikalizační stůl ERIGO PRO od švýcarského dodavatele HOCOMA, kompenzační 
pomůcku vozík SEGWAY FREEE, speciální pomůcku pro zraněné iWalk of amerického 
dodavatele nebo HOMEBALANCE od české firmy vyvinutou ve spolupráci s ČVUT. 
 
Charitativní střelecké závody 
Nadační fond REGI Base I. pravidelně pořádá charitativní střelecké závody pod názvem REGI 
BASE SHOOTING CHALLENGE. Akce jsou velmi oblíbené, nedávno proběhlo už deváté 
opakování. Na své si přijdou nejen přítomní střelci, pro které je vždy připravena nějaká 
zajímavá střelecká výzva, ale i diváci pacifisté, byť je jich velká menšina. Výtěžek ze zápisného 
je vždy věnován jednomu konkrétnímu člověku, o kterého se nadační fond stará. Více  
o proběhlých závodech zde nebo na našem facebookovém profilu. 
 
Přednášky 
Téma, kterému se Nadační fond REGI Base I. věnuje, je důležitým, byť opomíjeným, a často 
ne zcela správně chápaným, společenským tématem. Proto Fond pořádá i přednášky pro 
školy. Tohle setkání mladých lidí s novodobými veterány války s terorismem, tématem více 
než aktuálním, přibližuje studentům a žákům zážitky, zkušenosti a osobní příběhy vojáků 
českých elitních jednotek z nasazení v boji proti terorismu. Současně vede k zamyšlení se nad 
tím, že slova jako vlastenectví, hrdinství a obrana vlasti nejsou jen prázdnými pojmy z učebnic 
historie. 
 

 
V roce 2017 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 

DAR PRO REGI BASE 
Členky českého sdružení fanoušků military/sci-fi spisovatele Davida Webera HMS 

Phantom Group nafotily kalendář inspirovaný díly tohoto populárního autora. Kalendář 
vynesl 10 000 korun a sdružení se rozhodlo výtěžek předat našemu nadačnímu fondu jako 
dar. K předání došlo včera v odpoledních hodinách. Velice děkujeme a vážíme si podpory, 
kterou vnímáme jako zájem a finanční příspěvek pro ty, kteří za nás sloužili. 
23.3.2017 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/03/23/dar-pro-regi-base/ 
 
 
PRVNÍ TŘI HASIČI POD KŘÍDLY NADACE REGI  

Nadační fond Regibase zajistil rehabilitační pobyt ve spolupráci s ředitelem RU 
Kladruby pro nové tři pacienty najednou. Po válečných veteránech a policistovi to jsou první 
tři hasiči, pro které fond zajistil rehabilitační pobyt v Kladrubech. Všichni tři o tento pobyt 
usilovali dříve, avšak bezúspěšně. Jsme rádi, že se nám podařilo naplnit naše heslo, 
pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

Zajeli jsme se tedy za nimi podívat, abychom zjistili, jak se jim daří. V Kladrubech 
právě probíhaly třetím dnem v pořadí již 100. kladrubské hry, které jak sami pánové uznali, 
jsou příjemným zpestřením náročné a v jejich případě měsíc trvající rehabilitace. 
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Původně to měla být krátká zpráva pro jejich přátele na Facebook, ale rozpovídali 
jsme se trochu více. Nejdříve jsme si povídali s Martinem Šabatou a Liborem Bohdaneckým 
a po chvíli se k nám připojil i Robert Gyömbér. 
  Všichni účastníci her byli rozděleni do týmů podle barev a pánové měli trička červená. 
Jak jinak řekli nám, jsme přeci hasiči! V Kladrubech se rehabilitují první týden a díky 
probíhajícím hrám si ten začátek opravdu užívají. Když totiž dorazili do rehabilitačního 
centra, byli trochu konsternováni z toho, že jsou opět v nemocnici. Není divu, po úrazu tam 
strávili dlouhý čas, a nikomu z nás by se nechtělo znovu na delší dobu do nemocničního 
prostředí. Pomalu si už ale opět zvykají na pravidelný nemocniční režim. 

Martin popsal jejich den. Ráno v sedm je budíček, v osm snídaně a pak už následuje 
cvičení a rehabilitace. V poledne si dají oběd a pak zase rehabilitují. Na závěr si jdou 
„odpočinout“ do bazénu, což je po náročném dni, nesmírně osvěžující. Stejně jako 
fyzioterapie, kde si pořádně protáhnou tělo a díky níž se cítí fyzicky lépe. I když, jak říkají, 
větší makačka než posilovna, je navlíkání ponožek. To dá pořádně zabrat. 

Když jsme se jich ptali na jejich největší motivaci, oba naráz odpověděli, že je to 
rodina. Jejich děti a manželky. V nadsázce poznamenali, že nebýt jich, tak by jen seděli na 
vozíku a kynuli. S dětmi se snaží trávit co nejvíce společných chvil, jezdit s nimi na 
koloběžkách, hrát si a honit se s nimi. 

Když se k nám připojil Robert, který dohrál utkání, pochválil zdravotnický personál, 
jak je o ně výtečně postaráno. Když jsme si s Robertem později během dne povídali, zmínili 
jsme se o velké nehodě, kterou jsme cestou za nimi míjeli a i to, že tam byly čtyři hasičské 
vozy. Úplně mu zahořelo v očích a chtěl vědět, jaká čísla byla na autech a co se tam všechno 
stalo. Bylo vidět, že práci profesionálního hasiče má v krvi a miluje jí. 

A jak pánové odpočívají? Nijak. Neodpočívali ani před úrazem, ani teď. Prostě to 
nestíhají. Martin tráví soboty na střelbě a neděle na handbiku. A Liborovi se stačí v noci 
vyspat a pořád má co dělat. Knížka pro ně opravdu není, dřív četli jedině rozkazy, a to už teď 
nemusí. Na internetu si ale rádi přečtou, co se děje, aby byli v obraze. 

Pánové překypují energií, optimismem, humorem a nadějí. A co je pro ně největším 
hnacím motorem? Libor to vystihl naprosto přesně: Abychom byli soběstateční. A to jsou. 
Doslova a do písmene. 

 
  
Kapitán Libor Bohdalecký je od roku 1998 profesionálním hasičem. Utrpěl zranění páteře 
při kurzu hasičů v Teplických skalách. 
Velitel čety Martin Šabata je profesionální hasič od roku 2000. Utrpěl pád ze čtyř metrů při 
nácviku požárního sportu na žebříku v průběhu služby. 
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Robert Gyömbér je profesionální hasič od roku 1991. Prodělal mozkovou mrtvici při operaci 
mozku s diagnózou AVM. 
29. 5. 2017 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/05/29/prvni-tri-hasici-pod-kridly-nadace-regi-base/  

 

REPORTÁŽ ČT 
Reportáž České televize o pomoci naší nadace třem těžce zraněným hasičům 

můžete shlédnout v archivu ivysilání:  www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/217411000100605/obsah/549605-pomoc-zranenym-hasicum-od-regi-base 
12. 6. 2017  
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/06/12/reportaz-ct/ 

 
  
POŘAD TV PRIMA, NÁZORY BEZ CENZURY  

Pozvání na plánovanou událost již 6.ročníku REGI BASE Shooting Challange na 
Střelnici Čekanice přijal i těžce zraněný válečný veterán nadporučík Attila Fabian. Velmi tvrdě  

Včerejší diskusní pořad TV PRIMA ,,Názory bez cenzury´´ se během chvilky změnil na 
plamennou výměnu názorů mezi zastáncem přítomnosti našich vojáků v Afghánistánu  
a jejím odpůrcem. Mezi těmito dvěma mlýnskými kameny se v diskuzi představil i Hynek 
Čech zakladatel nadačního fondu REGI Base I. 

Nadačnímu fondu nepřísluší hodnotit politickou legitimitu zahraničních misí. REGI 
Base je zde od toho, aby mohl nabídnout nejlepší, specializovanou zdravotní a rehabilitační 
péči zraněným vojákům a nehraje žádnou roli, zda své zranění utrpěli na zahraniční misi 
nebo při výcviku. Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
Ke shlédnutí: https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nazory-bez-cenzury-zahranicni-vojenske-mise 
10. 8. 2017 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/08/10/porad-tv-prima-nazory-bez-cenzury/ 
 
  

NADAČNÍ FOND REGI BASE I. PARTNEREM 1. ROČNÍKU CZECH POLO OPEN  
V září 2017 se v Praze uskutečnilo 1. oficiální mistrovství v koňském pólu Prague Polo 

Open 2017 a nadační fond Regi BASE I. měl tu čest být jeho prvním charitativním partnerem. 
Tato společensko-sportovní aktivita s bohatou mezinárodní účastí probíhala nejen na 
koňských kolbištích, ale i v exkluzivních společenských prostorách. Například charitativní 
Gala večer se uskutečnil v nádherných Španělském sále Pražského hradu. 
Mezi předměty draženými ve prospěch nadačního fondu byl dres podepsaný všemi hráči  
i květinový kůň. Na účet Regi BASE I. bylo připsáno 100,000 Kč. Děkujeme! 
23.10.2017 
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Více zde: http://www.regibase.cz/2017/10/23/nadacni-
fond-regi-base-i-partnerem-1-rocniku-czech-polo-
open/ 
 

 

 

 

REHABILITAČNÍ POMŮCKA HOMEBALANCE PRO ATTILU  
Regibase opět rozšířil portfolio roboticko-rehabilitačních zařízení nákupem 

unikátního rehabilitačního systému Homebalance od vývojářů z 1.LF UK a FBMI ČVUT 
založeném na principu vizuální zpětné vazby.  

 

Homebalance pomáhá cvičit rovnováhu, motoriku a kognitivní schopnosti s cílem 
zlepšit mobilitu a soběstačnost pacientů. Zařízení osobně předal a funkčnost vysvětlil 
obchodní ředitel společnosti Homebalance Bohumír Ondrák. Zraněný válečný veterán Attila 
Fabián bude zařízení zdarma testovat. Poté proběhne vyhodnocení úspěšnosti terapie  
a rozhodnutí o trvalém zapůjčení Homebalance pro každodenní rehabilitaci. 
3. 11. 2017 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/11/03/rehabilitacni-pomucka-homebalance-pro-attilu/ 
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JEDEN Z PRVNÍCH VLČÍCH MÁKŮ SI KOUPIL MAJOR V ZÁLOZE A OLYMPIJSKÝ 
VÍTĚZ ROMAN ŠEBRLE  
 

 
Jako první sbírku vlčí máky podpořil major v záloze a olympijský vítěz Roman Šebrle.  
10.11.2017 
 

 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/11/10/jeden-z-prvnich-vlcich-maku-si-koupil-major-v-
zaloze-a-olympijsky-vitez-roman-sebrle/ 
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ČESKO ZAPLAVUJÍ VLČÍ MÁKY!  
11. listopad – Den veteránů. Pomoci můžete i vy! 

Jedenáctý listopad je na celém světě věnovaný památce válečných veteránů. 
Připomíná tak že tento den bylo v roce 1918 podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem 
a byly tím ukončeny boje na západní frontě. V České republice se slaví od roku 2001  
a v tomto roce jej připomene i Nadační Fond Regi BASE I., který pomáhá novodobým 
válečným veteránům. Květ vlčího máku, tento symbol uctění památky všech padlých  
a zároveň symbol pomoci zraněným veteránům, bude v prodeji nejen na webu nadačního 
fondu, ale budou jej ve velkých městech prodávat i hlídky vojenských dobrovolníků. 

 
Vlčí máky se staly díky básni Johna McCrae, vojenského lékaře kanadského původu, 

který v první světové válce sloužil v Evropě, symbolem Mezinárodního dne veteránů. John 
McCrae sám se konce války nedožil, ale jeho vzpomínka na padlého přítele stvořila atribut, 
květ červeného máku, který každý rok 11. listopadu připomíná nejen výročí podepsání 
příměří v severofrancouzském Compiegne, ale i to, že i dnes existují novodobí váleční 
veteráni, kteří potřebují pomoci. 

Nadační fond Regi BASE I. dlouhodobě novodobým veteránům pomáhá. Fond vznikl 
v roce 2011 a dnes jsou za ním desítky konkrétních případů pomoci těm, „kteří za nás 
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sloužili“, jak to má i ve svém motu. Již v roce 2014 zakoupila nadace robotický rehabilitační 
přístroj Eksoskeleton, zaměřený na pacienty s poraněním páteře, poraněním mozku, po 
mozkové mrtvici a dalších neurologických postižení dolních končetin a vertikalizační 
robotický stůl ERIGO PRO se kterým dodnes pracují v rehabilitačním ústavu v Kladrubech. 
  Aktuálně Nadace pomáhá několika zraněným vojákům a veteránům, kteří utrpěli 
těžká zranění a jejich rehabilitace vyžaduje speciální přístup a pomůcky jako je například 
HOMEBALANCE nebo magneto-terapeutický přístroj BioTorus LT-100, který usnadňuje 
hojení kostí. 
  Chcete-li přispět, můžete buď nákupem květu vlčího máků od hlídek v ulicích, které 
budou například kolem Staroměstského náměstí v Praze nebo na Svobodově náměstí v Brně, 
nebo pokud se s hlídkou nesetkáte, můžete si koupit květ přímo na webu Nadačního fondu. 

Symbolický obrázek, jehož autorkou je malířka Michaela Žemličková, bude po 
odeslání příspěvku k dispozici na stažení na webu Nadačního fondu. 
Příspěvky můžete posílat na č.ú. 2499805359 / 0100. 
10.11.2017 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/11/10/cesko-zaplavuji-vlci-maky/ 

 
 

REGI BASE SE OBJEVILO I V NOVÉ KNIZE SMART REVOLUCE – BUDOUCNOST 
PŘICHÁZÍ PRÁVĚ TEĎ! 

 



Výroční zpráva 2017 
   

stránka 11 

REGI BASE se objevilo i v nové knize SMART REVOLUCE – Budoucnost přichází právě 
teď!, kterou vydala Mladá Fronta. Autorem je Kamil Miketa. Křest proběhl minulý týden  
v Praze za účasti dalších partnerů tohoto mimořádného projektu Společností SYNOPCITY  
a CONSILIA FUTURA. Zúčastnili se i mentoři vybraných kapitol, například. Ing. arch. Michal 
Postránecký (hlavní architekt Regi Base), prof. Miroslav Svítek z ČVUT a Ing. arch. Hynek 
Gloser. Tímto všem děkujeme. Vice o projektu na www.synopcity.com 
28. 11. 2017 

 
 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/11/28/regi-base-se-

objevilo-i-v-nove-knize-smart-revoluce-budoucnost-prichazi-
prave-ted/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA „VÍTĚZOVÉ“ SEZNAMUJE S PŘÍBĚHY VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
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REGI BASE, která spolupracuje s ukrajinskou státní službou v oblasti péče o válečné 
veterány měla tu čest se zúčastnit slavnostního zahájení výstavy „Vítězové“, která se 
otevřela minulý týden v prostorách Národní knihovny. Výstava seznamuje s příběhy 
válečných veteránů z východní Ukrajiny, kteří v bojích přišli o části končetin, avšak neztratili 
chuť do života. I přes těžká zranění začali nový život, sportují, žení se a vychovávají děti, 
cestují nebo podnikají, někteří se vrátili do služby v armádě. 

Cílem projektu Vítězové je podnítit většinovou společnost k pochopení potřeb lidí  
s invaliditou, ať už jde o bezbariérový přístup, kvalitní a dostupné protézy, či zapojeni těchto 
osob do všech sfér společenského života. 
30. 11. 2017 

 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/11/30/vystava-vitezove-seznamuje-s-pribehy-valecnych-
veteranu/ 
 
 

REGI BASE NEMÁ HRANICE  
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Na naši nadaci se s žádostí o pomoc obrátil první americký válečný veterán. Eldrige 
W.G. Searles, který žije již 18let v Klatovech a s českou manželkou má 2 děti. Eldrige sloužil 
11 let v armádě Spojených států amerických, nejdříve u ženistů a následně byl přiřazen  
k vojenské policii.Byl nasazen několikrát v Perském zálivu a v operaci Desert Storm. Byl 
zraněn a později propuštěn s 20% invaliditou. Rádi jsme vyhověli Eldrigově prosbě a zajistili 
mu první ze sérií speciálních vyšetření u pražského lékařského specialisty pana doktora 
Nedělky. 
4. 12. 2017 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/12/04/regi-base-nema-hranice/ 
 

REGI BASE I. & JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 

 
V sobotu 16.12. se nadační fond REGI BASE I zapojil do projektu Ježíškova vnoučata, 

kdy v rámci projektu umožnil splnit vánoční přání panu Jaroslavovi, který se chtěl po padesáti 
letech proletět ve vrtulníků. Pan Jaroslav během své základní vojenské služby utrpěl těžké 
zranění, které ho upoutalo po zbytek života na invalidní vozík. Tento fakt jen umocnil snahu 
RB jeho vánoční přání vyplnit. Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
18. 12. 2017 

 
 
Video dostupné 
na: https://youtu.be/4bHf8MY-gpc 
Více zde: 
http://www.regibase.cz/2017/12/18/regi-
base-i-jeziskova-vnoucata/ 
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REHABILITAČNÍ POMŮCKA HOMEBALANCE  
Zraněný hasič Robert, kterému byla zapůjčena k dlouhodobému užívání speciální 

rehabilitační pomůcku HOMEBALANCE. Tuto rehabilitační pomůcku sloužící k procvičování 
motorických schopností vyvinuli experti na ČVUT. REGI BASE ji zakoupila, aby pomáhala těm, 
kteří za nás sloužili. 
19. 12. 2017 
Odkaz na video: www.youtube.com/watch?v=WJ2H2tR8Rgk&feature=youtu.be 
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/12/19/rehabilitacni-pomucka-homebalance/ 
 

REHABILITACE POMOCÍ HYPNÓZY  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejznámější český mentalista a hypnotizér Jakub Kroulík při rehabilitaci pomocí 
hypnózy s veteránem Attilou Fabián. 

Attilu jsme navštívili u něj doma, kde se mu Jakub zhruba tři hodiny intenzivně 
věnoval. Výhodou rehabilitace pomocí hypnózy je naučení se jiného způsobu soustředění na 
své tělo, což může napomoci k dosažení potřebného efektu. Hypnotizér pomáhá mysl účelně 
zaměřovat na konkrétní místa či spoje. 

Attila Fabian je bývalý vojenský policista. Začátkem 90. let byl dvakrát v mírových 
jednotkách v Iráku, před dvěma lety mu ale praskla aorta a málem zemřel. Od té doby má 
poškozený mozek, nemohl chodit a špatně mluví. 
26. 12. 2017 

  
Více zde: http://www.regibase.cz/2017/12/26/rehabilitace-pomoci-hypnozy/ 
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3 Finanční zpráva  
 

3.1 Rozvaha k 31. 12. 20171 
 
 

Označ. 
  AKTIVA  

 číslo 
řádku  

Účetní období 
stav k 
prvnímu dni 

k poslednímu 
dni 

A. Dlouhodobý majetek celkem  A.I.+...+A.IV.  001 + 0 + 386 
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem A.II.1+...+A.II.x  010 + 0 + 386 

B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV  040 + 89 + 330 
B. II. Pohledávky celkem  B.II.1+...+B.II.x 051 + 29 + 128 
B. III. Krátkodobý finanční majetek 

celkem B.III.1+...+B.III.x  071 + 60 + 202 

 AKTIVA CELKEM A.+B. 082 +89 +716 
      
 PASIVA     
A Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II 001 +48 +712 
A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002 +710 +1159 
A. II. Výsledek hospodaření 

celkem A.II.1+...+A.II.x 006 -662 -447 

B Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010 +41 +4 
B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021 +41 +4 
  PASIVA CELKEM A.+B. 048 + 89 + 716 

 

 

3.2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20172 
 

Označ. 
  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 
číslo 
řádku 

Běžné období 
Hlavní Hospodářská Celkem 

A Náklady A.I.+...+A.
VIII. 

001 +299 +1 +300 

A. I. Spotřebované nákupy a 
nakupované služby 

A.I.1+...+
A.I.x 

002 +104 +0 +104 

A. III. Osobní náklady A.III.1+...+
A.III.x 

013 +1 +0 +1 

A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+
A.V.x 

021 +194 +1 +195 

  Náklady celkem 039 +299 +1 +300 

                                                      
1 od 1.1.2017, do 31. 12. 2017, v tisících Kč 
2 od 1.1.2017, do 31. 12. 2017, v tisících Kč 



Výroční zpráva 2017 
   

stránka 16 

B. Výnosy 040 +315 +199 +514 
B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+

B.II.x 
043 +307 +0 + 307 

B. III. Tržby za vlastní výkony 
a za zboží 

účty 601, 
602, 603 

047 +7 +197 +204 

B. IV. Ostatní výnosy B.IV.1+...+
B.IV.x 

048 +1 +2 +3 

  Výnosy celkem 061 +315 +199 +514 
C. Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
B. - A.I.1-
...-A.VII.x  
+ C. x. 

062 +16 +198 +214 

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění 

B. - A. + 
D. x. 

063 +16 +198 +214 

 

3.3 Struktura přijatých a poskytnutých darů3
 

 

Přijaté dary tuzemské – 242.000 Kč 

zahraniční – 65.000 Kč 

Přijaté dary na nákup DHM tuzemské – 420.000 Kč 

zahraniční – 0 Kč 

Veřejné sbírky tuzemské – 29.000 Kč 

Poskytnuté dary 188.000 Kč (peněžní) 
 

 

Pohyby na účtech-poskytnuté dary-od 01.01.2017 do 31.12.2017 
Nadační fond REGI Base I. IČ: 24831123  Rok: 2017 

            
Datum Doklad Zdroj Text MD D  

     
Dary - podpora veteránů    
01.01.2017 ČS0010018 BV dar 80 000,00 0,00 
Leden   

   

10.03.2017 ČS0040004 BV podpora veterána 7 100,00 0,00 
10.03.2017 KB0070001 BV přípsěvek poskytnutý 

veteránovi 
8 000,00 0,00 

   
Obrat: 15 100,00 

 

Březen    

  

11.07.2017 KB0040001 BV dar 50 000,00 0,00 
Červenec   

   

04.09.2017 17HV00016 PO dar - zraněný hasič 30 000,00 0,00 
Září   

   

                                                      
3 od 1.1.2017, do 31. 12. 2017 
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20.10.2017 ČS0110012 BV poskytnutý dar 5 000,00 0,00 
Říjen   

   

22.11.2017 KB0120006 BV poskytnutý dar - 
robotika 

5 400,00 0,00 

28.11.2017 KB0120012 BV poskytnutý dar 2 500,00 0,00 
Listopad   Obrat: 7 900,00 

 
 

  

   

Celkem       188 000,00 
 

      
DHM - pořízený darem    
11.10.2017 KB0110001 BV dar - nákup 

kompenzačních 
pomůcek 

0,00 20 000,00 

Říjen   

   

27.11.2017 KB0120009 BV dar Segway - pomoc 
zraněným hasičům 

0,00 50 000,00 

Listopad   

   

11.12.2017 KB0130001 BV nadační příspěvek - 
Segway-pomoc 
zraněným hasičům 

0,00 350 000,00 

Prosinec   

   

 

  

   

Celkem         420 000,00 
   

   

Fondy - dary  
   

20.10.2017 ČS0110013 BV dar na nákup 
rehabilitační pomůcky 
Homebalance 

35 000,00 0,00 

26.10.2017 KB0110012 BV dar - nákup pomůcky 
Homebalance 

0,00 35 000,00 

Říjen   Obrat: 
 

35 000,00 
15.11.2017 17HP00001 PO Sbírka Vlčí máky na 

nákup Segway 
0,00 6 883,00 

27.11.2017 17HP00002 PO Sbírka Vlčí máky na 
nákup vozíku Segway 

0,00 9 060,00 

Listopad   Obrat: 
 

15 943,00 
19.12.2017 17HP00007 PO dar - střelecké závody 0,00 13 000,00 
28.12.2017 FIO0010002 BV dar 0,00 200,00 
Prosinec   Obrat: 

 
13 200,00 

      
Celkem         64 143,00 
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4 Kontaktní informace 
 

Nadační fond REGI Base I. 
Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1 
Telefon:  +420 775 795 980 
E-mail: info@regibase.cz 
Web: www.regibase.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


