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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

Čísla bankovních účtů:

2499805359/0100 (KB a.s.)
2900415315/2010 (Fio banka, transparentní účet)
1984033263/0800 (ČS – USD účet)
1984033263/0800 (ČS – EUR účet)
Možnost zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS (mezera)
REGIBASE (mezera) 30/60/90 na tel. č. 87 777

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:

Revizor:

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)
Jakub Pětioký – člen (12.10.2013)
PhDr. Mgr. Jana Koláčková (od 22.4. 2011)
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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 robotickorehabilitačně experimentálního centra pro pacienty se získaným poškozením mozku, které
by se stalo světovým unikátem. Absolutní novinkou bude vytvoření MIC (Medicínskoinformačního 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 2018 proběhly díky NF REGI Base následující akce
VĚNOVÁNO PADLÝM ČESKÝM VOJÁKŮM
Mezi bývalé vojáky, kterým se snaží REGI BASE pomáhat, patří i americký válečný
veterán Eldridge Wayne Searles, který žije již 18let v Klatovech a s českou manželkou má
2 děti. Wayne sloužil 11 let v armádě Spojených států amerických, nejdříve u ženistů
a následně byl přiřazen k vojenské policii.
Wayne píše básně, které zrcadlí jeho pocity a zkušenosti z válečných misí. Báseň
,,Czech fallen heroes´´ je věnována čtyřem padlým českým vojákům, kteří zahynuli po útoku
sebevražedného atentátníka v afghánském Bagrámu, čet. Ivo Klusák, des. Libor Ligač, des.
Jan Šenkýř, rtm. David Beneš. Tento čin se zapsal jako nejtragičtější v historii české armády,
kdy později na následky zranění z onoho útoku zemřel i pátý český voják Rotmistr Jaroslav
Lieskovan.
1.1.2018
Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=-md6hGe1rEQ&t=62s1.1.2018
Více zde: https://www.regibase.cz/2018/01/01/venovano-padlym-ceskym-vojakum/
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UKRAJINŠTÍ VETERÁNI SE LÉČÍ V DARKOVĚ
V Lázních Darkov na Ostravsku se od čtvrtka zotavují dva zranění váleční veteráni
z Ukrajiny. Léčebné výlohy v celkové výši zhruba 200 tisíc korun zaplatí kompletně Nadační
fond Regibase. Kvůli nekončícímu konfliktu na východě Ukrajiny nezvládá země tisícům
zraněných vojáků pomoct sama.Oba dva veterány Oleha Fedorčuka a Vitalije Lehušu
dopravil do Česka letecký speciál, na palubu nastoupili na vojenském letišti Boryspil
v ukrajinské metropoli Kyjev. Oba veteráni utrpěli vážná zranění během bojů v Donbasu.
Vitalijovi Lehušovi uřízly štěpiny pravou dlaň a palec u levé ruky, když si kryl
v Doněcku tvář před granátem. „Ruce to odnesly nejvíc. Naše zdravotnictví asi není na
takové úrovni jako v Česku. Doufám, že se zbavím bolestí v rukou a nebudu už závislý na
lécích,“ vypráví ukrajinský válečný veterán.
Oleh Fedorčuk zase bojoval v Debalcevu, kde šlápl na pěchotní minu, a přišel o jednu
nohu. „Druhá je poraněná, mina mi vybuchla přímo pod nohama. Přežil jsem a mám naději.
Doufám, že už to bude jen dobré,“ říká Ferdočuk.Trvalé následky nejsou jediným zdravotním
problémem, kterému ukrajinští veteráni čelí. Podle poradce pro psychologii Nadačního
fondu Regi Base Pavla Sůvy potřebují také psychologickou pomoc. „Ti chlapci jsou poškozeni
fyzicky, z toho se dostanou a dobře se zrehabilitují, psychicky jsou na tom ale špatně a špatně
se vracejí do reálného života,“ dodává Sůva.
Bojům na Ukrajině předcházela revoluce na kyjevském Majdanu. Rusko okupovalo
Krym a začala válka s proruskými separatisty v luhaňské a doněcké oblasti. „Ukrajina se
potýká s daleko silnějším soupeřem, který okupuje její území, je naší povinností těmto lidem
pomáhat,“ uvádí místopředseda Senátu Jiří Šesták (STAN).
26. 1. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/01/26/ukrajinsti-veterani-se-leci-v-darkove/

NADACE REGI BASE I POMÁHÁ TŘEM HASIČŮM Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE. PRVNÍ UŽ MÁ SPECIÁLNÍ VOZÍK
17.února 2018 byl dokončen první z projektů veřejné sbírky Nadačního fondu REGI
Base I, která byla vyhlášena při příležitosti Mezinárodního dne veteránů 11.11.2017. Mimo
jiné i díky podpoře dvou nadací, a to Nadace Agrofert a Nadace ČEZ, se podařilo shromáždit
finanční prostředky a zakoupit pro Libora Bohdaneckého, hasiče z Hradce Králové,
zraněného před třemi roky, invalidní vozík SEGWAY FREEE. Tento vozík jezdí podobně jako
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známá Segway jen na dvou kolech a umožňuje tak snadnou jízdu na ulici i v náročnějším
terénu; zvládne trávníky, lesní a polní cesty, strmá stoupání a dokonce jako jediný umí jezdit
po písečných plážích. Vozík Freee je neskutečně pohyblivý, rychlý a jednoduše ovladatelný.
Tento vozík Libor vyzkoušel hned po předání a byl nadšený. Stejně jako jeho žena
Barbora. K řízení nejsou potřeba obě ruce, takže přitom prý hravě zvládne pomoct ohlídat
i jejich tři malé děti, řekla s úsměvem.
Vozík předal předseda správní rady Nadačního fondu REGI Base I.Hynek Čech
a předání se zúčastnili i herec Josef Dvořák, který při této příležitosti vzpomenul svoje
hasičské zkušenosti nejen ze seriálu Návštěvníci.
Akci ozdobila i Miss Sympatie Hasička 2017 Veronika Macháčková, která předala
přítomným hasičům kalendáře této soutěže. Jak řekla ředitelka Miss Hasička ČR a Hasič roku
Iva Cvrkalová, nejdůležitější na této akci je, že pod „missí“ slupkou se tato soutěž primárně
snaží zábavnou formou podpořit a zviditelnit záslužnou a obětavou činnost našich hasičů,
zejména pak jejich dobrovolnou službu veřejnosti.
Nechyběli ani zástupci hasičských záchranných sborů. ředitel Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy, brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel
Hasičského záchranného sboru Hradec Králové a brig. gen. Ing. František Mencl, ředitel
Hasičského záchranného sboru Hradec Králové.
Předání vozíku proběhlo v Hasičské stanici v Modřanech a role hostitele se s elegancí
ujal velitel stanice npor. Mgr. Tomáš Horský.
Přítomné hasiče pozdravil a svou podporou ujistil i radní HMP pro bezpečnost
Ing. Libor Hadrava.
Nadační fond REGI Base I., který má ve svém motu Pomáháme těm, kteří za nás
sloužili, snaží najít cestu, jak pro každého zraněného veterána, policistu či hasiče najít řešení,
které mu pomůže těžkou životní situaci překonat. Pomocí veřejné sbírky nebo spolupráce s
podniky shromažďuje prostředky, které slouží k nákupu nebo zajištění toho, co zraněný
nejvíce potřebuje.
Předáním této speciální segwaye FREEE pro hendikepované sbírka nekončí, v pořadí
jsou další sny, které chce Nadační fond REGI Base I splnit. Přispět na další projekty lze
na účet sbírky: 2499805359 / 0100.
18. 2. 2018
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Více zde: www.regibase.cz/2018/02/18/nadace-regi-base-i-pomaha-trem-hasicum-zkralovehradeckeho-kraje-prvni-uz-ma-specialni-vozik/

KONFERENCI INSPO OTEVŘE SVOU PŘEDNÁŠKOU JAKUB PĚTIOKÝ, KTERÝ SE
SPECIALIZUJE NA REHABILITACI PACIENTŮ SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM
MOZKU
Poranění mozku patří mezi nejzávažnější úrazy, které mohou člověka postihnout.
I když by se mohlo zdát, že těchto zranění není tolik, za jeden rok přijmou nemocnice v České
republice několik desítek tisíc pacientů. Jakub Pětioký se fyzioterapii věnuje už více než
dvacet let. V současnosti pracuje v rehabilitačním centru v Kladrubech, kde se specializuje
na rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku a dalších poranění. Jakub Pětioký
vystoupí 7. dubna v pražském Kongresovém centru na konferenci INSPO s přednáškou, ve
které posluchačům přiblíží některé unikátní postupy a technologie, které při terapiích
využívá.
Jakub Pětioký začínal svou profesionální kariéru v občanském sdružení Kontakt bez
bariér a poté strávil téměř šest let v Rijádu, kde pracoval v největší komplexní rehabilitační
nemocnici na středním východě pod americkým managementem.
Po návratu ze Saúdské Arábie se stal odborným konzultantem Nadačního fondu REGI
Base I., který založil Hynek Čech na pomoc těžce zraněných válečných veteránů, policistů
a hasičů. Podílel se aktivně na nákupu prvního exoskeletonu v ČR, robotického cvičebního
stolu, rehabilitačního Segwaye Free a dalších pomůcek. Následně přijal nabídku projektu
Josefa Hendrycha, ředitele rehabilitačního ústavu Kladruby, kde s kolegy vybudoval program
pro pacienty s poškozením mozku.
„Pro mě je práce v Kladrubech splnění profesionálního snu. V zahraničí jsem si říkal,
jaké by to bylo, kdyby práce s pacienty s poraněním mozku takto fungovala i u nás a ono se
to po několikaletém snažení podařilo i u nás v Kladrubech,“ říká s povděkem Jakub Pětioký,
náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum v kladrubském rehabilitačním ústavu.
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Na konferenci INSPO, kterou bude Jakub Pětioký svou přednáškou otevírat, představí
některé unikátní postupy a technologie, které při své práci s pacienty využívá. Hlavním
tématem přednášky ale bude management terapie a masivní využití moderních technologií,
které se úspěšně využívají v kladrubském rehabilitačním ústavu.
„Bude to takové konkrétní zamyšlení, jak se změnil přístup k terapiím v průběhu času
a také díky moderním technologiím, a jak tyto změny ovlivňují rehabilitační postupy
klinických pracovníků a pacientů. Závěrem bude přestavení příkladů technologií, které jsou
již dostupné klientům v ČR,“přibližuje Pětioký svou přednášku na konferenci.
Kladrubský ústav využívá nejmodernější prvky v oblasti terapie ICT a High-Tech
zařízení pro rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku a poraněním míchy patří
mezi standardní pomůcky, které ústav při léčbě využívá. Jakub Pětioký ale na konferenci
INSPO představí i nové způsoby jednání s pacienty.
„Motivace, jako základ učení a efektivní spolupráce pacienta jsou klíčovými prvky
úspěšné rehabilitace a pozitivního dlouhodobého efektu terapie. V rehabilitaci pacientů po
získaném poškozením mozku a poranění míchy se stále více prosazuje odklon od tradiční
terapie „zaměřené na patologii“ směrem k terapii „zaměřené na funkci“, tj. na praktické
potřeby pacienta,“ říká Pětioký a dodává: „V klasickém konceptu terapie je terapeut
„efektor“ a pacient pasivní příjemcem terapie, v aktivním pojetí terapie se změní pozice
terapeuta na roli „kouče, lektora“ a role pacienta na roli „efektora“, aktivního příjemce
terapie. Tento princip se uplatňuje i u roboticky a počítačově asistované rehabilitace, která
usnadňuje a doplňuje práci terapeuta a pomáhá s přesnější diagnostikou a hodnocením
výkonu pacienta.“
Robotika a počítačové systémy s biofeedbackem představují významný nástroj
v terapii zvýšením intenzity terapie, přesným dávkováním terapie a zlepšením motivace
pacienta. „Terapie je pro klienta pochopitelná, zábavná a může se uplatit i terapeutický
gaming, kdy pacient soutěží sám se sebou nebo s dalšími pacienty. Některé terapeutické
programy se dají použít i v domácím prostředí ve formě distanční terapie, či telerehabilitace,
jako prostředek zajištění dostupnosti terapie většímu počtu pacientů,“ uzavírá Pětioký.
Jakub Pětioký představí svou práci 7. dubna na konferenci INSPO v pražském
Kongresovém centru, která se věnuje technologiím pro osoby se specifickými potřebami.
„Vloni byla většina přednášek na konferenci zaměřena na využití informačních
a komunikačních technologiích k usnadnění života lidí zejména se zrakovým a sluchovým
postižením. Jsme rádi, že díky panu Pětiokému si letos hned v úvodu konference přijdou na
své také účastníci s tělesným postižením,“ říká Jaroslav Winter, organizátor konference
INSPO.
Generálním partnerem INSPO 2018 je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ,
ČSOB, Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet, záštitu poskytl Magistrát
hl. m. Prahy. Informace o konferenci najdete na www.inspo.cz.
20. 3. 2018
Více zde: https://www.regibase.cz/2018/03/20/konferenci-inspo-otevre-svou-prednaskou-jakubpetioky-ktery-se-specializuje-na-rehabilitaci-pacientu-se-ziskanym-poskozenim-mozku/
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POMOZTE S NÁMI I DALŠÍMU HASIČI!
Ve sbírce pokračujeme, abychom mohli stejný vozík zakoupit i pro velitele čety
Martina Šabatu, který je stejně jako Libor po úrazu upoután na invalidní vozík.
Pomozte s námi Martinovi svobodně se pohybovat a pokud to jen trochu půjde, vrátit
se do služby.
27.3.2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/03/27/pomozte-s-nami-i-dalsimu-hasici/

INSPO 2018
Letošní mezinárodní konferenci INSPO 2018: Technologie usnadňují život lidem
s různým zdravotním postižením, které se aktivně zúčastnili zástupci NF REGIBASE, navštívilo
rekordních 502 účastníků a účinkujících. NF REGIBASE prezentoval unikátní robotické
prototypy k nácviku chůze (foto), samovyvažovací motorový vozík pro vozíčkáře
a digitalizovaný multifunkční stolek se telerehabilitačním software pro domácí péči. Aktivní
příspěvek se věnoval představení Využití ICT a High-Tech zařízení pro rehabilitaci pacientů
se získaným poškozením mozku a poraněním míchy (Jakub Pětioký, Rehabilitační ústav
Kladruby, člen správní rady NF REGIBASE).
8. 4. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/04/08/inspo-2018/
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10. DUBEN 2018 VETERÁNI A BOJOVNÍCI ZA SVOBODU SI PŘIŠLI
ZAVZPOMÍNAT DO OPRAVDOVÉHO BUNKRU!
V úterý 10. dubna 2018 se v komunitním centru Nadačního fondu REGI Base I.
zvaném Bunkr sešli veteráni II. Světové války a další účastníci bojů za svobodu. Více než deset
pamětníků uvítali zakladatel Nadačního fondu Hynek Čech a předseda ÚV ČSBS plk. v. v.
Jaroslav Vodička. Pozdravit je přišla i bývalá televizní hlasatelka, stále elegantní
a nestárnoucí Marie Tomsová.
Komunitní centrum Nadačního fondu REGI Base I. přivítalo v úterý 10. dubna vzácné
hosty, a to nejen veterány z II. Světové války, ale i pamětníky Českého národního povstání,
politické vězně nebo přeživší z Lidic.
„Organizace setkávání veteránů a válečných pamětníků je jen jedna z mnoha činností
Nadačního fondu REGI Base I.“, upřesnil zakladatel Nadačního Fondu Hynek Čech. „REGI
BASE se snaží nejen pomáhat zraněným veteránům, hasičům nebo policistům, ale i šířit
povědomí o existenci a potřebách těchto lidí. A vedle této konkrétní pomoci, se zaměřuje i
na vzdělávací a společenské aktivity a preventivní programy pro mládež i veřejnost“, dále
doplnil pan Čech. „Tohle setkání konkrétně si klade za cíl připomenout důležité období
našich dějin a to, že existují ještě pamětníci, kteří nám k tomu mají co říct. V souvislosti
s aktuálními problémy, se kterým se svět potýká, je jen dobře připomínat, že všechno tady
jednou bylo a že už by bylo dobré se konečně poučit,“ dodal ještě s úsměvem.
Se zajímavým postřehem vstoupil do debaty pan Jiří Pitín, jedno z dětí, které přežilo
vypálení Lidic: „Jsem moc rád, že podobné nadace existují. Málokdo si uvědomuje, že
na jednoho mrtvého vojáka z každé války jsou 2-3 zranění a z toho jeden těžce. A právě ti
často potřebují pomoct.“
Veterány čekal příjemný program s hudbou, promítáním a předáním pamětních listů
a překvapením od firmy DORO ČR, která darovala veteránům mobilní telefony. Potěšilo je i
setkání se slavnou televizní hlasatelkou Marií Tomsovou. Vzpomínalo se hodně a z vyprávění
přítomných pamětníků nebo paní Tomsové by mohla vzniknout nejedna zajímavá reportáž.
23. 4. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/04/23/10-duben-2018-veterani-a-bojovnici-za-svobodu-siprisli-zavzpominat-do-opravdoveho-bunkru/
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TĚŽCE ZRANĚNÝ VOJÁK Z PARDUBIC
Rotný Stanislav K. po ukončením základní vojenské služby se stal vojákem z povolání.
Sloužil v Pardubicích na letišti jako řidič spojař + specializace i jako chemicky pozorovatel.
Po sedmi letech v armádě, těsně před nasazením na zahraniční misi utrpěl fatální zranění
páteře a zůstal od krku dolu ochrnutý. Postupem času se mu díky rehabilitaci podařilo velmi
omezeně rozhýbat horní končetiny. Nadační fond REGI Base pravidelně přispívá na jeho
osobního asistenta, jelikož současný stav zajišťoval péči pouze na cca 6 hodin denně což
vzhledem k danému postižení není zcela dostačující.
V současné době se Stanislavem, připravujeme sérii přednášek pro studenty,
na kterých bude hovořit nejen o svém působení v armádě, ale i o boji s těžkým úrazem.
22. 5. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/05/22/tezce-zraneny-veteran/

REGI BASE I. V DOKUMENTU ČESKÉ TELEVIZE
Vojáci Armády České republiky se stali aktivními a častými účastníky vojenských
operací NATO a EU mimo teritorium České republiky. Za posledních dvacet let vyslal náš stát
do misí přes 20 tisíc vojáků. Jaké problémy mají tzv. novodobí váleční veteráni, tedy vojáci,
kteří se vrátili z míst ozbrojených konfliktů v Iráku, Afghánistánu, Kosovu, Mali a jinde.
Ze svých misí si přinášejí zranění nejen fyzická, ale i psychická. Jak se po jejich návratu o ně
stará náš stát, a jak to vnímají oni sami. V pořadu, složeném z dokumentu o životě na misích,
i o problémech vojáků po návratu, budou v následné diskuzi ve studiu hovořit Lumír Němec,
válečný veterán a poslankyně ODS Jana Černochová z Výboru pro obranu PSP ČŘ
a podvýboru pro válečné veterány. Moderátorkou diskuze je Jolana Voldánová.
24. 5. 2018
Video dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11457478106-otiskydoby/218562261020011-hrdinove-nebo-obeti

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/05/24/regi-base-i-v-dokumentu-ceske-televize/
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POMÁHÁME DCEŘI VÁLEČNÉHO VETERÁNA
Válečný veterán, nadporučík Josef Mikeš, který se účastnil mise „Pouštní bouře“
s protichemickou jednotkou z Liberce a u armády si odsloužil jedenáct let se na REGI BASE
obrátil s žádostí o pomoc ne pro sebe, ale pro svoji sedmnáctiletou dceru Simonu, která od
narození trpí diagnózou DMO /dětskou mozkovou obrnou/.
Simona je mentálně naprosto v pořádku, ale problém má hlavně s dolními
končetinami. Rodiče vyzkoušeli snad všechny možnosti léčby, od několika operací až po
rehabilitace a cvičení, výsledek není takový, jaký by si oni, ale hlavně dcera přála.
Proto nadační fond REGI Base I. domluvil speciální roboticko-rehabilitační terapii na
dětské klinice Neuroaxon v Praze u paní doktorky Zipserové, která dlouhodobě spolupracuje
s REGI BASE a na svém „kontě“ má záchranu těžce zraněného válečného veterána
z Afghánistánu.
Jelikož zdravotní pojišťovna speciální rehabilitaci nehradí, REGI BASE zajistil celou
platbu ve výši téměř 100.000, -Kč pro dceru našeho válečného veterána.
31. 5. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/05/31/pomahame-dceri-valecneho-veterana/

iWalk POMÁHÁ
Náš nadační fond oslovil major MUDr. Buzek, který sloužil jako chirurg v nemocnici
Ministerstva vnitra. V květnu utrpěl nehodu, která zapříčinila rozdrcení levé patní kosti
a kosti zánártní. Bohužel následkem úrazu z dřívější doby má omezenou hybnost a sílu v levé
ruce a tudíž se velice těžce pohybuje na francouzských holích. Proto se obrátil na REGI Base,
zda li bychom mu mohli zapůjčit inovativní chodící berly iWalk. Rádi jsme panu doktorovi
vyhověli a přejeme mu rychlou rekonvalescenci.
19. 6. 2018
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Více zde: https://www.regibase.cz/2018/06/19/iwalk-pomaha/

NÁCVIK EVAKUACE V RU – KLADRUBY
Hezky páteční podvečer všem.
Mezi společnosti, se kterými náš nadační fond spolupracuje patří výzkumná firma
v oblasti robotiky ROBOTSYSTEM.
Proto jsme byli přítomni testování prototypu evakuačního robotického lůžka se
všesměrovým pohonem. Během simulované evakuace se dbalo především na ergonomii,
komfort a manévrovatelnost. Testování proběhlo v rehabilitačním ústavu v Kladrubech,
který také patří mezi naše významné partnery. V neposlední řadě patří velký dík našemu
zraněnému veteránovi Standovi, který se zúčastnil akce jako figurant.
29. 6. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/06/29/nacvik-evakuace-v-ru-kladruby/
stránka 13

Výroční zpráva 2018

POMOC VÁLEČNÉMU VETERÁNOVI
Nadační fond REGI BASE byl osloven s žádostí o pomoc válečným veteránem
praporčíkem Davidem P. 20 let v AČR. 2x zahraniční mise (Bosna 1999 a Kosovo 2000).
V současné době v invalidním důchodu III. stupeň s diagnózou roztroušená skleróza,
ženatý a dvě děti.
Nadační fond REGI BASE hodlá zajistit prostředky na zakoupení speciálního
elektrického vozíku, který by mu ulehčil pohyb v přírodě a náročnějším terénu se svými
malými dětmi. Bydlí ve svahu, a proto potřebuje vozík se silnějším výkonem. Cena takového
vozíku je cca 125.000 korun.
24. 7. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/07/24/pomoc-valecnemu-veteranovi/

REPORTÁŽ V ČESKÉ TELEVIZI
Náš nadační fond nepomáhá pouze zraněným válečným veteránům, hasičům, nebo
policistům, ale také jejich nejbližším příbuzným.
30. 7. 2018

Reportáž dostupná na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328udalosti/218411000100729/video/635050

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/07/30/reportaz-v-ceske-televizi/
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SBÍRKA PRO MARTINA ŠABATU POKRAČUJE
Sbírka na speciální vozík pro zraněného hasiče Martina Šabatu stále pokračuje.
Martin se stal patronem týmu Business Lease, který se účastní charitativního závodu
METROSTAV HANDY CYKLO MARATON.
V rámci této akce se snaží vybrat co nejvíce prostředků, abychom mohli speciální
vozík Segway Freee zakoupit.
1. 8. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/08/01/sbirka-pro-martina-sabatu-pokracuje/

TV PRIMA ,,NÁZORY BEZ CENZURY´´
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.
10. 8. 2018
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Odkaz na video: https://www.facebook.com/watch/?v=2134350313265177
Více zde: https://www.regibase.cz/2018/08/10/tv-prima-nazory-bez-cenzury/

AKCE CIHELNA 2018
Prezentovali jsme náš nadační fond na military akci Cihelna 2018.
18. 8. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/08/18/akce-cihelna-2018-2/

VÁLEČNÝ VETERÁN A POMOC PRO JEHO DCERU
Kapitán, Ing. Petr Němec požádal nadační fond REGI Base o finanční pomoc pro svoji
dceru Barborku k léčbě na dětské specializované neurorehabilitační klinice AXON Praha.
Barborka se narodila o 3 měsíce dříve, při porodu došlo k resuscitaci a později
diagnostikována DMO.
Válečný veterán, kapitán Němec se účastnil několika misí v Iráku a v současnosti je
stále v aktivní službě.
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Na speciální rehabilitaci o celkové hodnotě 100.000, -Kč, která není hrazena
zdravotní pojišťovnou, nadační fond věnoval 30.000, -Kč.
Zbývající část peněz se budeme snažit získat na našich charitativních střeleckých
závodech SHOOTING CHALLENGE 11. Https://bit.ly/2OY3IYG
V případě, že byste chtěli také přispět: č. ú.: 2499805359/0100, do zprávy pro
příjemce uvést ,,Barborka´´. Děkujeme.
23. 8. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/08/23/valecny-veteran-a-pomoc-pro-jeho-dceru/

ROZHOVOR S TĚŽCE ZRANĚNÝM HASIČEM
Rozhovor s těžce zraněným hasičem Martinem Šabatou, nejen na téma nedávné
tragédie.
Hasiči chystají veřejnou sbírku pro pozůstalé po svém kolegovi, který zemřel při
nehodě cisterny na Šumpersku. Výtěžek ze sbírky by měl jít i zraněnému řidiči vozidla, který
skončil ve vážném stavu v olomoucké nemocnici.
29. 8. 2018

Video dostupné na: Hasiči a jejich oběti — Události, komentáře https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalostikomentare/218411000370828/obsah/640382-hasici-a-jejichobeti?fbclid=IwAR0h06nLnGZ43RZj0mITYUt7_6HdOO2e15uHcHADG7BdZi_EfzocGP9q7D8

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/08/29/rozhovor-s-tezce-zranenym-hasicem/
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ZÁVOD PRO BARBORKU
Děkujeme všem za účast na jedenáctém pokračování charitativních střeleckých
závodů REGI Base Shooting Challenge. Výtěžek 20.000, - korun byl předán válečnému
veteránovi kpt. Němcovi a bude použit na prodlouženi rehabilitace jeho dcery Barborky
v neurorehabilitační klinice Axon.
Barborka, dcera Kapitána Němce, nastupuje na plánovanou rehabilitaci do
neurorehabilitační kliniky Axon. DĚKUJEME všem dárcům, že se v tak krátké době podařilo
vybrat nejen celou částku potřebnou na měsíční rehabilitační pobyt, ale i na ubytování přímo
naproti klinice. Barborka tak nebude muset denně dojíždět ze 140 km vzdáleného domova.
Držíme Barborce palce ať jsou pokroky co nejlepší.
10. 9. 2018

Video dostupné na: https://www.facebook.com/watch/?v=457820854723488
Více zde: https://www.regibase.cz/2018/09/10/zavod-pro-barborku/

ROZHOVOR V ČESKÉM ROZHLASE
Hezký den všem. Pokud máte čas a chuť, poslechněte si rozhovor v Českém rozhlase
s předsedou správní rady Nadačního fondu REGI Base.
PLUS.ROZHLAS.CZ
Host: Hynek Čech z nadačního fondu Regi Base
V Česku žije ještě asi 700 veteránů z druhé světové války. Dalších přibližně 13 tisíc je
veteránů novodobých. Mluvit budeme třeba o tom, proč si svých vlastních hrdinů pořád dost
nevážíme. Moderuje Naděžda Hávová.
12. 9. 2018
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K poslechu zde: https://plus.rozhlas.cz/host-hynek-cech-z-nadacniho-fondu-regi-base7604333?fbclid=IwAR1YKg91ihsuaz06OKYXXnqebieotxiMSzNHjqHNsIR_eNqqKMBCc3AKKGQ

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/09/12/rozhovor-v-ceskem-rozhlase/

DAR PRO VETERÁNA Z 2. SV. VÁLKY
Náš nadační fond oslovila paní Věra z Ústí nad Labem s tím, že vlastní, ale nevyužívá
elektrický vozík a ráda by ho darovala. Dnes jsme tedy tento vozík předali 90letému
válečnému veteránovi z 2. sv. války, majorovi ve výslužbě, panu Rostislavu Stehlíkovi.
Děkujeme.
14. 9. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/09/14/dar-pro-veterana-z-2-sv-valky/

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
V sobotu večer jsme za účasti našich zraněných vojáků, o které se náš nadační fond
dlouhodobě stará, odhalili v obci Rakousy pamětní desku věnovanou všem českým válečným
veteránům.
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Smutnou ironií osudu je, že pár hodin nato se stalo obrovské neštěstí, kdy
v afghánském Čárikáru tři čeští vojáci zahynuli rukou sebevražedného atentátníka. Čest
jejich památce a upřímnou soustrast všem pozůstalým.
21. 9. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/09/21/odhaleni-pametni-desky/

ČLEN SPRÁVNÍ RADY REGI BASE A SPECIALISTA NA ROBOTICKOU REHABILITACI
MGR. PĚTIOKÝ KOMENTUJE ÚSPĚCH V MEDICÍNĚ

28. 9. 2018
Video dostupné na: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2605451-americky-implantat-vraciochrnutym-schopnost-chodit-ceska-republika-je-natuto?fbclid=IwAR3AUJlSyEhE7pIRg7tNB0Bxj8P-UYhWcfOPibjCNvVS4pdvP7X4K8aNMJE

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/09/28/clen-spravni-rady-regi-base-a-specialista-narobotickou-rehabilitaci-mgr-petioky-komentuje-uspech-v-medicine/
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AKCE CIHELNA 2018
Prezentovali jsme náš nadační fond na military akci Cihelna 2018
16. 10. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/10/16/akce-cihelna-2018/

SPOLUPRÁCE S NEUROREHABILITAČNÍ KLINIKOU AXON
Včera jsme měli tu čest se zúčastnit 4. výročí od založení špičkové neurorehabilitační
kliniky Axon, pod vedením paní primářky MUDr. Jarmily Zipserové. Přejeme mnoho dalších
úspěchů a gratulujeme k ocenění ,,Provozovna roku 2018 na Praze 4´´ . Jsme rádi
za dlouhodobou spolupráci s paní primářkou.
19. 10. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/10/19/spoluprace-s-neurorehabilitacni-klinikou-axon/
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ZEMŘEL ČESKÝ VOJÁK
⚔ Upřímnou soustrast. Při pondělním útoku na vozidlo na základně Shindand
v afghánské provincii Herát byl zabit jeden z českých vojáků. Další dva byli zraněni a jsou
mimo hrožení života.
22. 10. 2018

Zpráva dostupná na: Český voják zemřel při útoku v afghánském Herátu, dva byli zraněni –
iDNES.cz https://www.idnes.cz/zpravy/nato/vojak-afghanistan-msrt-zemrel-utoktaliban.A181022_211406_zpr_nato_inc

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/10/22/zemrel-cesky-vojak/

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU
Slavnostní odhalení památníku ke 100letému vzniku Československé republiky,
Českých legií a obětem 1. světové války v pražských Kbelích. Děkujeme panu starostovi
Žďárskému za pozvání.
27. 10. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/10/27/slavnostni-odhaleni-pamatniku/
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AKCE SMART HEALTH HACKATHON POMÁHÁ ZRANĚNÉMU VOJÁKOVI
Děkujeme všem organizátorům a účastníkům akce Smart Health Hackathon
na 1. lékařské fakultě, která měla za cíl vyvinout zařízení které by usnadnilo život našemu
zraněnému vojákovi, rotnému Standovi Kubíkovi, nejenom jemu, ale i ostatním lidem.
Děkujeme a vážíme si všech kteří se na projektu podíleli. CEE Hacks Tomas Studenik.
29. 10. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/10/29/akce-smart-health-hackathon-pomaha-zranenemuvojakovi/

ÚRYVEK REPORTÁŽE Z TELEVIZNÍCH NOVIN 11.11.
Úryvek reportáže z Televizních novin 11.11. ,,Svět si připomíná 100. výročí konce
1. světové války.
12. 11. 2018

Video dostupné na: https://www.facebook.com/watch/?v=741924192848144
Více zde: https://www.regibase.cz/2018/11/12/uryvek-reportaze-z-televiznich-novin-11-11/
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DAR OD SK SLAVIA PRAHA PRO VETERÁNY
Velký dík SK Slavia Praha za dar 100.000, - korun pro naše veterány. Peníze budou
vynaloženy následujícím způsobem.
Válečný veterán nadporučík v.v. Attila Fabián 60.000, - Kč.
Jedna z posledních možností na zlepšení stavu je transplantace kmenových buněk. Attila již
absolvoval magnetickou rezonanci a vstupní vyšetření na klinice v zahraničí. Celková cena
transplantace s následnou dvou měsíční rehabilitací je 455.000, - Kč (zbývá 395.000, -)
Praporčík v.v. David Píša 25.000, - Kč
Nákup speciálního výkonného vozíku KYBURZ DXP v ceně 120.000, -Kč, který výrazným
způsobem zlepší jeho mobilitu nejen v místě jeho bydliště. (zbývá 95.000,-)
Rotný v.v. Stanislav Kubík 15.000, - Kč
Příspěvek na asistenta a rehabilitační procedury
V případě že byste i vy chtěli přispět konkrétnímu veteránovi stačí uvést do zprávy
pro příjemce / ATTILA / DAVID / STANISLAV / č.ú KB.: 2499805359/0100.
Děkujeme. Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. ⚔
14. 11. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/11/14/626/
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VOZÍK SEAGWAY PRO PACIENTY RÚ KLADRUBY
Nadační fond REGI Base v minulém týdnu předal rehabilitačnímu ústavu Kladruby
k užívání novou speciální kompenzační pomůcku, vozík Seagway free pro potřeby pacientů,
nejen těch, kteří za nás sloužili, ale i pro ostatní, kteří rehabilitují. Vozík v hodnotě 600 tisíc
byl financován za významné pomoci našeho partnera Vodafone CZ. Vozík bude zároveň pod
vedením Mgr. Jakuba Pětiokého klinicky testován s cílem zjistit pozitivní rehabilitační účinky
těžce zraněných pacientů.
22. 11. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/11/22/624/

LEDEN-MĚSÍC BEDEN
Dobré páteční dopoledne. Před dnem válečných veteránů zde pár z vás projevilo
zájem o tyto dřevěné bedny, které sloužili jako pokladničky, během prodeje charitativních
vlčích máků. Rozhodli jsme se tedy 8 těchto beden nabídnout.
Rozměr: 38x28x22, cena 1990,- v případě zájmu prosíme zaslat email na
info@regibase.cz a do předmětu dát ,,BEDNA´´. Děkujeme a mějte fajn víkend.
23. 11. 2018
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Více zde: https://www.regibase.cz/2018/11/23/622/

AMERICKÝ VÁLEČNÝ VETERÁN NA FAKULTĚ UK
Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se REGI Base zúčastnil besedy studentů
s americkým válečným veteránem z Perského zálivu, E. Wayne Searlesem. ,,Poet – Veteran”
Wayne píše básně, nejen o svých zážitcích z války. Ke studentům pohovořil i zakladatel
nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu profesorovi Šedivému, který se o toto setkání
velkou měrou zasloužil.
27. 11. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/11/27/620/
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VÝTĚŽEK Z AUKCE OBDRŽÍ TĚŽCE ZRANĚNÝ VETERÁN
CHARITATIVNÍ AUKCE: Podepsané památeční triko hráči SK Slavia Praha z 11.11.2018, Dne
válečných veteránů.
Nástup obou družstev k zápasu proběhl v těchto trikotech. Načež tým SK SLAVIA
Praha věnoval mimo jiné i dvě tyto trika podepsané celým týmem. Triko nebylo v žádném
oficiálním prodeji.
Výtěžek z této aukce obdrží těžce zraněný válečný veterán nadporučík v.v. Attila
Fabián, který na zahraniční klinice absolvuje transplantaci kmenových buněk. Toto je jedna
z posledních možností na zlepšení jeho stavu. Celková cena transplantace s následnou dvou
měsíční rehabilitací je 455.000, - Kč (prozatím zbývá ještě 395.000, -)
SPORTOVNIAUKCE.CZ
CHARITATIVNÍ AUKCE: Podepsané památeční triko hráči SK SLAVIA Praha
z 11.11.2018 Den válečných veteránů.
Zápas FORTUNA ligy mezi SK SLAVIA PRAHA a FC FASTAV ZLÍN se konal v mezinárodní
Den válečných veteránů 11.11.2018. Slavia se proto rozhodla zápas věnovat českým
válečným veteránům a vojákům, kteří bojují za naši zemi ve válečných konfliktech. Zápasu
předcházela výstava…
16. 12. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/12/16/616/

PŘEDVÁNOČNÍ DÁREK PRO TĚŽCE ZRANĚNÉHO HASIČE
K vánočním svátkům neodmyslitelně patří i splněná přání. Dnes se nám podařilo
jedno takové přání splnit. Jsme velice rádi, že jsme mohli předat speciální invalidní vozík
Segway v hodnotě 590tisíc korun, pro těžce zraněného hasiče, velitele čety Martina Šabatu.
V letošním roce jedná se již o třetí speciální vozík, který REGI Base zakoupil a předal. Na jaře
letošního roku obdržel stejný vozík kapitán Libor Bohdanecký, který se také dnešní akce
zúčastnil. Třetí speciální vozík slouží v rehabilitačním ústavu v Kladrubech.
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Vážíme si, že na tuto slavnostní událost na hasičské stanici v pražských Holešovicích
přijali pozvání i pan starosta městské části Prahy 7 Mgr. Jan Čižinský a náměstek ředitele HZS
pro integrovaný záchranný systém a operační řízení plk. Ing. Miloš Hladík.
Zvláštní poděkování patří společnostem OKsystem, Business lease a nadaci
BLÍŽKSOBĚ.
Velký dík patří všem, kteří pravidelně přispívají nadačnímu fondu REGI Base I., ať už
jsou to jednotlivci nebo velké společnosti. Právě díky Vám můžeme takovéto sny plnit!
Děkujeme
REGI Base
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.
20. 12. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/12/20/612/

MĚSTSKÝ ÚŘAD PRAHY 9 POMÁHÁ VÁLEČNÉMU VETERÁNOVI
Protože dobrých zpráv není nikdy dost.
Zaměstnanci Úřadu městské části Praha 9 na svém vánočním večírku, konaném 13.
prosince, mezi sebou vybrali částku 31 tisíc korun, které věnují Nadačnímu fondu REGI Base.
Jejich finanční příspěvek půjde na léčbu zraněného válečného veterána npor. Attily Fabiána
(mise v Iráku), který po těžkém úrazu (prasklá srdeční aorta) v lednu 2019 absolvuje
transplantaci kmenových buněk a následně intenzivní rehabilitaci. Všichni Attilovi přejí
hodně sil a optimismu.
A my bychom tímto chtěli za tento dar velice poděkovat všem z úřadu Praha 9 – dobrá
adresa, kteří se sbírky zúčastnili.
Děkujeme a přejeme vám krásné svátky.
21. 12. 2018
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Více zde: https://www.regibase.cz/2018/12/21/610/

PF 2019
Za celý tým REGI Base vám přejeme pokojné prožití vánočních svátků, mnoho radostných
zážitků a v novém roce jen to nejlepší.
23. 12. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/12/23/608/
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CHARITATIVNÍ AUKCE
Hezký 2. svátek vánoční vám všem. Ještě 5 dní nám běží charitativní aukce
o podepsaná památeční trika ze dne válečných veteránů. Trika jsou podepsaná celým
týmem SK Slavia Praha. Pro fanoušky jiných klubů to zřejmě nebude tak atraktivní, ale určitě
jsou mezi vámi i SlaviaFans. Přejeme hezký zbytek dne.
SPORTOVNIAUKCE.CZ
CHARITATIVNÍ AUKCE: Podepsané památeční triko hráči SK SLAVIA Praha
z 11.11.2018 Den válečných veteránů. Zápas FORTUNA ligy mezi SK SLAVIA PRAHA a FC
FASTAV ZLÍN se konal v mezinárodní Den válečných veteránů 11.11.2018. Slavia se proto
rozhodla zápas věnovat českým válečným veteránům a vojákům, kteří bojují za naši zemi ve
válečných konfliktech. Zápasu předcházela výstava.
26. 12. 2018

Více zde: https://www.regibase.cz/2018/12/26/606/
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3 Finanční zpráva
3.1 Rozvaha k 31. 12. 20181
Účetní období
číslo stav k
k
řádku prvnímu dni poslednímu
dni
A.I.+...+A.IV. 001
+386
+727
010
+386
+842
A.II.1+...+A.II.x

Označ.

A.
A. II.
A. IV.
B.
B. I.
B. II.
B. III.

A
A. I.
A. II.
B
B. III.

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
celkem
Oprávky k dlouhodobému
A.IV.1+...+A.IV.x
majetku
Krátkodobý majetek celkem
B.I.+...+B.IV
Zásoby celkem
B.I.1+...+B.I.x
Pohledávky celkem
B.II.1+...+B.II.x
Krátkodobý finanční majetek
B.III.1+...+B.III.x
celkem
AKTIVA CELKEM
A.+B.

028

+0

-115

040
041
051
071

+330
+0
+128
+202

+578
+72
+259
+247

082

+716

+1 305

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
A.I.+...+A.II 001
Jmění celkem
A.I.1+...+A.I.x 002
Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006
Cizí zdroje celkem
B.I.+...+B.IV. 010
Krátkodobé závazky celkem
B.III.1+...+B.III.x 021
PASIVA CELKEM
A.+B. 048

+712
+1 159
-447
+4
+4
+716

+1 298
+1 361
-63
+7
+7
+1 305

3.2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20182
Označ.
A
A. I.
A. III.

1
2

číslo
řádku
Náklady
A.I.+...+A.
001
VIII.
Spotřebované nákupy a A.I.1+...+
002
nakupované služby
A.I.x
Osobní náklady
A.III.1+...+ 013
A.III.x
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Běžné období
Hlavní
Hospodářská
+1 844
+63

Celkem
+1 907

+639

+36

+675

+17

+0

+17

od 1.1.2018, do 31. 12. 2018, v tisících Kč
od 1.1.2018, do 31. 12. 2018, v tisících Kč
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A. V.

Ostatní náklady

A. VI.

Odpisy, prodaný
majetek, tvorba a
použití rezerv a
opravných položek
Náklady celkem
Výnosy
Přijaté příspěvky

B.
B. II.
B. III.
B. IV.

C.
D.

A.V.1+...+
A.V.x
A.VI.1+...+
A.VI.x

B.II.1+...+
B.II.x
Tržby za vlastní výkony účty 601,
a za zboží
602, 603
Ostatní výnosy
B.IV.1+...+
B.IV.x
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření B. - A.I.1před zdaněním
...-A.VII.x
+ C. x.
Výsledek hospodaření B. - A. +
po zdanění
D. x.

021

+1 073

+27

+1 100

+115

+0

+115

039
040
043

+1 844
+2 138
+2 023

+63
+152
+0

+1 907
+2 290
+2 023

047

+0

+135

+135

048

+115

+17

+132

061
062

+2 138
+294

+152
+89

+2 290
+383

063

+294

+89

+383

029

3.3 Přijaté a poskytnuté dary3

3

Přijaté dary

2.023.238,85 Kč

Přijaté dary na nákup DHM, veřejné sbírky

160.079, - Kč

Poskytnuté dary

1.051.911,25 Kč

od 1.1.2018, do 31. 12. 2018
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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
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