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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)
1979345203/0800 (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)
Jakub Pětioký – člen (od 12. 10. 2013 do 4. 4. 2019)
JUDr. Lenka Šalamou, Ph.D. (od 4. 4. 2019)
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 2019 proběhly díky NF REGI Base následující akce
PODEPSANÁ PAMÁTEČNÍ TRIKA
1.1.2019

Podepsaná památeční trika se podařilo vydražit celkem za 7.100, - Kč. Všem
účastníkům aukce bychom rádi poděkovali. Výtěžek z této aukce obdrží těžce zraněný válečný
veterán nadporučík v.v. Attila Fabián, který absolvuje transplantaci kmenových buněk.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/01/604/
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NOVÝ VOZÍK PRO VOJTĚCHA BUREŠE
3. 1. 2019

REGI BASE oslovil mjr. Ing. Vojtěch Bureš, dlouholetý pracovník finančního oddělení
Celního úřadu v Prostějově s prosbou o příspěvek na nákup nového odlehčeného invalidního
vozíku ARGON. Mjr. Bureš je několik let po těžkém úrazu páteře upoután na vozík a jeho
původní dosluhuje.
Během krátké doby se REGI BASE podařilo zajistit celkem 45.083, -Kč z celkové částky
80.083, -Kč. Stále ještě chybí 35.000, -Kč do nákupu nového vozíku.
Velké poděkování patří panu Ing. Hanákovi z FTL – First Transport Lines a.s. za zaslaný dar
na nákup nového invalidního vozíku.
Pana majora můžete podpořit i vy zasláním daru na účet nadačního fondu REGI Base
I.- 249 980 5359 / 0100 s poznámkou „major Bureš“. Děkujeme!
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/03/599/

NEZAPOMENEME 7.1.2015 JIŘÍ REGI SCHAMS
7. 1. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/07/nezapomeneme%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%ef%b8%8f%f0%9f%95%af%ef%b8%
8f-7-1-2015-jiri-regi-schams/
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PŘEDÁNÍ ŠEKU NA SPECIÁLNÍ REHABILITACI PRO ROTNÉHO STANISLAVA
KUBÍKA
25. 1. 2019

Dnes jsme Neurorehabilitační klinika AXON předali šek na 15.000,- korun, které
budou použity na rehabilitaci na speciálním lokomatu pro rotného vv. Stanislava Kubíka.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/25/predani-seku-na-specialni-rehabilitaci/

O POLICISTU V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI SE POSTARÁ NADAČNÍ FOND REGI
BASE. DO VEŘEJNÉ SBÍRKY SE MŮŽE ZAPOJIT KAŽDÝ
31. 1. 2019

Smrt je součástí našich životů, občas ale zasáhne i mladého člověka, pro jehož okolí
to může mít velmi tvrdý dopad. V takové situaci se nyní ocitl policista prap. Tomáš Mauer,
který náhle ovdověl a zůstal sám na výchovu 18měsíčního syna Olivera. Zasloužilému strážci
zákona nyní pomáhá Nadační fond REGI Base, který si podporu těch, kdo slouží za naši
společnost, dal jako svůj cíl.
Tomáš Mauer slouží na Krajském ředitelství PČR hl. m. Prahy v odboru cizinecké
policie již šestým rokem. Za tu dobu sám nikdy neváhal pomoci ostatním policistům v těžkých
životních situacích nebo pozůstalým po tragicky zesnulých policistech či padlých vojácích.
Nečekal, že se v takové situaci jednou ocitne sám a bude potřebovat pomoc a podporu
druhých.
Zrovna prožíval nejšťastnější období svého života, kdy s manželkou Renatou
vychovávali malého syna Olivera, když přišla náhlá operace, kterou musela jeho žena
podstoupit. Z původně banálního zákroku vznikl nečekaně velký problém, kdy byl Renatě
zjištěn nádor v břiše. Po dlouhých a vyčerpávajících vyšetřeních a času stráveném
v nemocnici nakonec nemoci podlehla.
„Přestože tuto ztrátu, kdy Tomáš přišel náhle o manželku a malý Oliver o maminku,
nelze ničím nahradit, chceme společně vyjádřit podporu v tomto těžkém období a pomoci
při stabilizaci sociální situace pozůstalých, a také zajištění nezbytné péče pro Olivera.
stránka 6

Výroční zpráva 2019
Rozhodli jsme se zorganizovat sbírku s názvem Oliver, která bude postupně pomáhat
Tomášovi s péčí o syna. Především zajistí chůvu, potřeby pro rozvoj dítěte, pohybové
aktivity, materiální vybavení, právní a další služby,“ prozrazuje Hynek Čech, zakladatel
Nadačního fondu REGI Base.
Pomoci Tomášovi a malému Oliverovi mohou nyní kolegové z řad policistů, ale také
široká veřejnost. Sbírka probíhá prostřednictvím transparentního účtu Nadačního fondu
REGI Base 290 041 5315/2010.
„Jelikož se v této situaci může ocitnout kdokoliv z nás či našich blízkých, věříme, že
veřejnost nezůstane k této události netečná, a že kolegialita policistů není prázdným
pojmem,“ dodává Hynek Čech.
Nově založená sbírka OLIVER bude následně sloužit také dalším rodinám policistů
v celé ČR, kterým zemřela manželka či pokud zemře samotný policista a dítě zůstane samo
pouze s jedním rodičem.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/31/o-policistu-v-tezke-zivotni-situaci-se-postaranadacni-fond-regi-base-do-verejne-sbirky-se-muze-zapojit-kazdy/

MLADOU ŽENU POSLALI S BOLESTMI DOMŮ, ŽE JE TO NORMÁLNÍ
4. 2. 2019
Když mladá maminka Renata Mauerová po gynekologickém zákroku trpěla bolestmi,
lékaři ji poslali domů s tím, že je to normální. O několik týdnů později však odhalili zhoubný
nádor a za měsíc žena zemřela. Jejímu muži, který zůstal sám na péči o osmnáctiměsíčního
syna, pomáhají kolegové policisté.
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Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policistovi-zemrela-manzelka-na-rakovinu-pomaha-munadacni-fond-regi-base.A190201_102513_domaci_linv

Další na: https://tn.nova.cz/clanek/tomas-zustal-na-syna-sam-zena-32-mu-zemrela-vinidoktory.html?fbclid=IwAR1lEbJQetdQZVZa9tAwJjgW4YOpZP5mNz09naqA5J8bsRy9KiWp4VGmck

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/02/04/mladou-zenu-poslali-s-bolestmi-domu-ze-je-tonormalni/

VOJÁK STANISLAV (35) UVAŽOVAL PO OCHRNUTÍ O SEBEVRAŽDĚ
26. 2. 2019

Stanislav Kubík (35) skončil na vozíčku, přišel o lásku i o kariéru vojáka. Po deseti
letech stále doufá, že se jednoho dne zase postaví. Díky speciálnímu přístroji lokomat se mu
už povedlo ujít první kroky prostřednictvím virtuální reality.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-prazane/591207/vojak-stanislav-35-uvazoval-poochrnuti-o-sebevrazde-po-10-letech-udelal-prvni-krok-diky-virtualnirealite.html?fbclid=IwAR18TKT5wH8gj85OLZoulgDM8zxzj8tUNY70m6U6EkgseqQHHWJ16HwmQA

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/02/26/vojak-stanislav-35-uvazoval-po-ochrnuti-osebevrazde/

stránka 8

Výroční zpráva 2019

PŘEDÁNÍ ŠEKU PRO OVDOVĚLÉHO POLICISTU
28. 2. 2019

Včera jsme navštívili praporčíka Tomáše Mauera a jeho syna Olivera, abychom mu
předali symbolický šek. Z transparentního účtu bylo uhrazeno nájemné včetně služeb do
konce roku 2019.
Dále byly proplaceny výdaje na občasnou chůvu, jesle, plavání, a hlavně další potřeby
pro malého Olivera. Dále jsme pro Tomáše zdarma zajistili renomovanou právní kancelář,
která se ujme jeho zastupování ve věci nečekaného úmrtí jeho manželky.
Tato sbírka není pouze pro Tomáše a malého Olivera, ale bude sloužit i dalším, kteří
budou potřebovat pomoci v těžkém období. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli
a přispívají.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili!

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/02/28/predani-seku-pro-policistu-praporcika-tomasemauera-a-jeho-syna-olivera/

ZRANĚNÝ VETERÁN HYNEK VYŠOHLÍD
5. 3. 2019

S žádostí o pomoc při léčebné rehabilitaci se na nás obrátil štábní rotmistr v.v. Hynek
Vyšohlíd.
V armádě sloužil více než 8let a prošel elitním 43.výsadkovým praporem v Chrudimi
a rotou bojového zabezpečení v Liberci. Zúčastnil se několika misí KFOR v Makedonii, Kuvajtu
a také v Iráku.
Bohužel v roce 2017 utrpěl těžké poranění hlavy. Bezprostředně po úrazu strávil 12
dní v kómatu a byl v přímém ohrožení života.
Přesto se nevzdal a pomalu se znovu začal učit chodit, mluvit a pohybovat. Jeho pravá
půlka těla však zůstala z velké části ochrnutá.
REGIBASE proto zajistil specializované komplexní vyšetření v rehabilitačním ústavu
v Kladrubech, pro nastavení ojedinělé distanční terapie v domácím prostředí. V rámci
testování byla vyšetřena kognitivní kapacita mozku, pro optimální nastavení počítačové
kognitivní rehabilitace Rehacom v domácím prostředí, funkce horní končetiny, chůze
a stability trupu na tenzometrické desce se softwarovým biofeedbackem Homebalance
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a řeč. Pro distanční domácí terapii pomocí senzorů a software byl nastaven trénink Rehacom
na zlepšení činnosti mozku a Homebalance pro trénink stability a chůze. Pomocí těchto
technologií může pacient cvičit doma pod dohledem senzorů a terapeuta se vzdáleným
přístupem, aniž by musel dojíždět na rehabilitaci, která nemusí být v dané lokalitě nebo
může mít dlouhé čekací časy. Nastavením systému pro domácí terapii se také zvyšuje
intenzita a frekvence terapie, kterou by jinak v běžném klinickém prostředí nebylo možné
nastavit.
Hardware a software pro počítačovou distanční rehabilitaci zakoupil REGIBASE.
Finanční prostředky získal nadační fond díky výtěžku charitativního střeleckého závodů REGI
Base Shooting challenge XI. Děkujeme všem za podporu. č.ú.: 2499805359 / 0100.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili!

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/05/stabni-rotmistr-v-v-hynek-vysohlid/

VÁLEČNÉMU VETERÁNOVI BYLY TRANSPLANTOVÁNY KMENOVÉ BUŇKY
10. 3. 2019

Válečný veterán, nadporučík v.v. Attila Fabián, začátkem roku absolvoval zákrok, při
kterém mu byly transplantovány kmenové buňky. Nyní má za sebou intenzivní měsíční
rehabilitaci v Neurorehabilitační klinika AXON.
Už teď jsou výsledky ohromující. Děkujeme všem, kteří přispěli nebo přispívají na
účet Nadačního fondu REGI Base I. Stejně tak ještě jednou děkujeme SK Slavia Praha, jelikož
větší část z jejich daru byla použita právě na financování transplantace.
Attilu čeká ještě jeden intenzivní měsíční blok rehabilitace a my věříme v ještě
výraznější zlepšení jeho zdravotního stavu. Celý proces s naším štábem monitorujeme, a tak
vám později představíme časosběrný dokument. Doufáme, že se šťastným koncem, který
bude především o naději a touze se nevzdávat. Pokud byste chtěli i vy přispět jakoukoliv
částkou na č.ú.: 2499805359/0100 – ATTILA – budeme velice vděčni.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.
stránka 10

Výroční zpráva 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/10/veteran-attila-fabian-a-kmenove-bunky/

NAPSALI V BLESK.CZ, VÁLEČNÝ VETERÁN V KÓMATU
11. 3. 2019

U české armády sloužil Hynek Vyšohlíd osm let. Mezi lety 1999 a 2007 působil u 43.
výsadkového praporu v Chrudimi nebo u jednotek KFOR a zúčastnil se několika misí
v zahraničí, mimo jiné v Iráku nebo Kuvajtu. Nasazení na blízkém východě přežil štábní
rotmistr bez vážnější újmy na zdraví. Málem fatální zranění ho paradoxně čekalo v České
republice deset let po skončení aktivní služby v armádě.
„Po úrazu jsem se učil znovu chodit a mluvit. S tím se peru dodnes, i když se to
postupně zlepšuje. Pravou půlku těla mám ale z velké části ochrnutou,“ popsal voják letos
počátkem února, když se obrátil na Nadační fond REGI Base s žádostí o pomoc.

Článek zde: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/599298/valecny-veteran-hynek-skoncilpo-urazu-hlavy-v-komatu-znovu-se-uci-mluvit-a-chodit.html?fbclid=IwAR2cuSBf58hHtHYqk5n8zD5QTX-eaN48JtQIcS97FFedotACaQ1GaQuMQg

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/11/valecny-veteran-hynek-skoncil-po-urazu-hlavy-vkomatu/
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REGI BASE SHOOTING CHALLENGE
16. 3. 2019

Přesně za tři týdny začíná v pořadí již 12. díl REGI BASE SHOOTING CHALLENGE.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/16/regi-base-shooting-challenge/

REHABILITAČNÍ POMŮCKA IWALK POMOHLA PRIMÁŘI CHIRURGIE
25. 3. 2019
MUDr. Jan Buzek od roku 1978 pracoval jako chirurg v nemocnici Ministerstva Vnitra
v Praze do roku 1998, kdy byla nemocnice zrušena. Postupně se vypracoval až na pozici
zástupce primáře chirurgického oddělení se služební hodností majora. A minulý týden jsme
zpět převzali od pana doktora kompenzační pomůcku iWalk, kterou jsme mu zhruba před
šesti měsíci zapůjčili k užívání. A zde si můžete přečíst jeho slova, co tomu předcházelo a jak
mu speciální pomůcka iWalk pomohla:
,,Rád bych poděkoval nadačnímu fondu REGI Base I. za zapůjčení rehabilitační
pomůcky iWalk. Pracoval jsem dvacet let jako chirurg v nemocnici ministerstva vnitra a po
vážné autonehodě v květnu 2018 jsem se ocitl v roli pacienta. Utrpěl jsem poranění levé
dolní končetiny s rozdrcením patní kosti, obou kotníků, nártu a palce.
Poranění si vyžádalo operaci a následnou hospitalizaci a po několik měsíců jsem
nesměl levou nohu zatěžovat.Chůze o berlích byla pro mne velice obtížná, jelikož jsem i po
zlomenině levého zápěstí.
V červnu 2018 mi byla zapůjčena nadací REGI Base rehabilitační pomůcka, díky které
jsem byl částečně pohyblivý. Velice rychle jsem si zvykl na chůzi s touto pomůckou
a postupně jsem se stával soběstačnějším a mobilnějším, zároveň mi umožnila neztratit
stereotyp chůze a mohl jsem také zatěžovat kyčelní kloub.
Velice rád bych chtěl poděkovat nadaci REGI Base a zvláště panu Čechovi, se kterým
jsem byl v kontaktu a který mě zároveň naučil chodit na pomůcce iWalk, která je jediná svého
druhu v České republice. ´´Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. V případě, že byste chtěli
přispět nadačnímu fondu REGI Base: č.ú.: 2499805359 / 0100. Děkujeme.
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/25/rehabilitacni-pomucka-iwalk-pomohlaprimari-chirurgie/

VETERÁN ATTILA FABIÁN POKRAČUJE V INTENZIVNÍ REHABILITACI
28. 3. 2019
Od pondělka npor. vv. Attila Fabián začíná druhou intenzivní měsíční rehabilitaci
v Neurorehabilitační klinika AXON. Doufáme, že invalidní vozík bude potřeba méně a méně.
Držte palce. Pokud chcete podpořit REGI Base a jeho činnost č.ú.: 2499805359 / 0100.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/28/veteran-attila-fabian-pokracuje-v-intenzivnirehabilitaci/
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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU SHOOTING CHALLENGE
30. 3. 2019

Člen správní rady Nadačního fondu REGI Base I. Aleš PROCHÁZKA představil projekt
REGI BASE SHOOTING CHALLENGE na valné hromadě LEX – Sdružení na ochranu práv
majitelů zbraní. Dvanáctý díl charitativních střeleckých závodů proběhne již příští sobotu
6. 4. na střelnici Olomouc – Lazce.

Videa dostupná zde: https://www.facebook.com/watch/?v=561470271029015&t=4
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/30/predstaveni-projektu-shooting-challenge/

REPORTÁŽ Z KONFERENCE ENGAGING PRAGUE
1. 4. 2019
Reportáž na ČT24 z mezinárodní konference engaging Prague 2019, kde jsme
společně se zástupci z Rehabilitačního ústavu Kladruby hovořili o možnosti využití
speciálního vozíku Segway freee jako rehabilitační pomůcky.

Video dostupné zde: https://www.facebook.com/regibase/videos/591878517962911
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/04/01/reportaz-z-konference-engaging-prague/
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VETERÁN PO TĚŽKÉM ÚRAZU HLAVY SE VRACÍ NA STŘELNICI
6. 4. 2019

Štábní rotmistr v.v. Hynek Vyšohlíd po těžkém úrazu hlavy poprvé na střelnici, na Regi
base shooting challenge 12. I přes svůj hendikep potvrdil, že to má pořád v ruce.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/04/06/veteran-po-tezkem-urazu-hlavy-poprve-nastrelnici/

SHOOTING CHALLENGE NA STŘELNICI LAZCE
6. 4. 2019
Děkujeme všem, kteří dorazili a podpořili dvanáctý díl REGI Base Shooting Challenge
na střelnici Lazce. V rámci dobrovolného startovného se vybralo 21.500,- Kč, Symbolický šek
převzal vzácný host, válečný veterán po těžkém úrazu hlavy, štábní rotmistr v.v. Hynek
Vyšohlíd. Tato částka bude použita na nákup speciálních čidel a softwaru pro jeho potřeby
distanční
rehabilitace.
Dále
bychom
rádi
poděkovali
všem
partnerům
včetně www.zbranejirkovsky.cz kteří nám zapůjčili samonabíjecí pušku od DANIEL DEFENSE
DDM4 MK18 FACTORY SBR 10,3 .223REM. Děkujeme a těšíme se na vás při třináctém
pokračování REGI Base Shooting Challenge. Pomáháme těm, co sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/04/06/shooting-challenge-na-strelnici-lazce/
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POLICISTA DOSTAL DNA SVÉ MANŽELKY
23. 4. 2019
Nadační fond REGI Base oslovil MUDr. Pavla Kuklu experta na DNA s žádostí, zda by
bylo v jeho silách získat a uložit DNA tragicky zemřelé manželky praporčíka Mauera.
Běžně se archivaci DNA provádí ze vzorku několika málo kapek krve nebo ze stěru z ústní
dutiny. Tato metoda však nebyla k dispozici a bylo proto nutno získat vzorky jiným způsobem.
Pan Mauer dodal předměty, na kterých by se s největší pravděpodobností mělo DNA
manželky vyskytovat.
Po pečlivém uložení do sterilních obalů byly vzorky označeny kódovým číslem
a přepraveny do forenzní DNA laboratoře. Od této chvíle byly vzorky zcela anonymní.
V genetické laboratoři byla provedena důkladná analýza. Po biochemickém zpracování se
podařilo z jednoho z předmětů izolovat čistou DNA a to v takové kvalitě, že mohla být
připravena k následné archivaci.
Pro archivaci DNA byla zvolena technologie METTINUM®, neboť garantuje uchování
vzorku na neomezeně dlouho dobu a to při běžných pokojových teplotách. K archivaci tedy
není nutno používat nákladné zařízení pro zamrazení vzorku. Takto archivovanou DNA
pomocí této technologie lze kdykoliv v budoucnosti opakovaně použít například k analýze
potenciálních dědičných onemocnění.
Právě to bylo přáním pana Mauera. Uložit DNA manželky do doby, kdy bude možno
rutině provádět analýzu DNA za účelem učení pravděpodobnosti přenosu genetické zátěže
z matky na syna. Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/04/23/policista-dostal-dna-sve-manzelky/

ÚŽASNÉ VÝSLEDKY PO APLIKACI KMENOVÝCH BUNĚK
3. 5. 2019
Válečný veterán nadporučík Attila Fabián absolvoval v AXONu již 2. terapii, a to
s úžasnými výsledky!
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Pan Attila je policista válečný veterán, který působil např. v misi v Iráku. Bylo mu 50
let a odjel s manželkou na zaslouženou dovolenou… Odpočatému se mu pár dní po návratu
stalo to, co si nikdy nepředstavoval… Prasklá aorta jemu i celé jeho rodině zvrátila život
naruby. Lékaři mu nedávali moc nadějí. V podstatě jen ležel, nezvedl ani ruce. Postupně se
musel učit vše od začátku.
V zahraničí absolvoval aplikaci kmenových buněk, které zajistil nadační fond REGI
Base. Ihned poté následovaly intenzivní rehabilitace na klinice AXON. Nyní už zvládá řadu
činností téměř sám, a dokonce chodí s chodítkem.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/03/veteran-absolvoval-aplikaci-kmenovychbunek-a-dela-uzasne-vysledky/

ZAMĚSTNANEC CELNÍ SPRÁVY DOSTAL NOVÝ MODERNÍ VOZÍK
5. 5. 2019
Ve čtvrtek 3.5.2019 proběhlo slavnostní předání nového invalidního vozíku
zaměstnanci finančního oddělení Celní správa České republiky, Celního úřadu v Olomouci
mjr. Ing. Vojtěchu Burešovi, který utrpěl těžký úraz páteře a zůstal doživotně ochrnut. Jedná
se o moderní, plně nastavitelný vozík s pevným rámem, odlehčený a na míru přizpůsobený
invalidní vozík v celkové hodnotě 80.083, -Kč.
Mjr. Bureše původní vozík byl velmi starý a již nevyhovoval dennodennímu používání
při cestě do práce a zpět. Proto se začátkem roku obrátil na REGI BASE s žádostí o pomoc se
zajištěním finanční částky na nový moderní vozík, který bohužel neproplácí pojišťovna v plné
výši.
REGI Base se během krátké doby podařilo získat i za pomoci těchto partnerů FTL –
First Transport Lines, a.s., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s., DT – Vyhýbkárna a strojírna, a.s.
a BENETI s.r.o. Zástupci některých z nich se zúčastnili slavnostního předání přímo
v prostorách Celního úřadu.
Velké poděkování patří zejména vedení Celního úřadu v Olomouci a kolegům, kteří
přišli mjr. Bureše podpořit a poděkovat mu za jeho službu. I přes svůj handicap si každý den
100 % plní své pracovní povinnosti a je nedílnou součástí celního týmu.
Přejeme mu hodně štěstí a ať mu nový vozík dobře slouží každý den.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! Transparentní účet FIO: 2900415315 / 2010
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/05/zamestnanec-celni-spravy-dostal-novymoderni-vozik/

SMUTNÝ PŘÍBĚH SE ŠŤASTNÝM KONCEM
10. 5. 2019
Příběh beznaděje zraněného vojáka se šťastným koncem. V červnu 2018 zahájila
Policie ČR trestní stíhání mladého muže pro přečin podvodu. Jednalo se o bývalého vojáka
rotného Stanislava Kubíka, doživotně upoutaného po poranění míchy na invalidní vozík.
O necelý měsíc později podalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9 obžalobu k soudu.
Samotný příběh však začal o několik let dříve. V letech 2013–2016, kdy bývalý voják rotný
Kubík získal prostřednictvím organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením
příležitost pracovat. A pracoval poctivě a dobře natolik, že dostal za výsledky své práce
ocenění. Další díl příběhu, nechť vypráví hlavní aktér sám.
„V roce 2016 mi přišel dopis z Úřadu práce, že jsem neoprávněně pobíral příspěvek
na bydlení a vznikl mi přeplatek ve výši 80 tis. Kč, který jsem měl vrátit do 30 dnů. S Úřadem
práce jsem se chtěl dohodnout na splátkách, ale ten můj návrh smetl ze stolu a vše předal
na exekuční úřad. S Úřadem práce nebyla vůbec žádná domluva. Nikdo se se mnou nebavil.
V tu chvíli jsem byl pro ně zločinec. Přišla mi exekuce na dlužnou částku 80 tisíc + 20 tisíc na
výlohy exekutora. Okamžitě jsem se pokoušel spojit s exekutorem a dohodnout na splátkách.
Ani zde jsem neuspěl. I když jsem mu popsal mojí životní situaci, tak ani přesto s ním nebyla
žádná domluva. Veškeré úspory na nový invalidní vozík exekutor zabavil. Největší perličkou
byla návštěva kriminální policie, kde jsem podstoupil s určitým časem po sobě dva
vyčerpávající výslechy. Kriminalista při výslechu mě navrhoval, abych se přiznal v plném
rozsahu, a uvedl do protokolu, že jsem to všechno dělal s úmyslem. Říkal, že když dluh
zaplatím, tak nebudu trestně stíhán. Odmítl jsem. Věřil jsem, že jsem nevinný, a že tato
situace není normální. Při výslechu mi bylo důrazně řečeno, že když se nepřiznám, půjdu
k soudu. Tam prý nemám žádnou šanci na úspěch. Navíc si protahováním přitížím, dostanu

stránka 18

Výroční zpráva 2019
se ještě do většího dluhu za veškeré soudní výlohy a právnické zastoupení. Byl jsem zahnaný
do kouta a nevěděl co dělat.“
V čase zoufalství a beznaděje se Standa obrátil s prosbou o pomoc na Nadační fond
REGI Base I. REGI BASE odpověděl: „Stando pomůžeme ti!“. „Nikdo si neumí představit, jak
mi v tu chvíli bylo. Cítil jsem za sebou velkou oporu. V tu chvíli jsem dostal velkou chuť bojovat
a všem dokázat, že jsem obviněn neprávem, že nejsem žádný zločinec!“ Události nabraly jiný
směr. Trestní příkaz byl zrušen. Nadační fond REGI Base I. v součinnosti s Centrem sv. Basila,
společný špitální program pomoci a podpory Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara
Jeruzalémského zajistil zkušené obhájce a případ se dostal k řádnému soudu, kde začal boj
o záchranu rotného Kubíka.
„Po půl roce a celkem neuvěřitelných 4 stáních u soudu byly shromážděny důkazy
prokazující moji nevinu. Padlo konečné rozhodnutí, kterým jsem byl obžaloby zproštěn
v plném rozsahu!“
Skoro rok trvalo, nežli jsem byl z nařčení z podvodu osvobozen a očištěn. Touto cestou
bych chtěl velice poděkovat své obhájkyni, právničce JUDr. Lence Šalamoun a její kolegyni,
která se věnovala mému případu a soud vyhrála, a já byl tak zproštěn viny. Díky celému tymu
REGI Base I., který mě celou dobu podporoval a osobně monitoroval celý soudní proces.“
Na doplacení vyměřeného přeplatku byla dojednána s Úřadem práce prostřednictvím
advokátky velmi příznivá dohoda o splátkách. Co ještě dodat? Odvaha a vůle dobrat se
pravdy otevřely cestu z bezvýchodné situace. Pomohly Nadační fond REGI Base I. a Centrum
sv. Basila společný špitální program pomoci a podpory Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara
Jeruzalémského, a Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. K doplacení
dluhu zbývá uhradit částku 26.500 Kč
S pozdravem rotný Stanislav Kubík.
Vy, kteří chcete rotnému Kubíkovi pomoci, můžete přispět na číslo Nadačního fondu
REGI Base I. transparentního účtu 2900415315 / 2010 FIO Bank a do textu – rotný Kubík

Článek zde: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/606098/invalidniho-vojaka-stanislavaoznacili-za-podvodnika-trestni-rizeni-u-soudu-ukazalopravdu.html?fbclid=IwAR2LbFcm3evzRxQzZUDhL65IZFbQnpeQp2SNCIjGjq-BjbkNV_7MzGY1t9c

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/10/smutny-pribeh-se-stastnym-koncem/
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ZAKLADATELI NADAČNÍHO FONDU BYL PŘEDÁN ZLATÝ KŘÍŽ
19. 5. 2019
V sobotu 18.5.2019 byl pozván zakladatel Nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech
do Josefova na investituru Nadace Bavorského vojenského řádu, kde mu byl předán ZLATÝ
KŘÍŽ VOJENSKÉHO PŘÁTELSTVÍ za dlouholetou pomoc a péči vážně zraněným příslušníkům
služebních sborů, kteří by bez projektu REGI BASE neměli šanci a dále za strhující příklad,
který inspiroval a stále motivuje řadu jedinců i organizací. Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili!

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/19/zakladateli-nadacniho-fondu-byl-predanzlaty-kriz/

DALŠÍ PŘÍBĚH POLICISTY
30. 5. 2019

Chystali se oslavit dvacáté výročí manželství, rekonstruovali vysněný domeček pro
sebe a svých pět dětí. Pak ale rodinu policisty praporčíka Marka Dvořáčka zasáhla krutá rána.
Jeho žena onemocněla agresivním typem rakoviny a zemřela.
Marek zůstal v rozestavěném domě sám s pěti dětmi – Karolínou (19), Monikou (18),
Anežkou (14), Pavlíkem (10) a Janičkou (5). „Moc mi tehdy pomohl můj šéf. Dal mi volno,
abych zařídil, co je třeba. A pak mi umožnil plánovat si směny tak, jak jsem potřeboval,“
popisuje Marek Dvořáček. Ale jeho nadřízení z obvodního oddělení Policie ČR v Břeclavi šli
ještě dál.
V novinách si přečetli příběh policisty prap. Tomáše Mauera. Ten se ocitl v podobné
situaci jako Marek Dvořáček, když mu také zemřela manželka a on zůstal sám s ročním
Oliverem. V těžké chvíli mu pomohl Nadační fond REGI Base I, který podporuje vojáky,
policisty a hasiče. Dobročinnou organizaci kontaktovali, zda by nemohla něco udělat i pro
kolegu Marka Dvořáčka. „Rozhodli jsme se tedy pokračovat ve sbírce, která původně nesla
jméno Oliver,“ potvrdil Hynek Čech z REGI Base.
Policistu Marka Dvořáčka i jeho pět dětí jsme pozvali do Prahy na dvoudenní výlet plný
splněných přání. Celý den začal setkáním s kolegy z pražské policie, kteří jeho vůz doprovodili
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z pražského Chodova až k jejich hotelu v historickém centru Prahy. Následovala prohlídka
bunkru (komunitního centra REGI Base). Po obědě se rodina podívala i na natáčení filmu
Můj Příběh se Sašou Rašilovem, Vilmou Cibulkovou a Milanem Kňažkem, kde si Marek
Dvořáček dokonce zahrál epizodní roličku drsného mafiána. Den se uzavřel večeří v Running
sushi, které děti ochutnaly vůbec poprvé.
Druhý den proběhla tisková konference v budově DRN v L’Osteria na Národní třídě.
Součástí byla i další splněná přání. Každé z dětí si před příjezdem do Prahy napsalo své tři
přání. Mezi ně patřilo například vodácký kurz, kurz sebeobrany, lístky do kina, žluté dětské
kolo a koloběžka.
Po tiskové konferenci byla naplánována prohlídka města ve vyhlídkovém voze Prague
old car Hlavní stránka, návštěva a prohlídka policejního oddělení Prahy 1.
Celý den se završil obědem a návštěvou v Aquapalace Praha, kde bylo připraveno
ještě jedno překvapení. Mezi přáními jedné z dcer bylo i setkání s populárním
zpěvákem Václav Noid Bárta Official. Václav si ve svém nabitém programu našel chviličku
a s celou rodinou strávil pár příjemných chvil. Později vám ukážeme i video z tohoto
dojemného setkání.
Jsme rádi, že si děti celý výlet plný překvapení užily a jsme si jisti, že na něj budou
velmi dlouho vzpomínat.
Nadační fond Regi Base dále organizuje pomoc rodině prap. Marka Dvořáčka i při
splácení půjčky na rekonstrukci domu, kterou si manželé vzali ještě v době, kdy byla Věra
Dvořáčková (†45) plná sil.
Podporu organizace financuje z konta Oliver, které dostalo své jméno po ročním
synovi pražského policisty Tomáše Mauera (35). I jeho žena Renata (†35) prohrála boj se
zákeřnou nemocí. Přispět na konto můžete i vy. Sbírka probíhá pomocí transparentního účtu
Nadačního fondu REGI Base: 290 041 5315 / 2010. Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/30/dalsi-pribeh-policisty/

stránka 21

Výroční zpráva 2019

POLICISTA DVOŘÁČEK V UDÁLOSTECH NA ČT24
31. 5. 2019
Události, komentáře – ČT 24

Video zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalostikomentare/219411000370531/obsah/699947-nadace-regi-base-podporilapolicistu?fbclid=IwAR1g8t2KLEZnp3YKHJOQPIC0eX4RG6Gf1wOJ1H00B4YL4sYEouNY3jzqrYQ

článek: TV nova

Odkaz na článek zde: https://tn.nova.cz/clanek/nehotovo-o-rakovine-se-dozvedeli-na-vyroci-napet-deti-zustal-marek-sam.html?fbclid=IwAR09wnzqvHydCJpWu-wK4jpwORZRrXB99mmKrGHPbo8ddnVNBLzDIApFYA
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článek: Blesk.cz

Odkaz na článek zde: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/608016/policista-marek-zustalpo-smrti-zeny-sam-s-peti-detmi-z-darku-plakalidojetim.html?fbclid=IwAR1sy2zcMNq9oF4URZ_5YSycHJ9eK0JBdep9qQ1g42p8SAuTGvklcr58_j4

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/31/policista-dvoracek-v-udalostech-nact24%ef%bb%bf/

PŘEDÁNÍ ŠEKU PRO ZRANĚNÉHO POLICISTU
10. 6. 2019
Minulý týden proběhlo slavnostní předání šeku npor. Fabiánovi, který osobně předal
zástupce velitele pěší roty AZ KVV Brno por. Kvasnovský. Prostředky budou použity na aplikaci
kmenových buněk a intenzivní rehabilitaci. Večer následovalo přátelské posezení s veliteli
aktivních záloh, kteří sami oslovili nadační fond REGI Base I. s tím, že by rádi přispěli na
rehabilitaci npor. Fabiána. Celá akce se velmi vydařila a Npor. Fabián byl celým dnem
nesmírně dojatý. Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. — v Vojenský Újezd Libavá.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/10/predani-seku-pro-zraneneho-policistu/
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HRDINA!
12. 6. 2019
Hrdina! Voják Tomáš vytahal z Blanice tonoucí rodinu
Nedělní neštěstí na řece Blanici na Písecku, kdy se při záchraně tonoucích dětí utopil
jejich otec, mohlo být mnohem tragičtější. V kritickou chvíli ale naštěstí zasáhl četař Tomáš,
který byl tou dobou nedaleko, a zachránil alespoň děti a jejich matku. Tomáš se však jako
hrdina necítí. „Přijde mi to jako samozřejmost,“ říká zachránce.

zdroj: BLESK.CZ https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/609476/hrdina-vojak-tomasvytahal-z-blanice-tonouci-rodinu-tatinkovi-uz-pomoctnemohl.html?fbclid=IwAR0r2iRzpGnxyDXb9xwOIebuQEGGG3RTqtJE_ZHy11flv_q92n8Nl
z76lZ0
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/12/hrdina/

,,JSME ČEŠI! NIKDY SE NEVZDÁME! “ 18.6.1942
18. 6. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/18/jsme-cesi-nikdy-se-nevzdame-18-6-1942%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf/
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NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE
22. 6. 2019
PRVNÍ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE
Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK) uspořádala 6. 6.
2019 PRVNÍ ČESKOU TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCI, s tématem „současné
možnosti telerehabilitace a distanční terapie v ČR“.
Na konferenci se podíleli odborní partneři konference Rehabilitační ústav Kladruby,
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádající partner
konference Lázně Bělohrad a nadační fond REGI Base (NF REGIBASE). Záštitu nad konferencí
přijala náměstkyně ministra zdravotnictví České republiky Ing. Helena Rögnerová a OZP –
Oborová zdravotní pojišťovna, reprezentovaná zdravotní ředitelkou MUDr. Jitkou Vojtovou,
MBA. Odborný program a koordinaci konference zajištoval Mgr. Jakub Pětioký, prezident
ARTAK a prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D., MSc, přednostka Kliniky
rehabilitačního lékařství 3. LF UK a VFN. Pozvání přijal také Ing. arch. Michal Postránecký
z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).
Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky si dala za cíl představit současné
možnosti telemedicíny a distanční terapie, různé metodologické postupy a technologie
dostupné v ČR pro pacienty po poškození mozku a s neurodegenerativním onemocněním.
Téma telemedicíny, telerehabilitace a distanční terapie již několik let silně rezonuje celým
klinickým světem. Na začátku rozvoje telemedicíny mohl být tento nástup vnímán i jako
módní trend. Postupem času i díky technologickému vývoji se telemedicína právem
etablovala jako standardní součást klinického světa, zejména v akutní medicíně. Tento fakt
podporuje především měnící se demografická křivka stárnoucí populace se záchytem většího
počtu budoucích pacientů vyžadujících zajištění zdravotní péče. Komplementárně s tím
celosvětově klesá počet zdravotníků, kteří jsou schopni tento požadavek naplňovat.
Telerehabilitace a distanční terapie otevírají nové možnosti dlouhodobé systematické
interprofesní rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty v domácím i klinickém prostředí.
Na konferenci byly prezentovány prostředky pro distanční pohybovou terapii horních
a dolních končetin, telemedicínský monitoring hypertenze a diabetu, počítačovou kognitivní
rehabilitaci, počítačově asistovanou terapii polykání s biofeedbackem a český vývoj
telemedicinských systémů v rehabilitaci. Během konference proběhly také praktické
workshopy s možností osobního testování technologií a terapií.
Organizátor konference Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s.
(ARTAK), byla založena ve spolupráci s NF REGIBASE jako spolek pro šíření a prosazování
aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních
technologií v klinické, domácí a komunitní péči, mezi odbornou i laickou veřejností a dalšími
odbornými spolky. Asociace sdružuje interprofesní odborníky v rehabilitaci, lékařství, sociální
asistenční péči, vědy, techniky, inženýrských profesí a ostatní zájemce o oblast rehabilitační
robotiky, lékařství, telemedicíny, kybernetiky, distanční terapie, asistivní technologie
a vzdálené terapie.
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/22/neurorehabilitacni-konference/

BAHNA 2019
22. 6. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/22/bahna-2019/

VYMĚNIL VOZÍK ZA BERLE
26. 6. 2019
Nadstrážmistr Robert Gyömbér sloužil u hasičského záchranného sboru téměř 26let.
Kdyby nebylo těžké nemoci a následné operace mozku, určitě by sloužil dál. Po operaci má
problém se stabilitou a špatně chodí. Na přesun potřeboval invalidní vozík.
V péči REGI Base je už přes rok a do té doby jsme pro něj zajistili speciální robotickorehabilitační pobyt v rehabilitačním ústavu v Kladrubech spolu s jeho zraněnými kolegy
Martinem Šabatou a Liborem Bohdaneckým.
Největší pokrok však nastal až po zapůjčení unikátní interaktivního rehabilitačního
systému HOMEBALANCE pro tréning rovnováhy, kterou vyvinuli specialisté na ČVUT a REGI
BASE byl jeden z prvních klientů.
Robertovo zlepšení bylo tak významné, že po dlouhé době mohl odložit vozík a začít
se pohybovat jen za pomoci holí. Proto jsme pro nadstrážmistra Gyombéra začátkem května
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zajistili pobyt v Rehabilitačního ústavu v Darkově, který s námi spolupracuje od pobytu
zraněných válečných veteránů z Ukrajiny.
V Darkově poskytli Robertovi nové roboticko-rehabilitační přístroje, které výrazným
způsobem zkvalitňují a posilují efekt klasických rehabilitačních metod. Velkým přínosem je
speciální forma cvičení, kdy je Robert velmi silně motivováni k dosažení stále lepších výkonů.
Díky robotickým zařízením diagnostikují pacienta v průběhu cvičení, což přináší komplexnější
informace o jeho léčbě a pokrocích. Fungují v terapii v rámci pobytu v prostoru openspace.
V Darkově dále využívají řadu špičkových robotických přístrojů. Jedním z nich je
například REOambulator – antigravitační trenažér chůze, který umožňuje intenzivní nácvik
chůze pro pacienty s neurologickým postižením. Jde o dosud jediný přístroj v České
republice. Ten si měl možnost Robert pravidelně vyzkoušet.
Zařízení umožňuje vysoce intenzivní rehabilitaci především pro pacienty po CMP,
traumatických poraněních, operacích páteře nebo dolních končetin. Pacient je zavěšen
komfortním způsobem ve zvedacím zařízení nad rehabilitačním chodníkem. Odlehčení
pacienta je regulováno přesně dle potřeb terapie. Zařízení je opatřeno robotickými ortézami,
které vedou nohy pacienta k přirozenému pohybu. Vestavěný modul virtuální reality s mnoha
módy, zvyšuje významným způsobem motivaci pacientů ke cvičení. Zařízení slouží nejen
k nácviku chůze, ale i rovnováhy a koordinace.
Lázně Darkov se specializují na náročnou rehabilitaci nemocí pohybového ústrojí, kde
dominují poúrazové a pooperační stavy, nebo následky po vzniku cévní mozkové příhody
a řadě dalších onemocnění nervového systému. Moderní rehabilitace je založena na kvalitě
procedur, špičkových robotických přístrojích a profesionalitě personálu. Jsme rádi, že po
Rehabilitačním ústavu v Darkově má REGI BASE silného a spolehlivého partnera pro ty, kteří
pro nás sloužili a potřebují specializovanou následnou rehabilitační péči. Nadstrážmistrovi
Gyomberovi přejeme úspěšnou rehabilitaci a co největší zlepšení.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili!
Přispět můžete na transparentní účet: 2900415315/2010.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/26/vymenil-vozik-za-berle/
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DALŠÍ SPLNĚNÉ PŘÁNÍ
28. 6. 2019
Včera se podařilo REGI BASE splnit další z přání rodiny policisty Dvořáčka. Zajistili jsme
nový vůz, který nahradil dosluhující a velmi často poruchový vůz z roku 1999, který rodina
doposud používala.
Velké poděkování patří našemu novému partnerovi Auto Strž, autorizovanému
prodejci vozů ŠKODA, za předání nového vozu Octavia Combi Style 1,5 TSI 110 kW rodině
prap. Dvořáčka.
Vůz předal a vše pečlivě vysvětlil prodejce nových vozů pan Jakub Kaiser. Přejeme
hodně bezpečných kilometrů!
REGI Base bude pokračovat v realizaci asi nejdůležitějšího přání rodiny policisty, a to
je pomoc s dostavbou jejich domku tak, aby děti mohly mít své vlastní pokojíčky.
Děkujeme, že pomáháte!
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili!!!! Transparentní účet : 2900415315/2010.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/28/dalsi-splnene-prani/

HRDINOVÉ, VETERÁNI, ČEŠI !
29. 6. 2019
Za války přežil tři střely naráz i noci v márnici. Zachránila ho píšťalka – iDNES.cz
Nízké vrchy v zapomenutém kraji u Lvova lemují břehy řeky Styr. Na jednom břehu zákopy
rakousko-uherských vojáků, na druhém úkryty těch ruských. Okolní vesnice se dávno
proměnily ve spáleniště.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/29/hrdinove-veterani-cesi%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf/
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PO SÉRII VYŠETŘENÍ PŘIŠLA NEČEKANÁ DIAGNÓZA
5. 7. 2019
Voják David Píša (46): Bolelo ho jen koleno, teď trpí zánětem mozku! – AHA.cz. Bolavé
koleno je obtíž, kterou zná asi každý. Trápilo i Davida Píšu (46) z Hronova na Náchodsku. Po
sérii vyšetření přišla nečekaná diagnóza: roztroušená skleróza. Nemoc muže následně
připravila o hybnost v levé polovině těla. Naději mu vrátil speciální vozík.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/07/05/1631/

NEZAPOMENEME !
8.7.2019
Děkujeme a nezapomeneme!

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/07/08/nezapomeneme/

ZEMŘEL VÁLEČNÝ HRDINA ALOIS DUBEC
19. 7. 2019
Zemřel válečný hrdina Alois Dubec, bylo mu 96 let. V Itálii utekl k partyzánům,
v Británii se cvičil na pilota.
V noci na dnešek zemřel ve věku 96 let Alois Dubec, veterán z druhé světové války,
jeden z posledních českých pilotů, kteří létali v britské RAF. ČTK to řekla Marcela Ludvíková
z Československé obce legionářské.
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Zdroj: https://www.lidovky.cz/lide/zemrel-valecny-veteran-alois-dubec-letal-i-uraf.A190719_123535_lide_ele?
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/07/19/zemrel-valecny-hrdina-alois-dubec/

ZÍSKALI JSME DALŠÍ SPECIÁLNÍ REHABILITAČNÍ POMŮCKU
26. 7. 2019
REGI BASE získal další speciální rehabilitační pomůcku od organizace Cesta za snem.
Trenažér bude pomáhat našim zraněným vojákům, policistům a hasičům.
Multifunkční trenažér Gamma byl navržen handicapovaným sportovcem a předsedou
organizace Cesta za snem Heřmanem Volfem. Stroj byl kompletně vyroben v Česku
společností Sunap a osazen je americkým brzdičem Concept 2. Financován byl z Vánoční
sbírky organizace Cesta za snem a společnosti Kaufland Česká republika.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/07/
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NEZAPOMENEME
5. 8. 2019

Přesně před rokem se v ranních hodinách odehrál sebevražedný bombový útok
v Čáríkáru, hlavním městě afghánské provincie Parván.
Při útoku sebevražedného atentátníka byli zabiti tři čeští vojáci, kteří patřili ke 42.
mechanizovanému praporu 4. brigády rychlého nasazení v Táboře.
Rotný Martin Marcin, desátník Kamil Beneš, desátník Patrik Štěpánek.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/05/nezapomeneme-2/

REHABILITACE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
8. 8. 2019
Méně návštěv ambulancí a intenzivnější terapie. Internet věcí pomáhá lidem při
rehabilitaci.
Distanční terapie a telerehabilitace v domácím prostředí. Jak vidí budoucnost
moderních technologií prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky
(ARTAK) Jakub Pětioký?
Po propuštění klienta z intenzivní lůžkové rehabilitace do domácího prostředí se
klient může ocitnout v terapeutickém vakuu: buď není v místě bydliště terapie dostupná,
nebo chybí specialista, popř. musí dlouho čekat na termín specializované terapie. Tato
situace je mnohem závažnější, pokud klient nemůže samostatně docházet na terapie, je
odkázán na dopomoc druhé osoby. Pro překonání tohoto celosvětového problému, tj.
zajištění dostupnosti péče o klienty v domácím prostředí, se již několik let vyvíjejí prostředky
distanční terapie a telerehabilitace. Díky pokroku ve vývoji technologií, miniaturizace
senzorů, zajištění stability a posílení přenosu dat a implementace internetu věcí1 se
současné prostředky pro poskytování distanční terapie v domácím prostředí výrazně zlevňují
a stávají se dostupnějšími. Některé tyto technologie již používají klienti NF REGIBASE v rámci
pilotního testování.
NF REGIBASE je spoluzakladatelem Česká asociace robotiky, telemedicíny
a kybernetiky (ARTAK), spolku pro šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny
a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí
a komunitní péči, mezi odbornou i laickou veřejností a dalšími odbornými spolky.
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/08/rehabilitace-v-domacim-prostredi/

PRVNÍ VÝROČÍ ODHALENÍ POMNÍČKU VĚNOVANÉHO ČESKÝM VÁLEČNÝM
VETERÁNŮM
10. 8. 2019
V sobotu jsme si na neformálním setkání připomněli první výročí odhalení pomníčku
věnovaného ČESKÝM VÁLEČNÝM VETERÁNŮM. Akce se zúčastnili místostarosta obce
Kamenný přívoz PhDr. Radek Vokál, zástupci nadačního fondu REGI Base a dva těžce zranění
vojáci se svými blízkými, kterým Nadační fond dlouhodobě pomáhá.
Děkujeme Posázavská hospoda Stodola za skvělé pohoštění.
Pomáháme těm, kteří za nás soužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/10/1703/
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13. DÍL NAŠICH CHARITATIVNÍCH STŘELECKÝCH ZÁVODŮ SE BLÍŽÍ
16. 8. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/16/13ty-dil-nasich-charitativnich-streleckychzavodu-se-blizi/

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ
23. 8. 2019
Vážíme si všech akcí, které podporují ty, kteří za nás sloužili. Neděláme rozdíl, jestli je
to na stadionu v pražském Edenu, nebo na hřišti FC Františkov. Zastupitel obce Františkov
nad Ploučnicí pan Stanislav Halgaš předseda kulturního výboru a stále aktivní člen armády
České republiky v hodnosti četaře se na nás obrátil, že by rád podpořil Nadační fond REGI
Base. Velice děkujeme a doufáme, že se akce vydaří.
Velké díky patří všem organizátorům Františkovského festivalu „Vostrák“ a s ním
spojené sbírky pro Regi Base!
Celkem se během celého dne vybralo 11.600, - Kč. Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/23/1715/
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VÁLEČNÝ VETERÁN DAVID PÍŠA TESTUJE SPECIÁLNÍ VOZÍK SEGWAY
30. 8. 2019
Válečný veterán, praporčík v.v. David Píša, kterému nadační fond poskytl speciální
vozík segway free, testuje jeho odolnost v terénu. Dříve takové výlety s rodinou byly
nemyslitelné, vzhledem k jeho diagnóze. Roztroušená skleróza patří mezi autoimunitní
onemocnění, kdy vlastní obranný systém napadá nervové buňky. Pomáháme těm, kteří za
nás sloužili.
Pokud i vy chcete přispět na aktivity nadačního fondu. transparentní účet:
2900415315/2010. Děkujeme.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/30/1722/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
31. 8. 2019
Den otevřených dveří 2019 — v 43. výsadkový prapor Chrudim
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/31/den-otevrenych-dveri/

WILDGAME JE PARTNEREM NADAČNÍHO FONDU REGI BASE
4. 9. 2019
Wildgame je partnerem nadačního fondu REGI BASE. Přispějte i Vy na pomoc těm,
kdo za nás nasazují své životy!

Další info na: Wildgame.cz – zbraně a myslivost
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/04/wildgame-je-partnerem-nadacniho-fonduregi-base/

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE PŘIPOJIL K
PROPAGACI NADAČNÍHO FONDU REGI BASE I.
5. 9. 2019
HZS Středočeského kraje
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se připojil k propagaci nadačního fondu
REGI Base I.
Nadstrážmistr Robert Gyömbér sloužil u hasičského záchranného sboru téměř 26 let.
Bohužel po těžké nemoci a následné operaci už nemohl toto povolání vykonávat. V současné
chvíli je Robert upoután na invalidní vozík, i když díky nadaci REGI Base I. absolvoval speciální
roboticko-rehabilitační pobyt v rehabilitačním ústavu v Kladrubech a Darkově. Nejvíce mu
ovšem pomohl speciální systém tréninku rovnováhy.

stránka 35

Výroční zpráva 2019
Nadační fond se snaží dlouhodobě pomáhat bývalým vojákům, policistům a hasičům,
kteří z důvodu nemoci nebo nehody už nemohou tuto činnost dále vykonávat. Pro více
informací o nadaci a o tom, jak můžete pomoci i vy, navštivte webové
stránky: www.regibase.cz.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se rozhodl, že tuto organizaci bude také
podporovat a rozšiřovat povědomí o činnosti této nadace, a to konkrétně podložkami pod
registrační značky na vybraných vozidlech s logem nadačního fondu REGI Base I.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/05/hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskehokraje-se-pripojil-k-propagaci-nadacniho-fondu-regi-base-i/

11. VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ASOCIACÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
6. 9. 2019
11. výroční setkání členů asociací válečných veteránů regionu střední a východní
Evropy a konference na téma: „Sametová revoluce“, v prostorech Hvězdárny a planetária
Brno. Jedná se o setkání modrých baretů, válečných veteránů, účastníků misí OSN, OBSE,
EU, NATO atd., zástupců asociací válečných veteránů středoevropského regionu. Účastníci
jsou bývalými významnými armádními i vládními činiteli, zastávali posty velitelů kontingentů,
misí, v diplomacii jako velvyslanci, vojenští přidělenci apod. Účastní se delegace z Rakouska,
Polska, Slovenska, Francie, Norska, Ukrajiny, Bulharska, Chorvatska, Belgie a dalších států
s osobní účastí prezidenta Světové asociace modrých baretů a také prezidenta Světové
asociace válečných veteránů.
Měli jsme tu čest vystoupit a představit činnosti Nadačního fondu REGI Base. Mezi
delegacemi, jsme vzbudili velký zájem o možnosti výměny zkušeností v oblasti distanční
terapie a robotické rehabilitace. Tímto bychom chtěli poděkovat Komunitní centrum pro
válečné veterány a Československý legionář – Czechoslovak Legionary za pozvání.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/06/11-vyrocni-setkani-clenu-asociaci-valecnychveteranu/
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DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM REGI BASE SHOOTING CHALLENGE 13.
7. 9. 2019
Děkujeme všem účastníkům REGI Base shooting challenge 13.
Pro válečného veterána pprap. Bc. Zdeňka Čtvrtníčka se vybralo úžasných 43.000 Kč.
Tato částka bude použita na nákup potřebných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/07/dekujeme-vsem-ucastnikum-regi-baseshooting-challenge-13/

REGI BASE S RADOSTÍ PŘIJAL POZVÁNÍ NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO
PRACOVIŠTĚ NEUROREHABILITAČNÍ KLINIKY
13.9.2019
REGI Base s radostí přijal pozvání na slavnostní otevření nového pracoviště
Neurorehabilitační kliniky v Karlových Varech, které zajišťuje lepší dostupnost terapií pro děti
i dospělé pacienty.
Neurorehabilitační klinika AXON, s kterou REGI Base spolupracuje, je vysoce
specializované pracoviště, které poskytuje léčbu a rehabilitační péči pacientům s dětskou
mozkovou obrnou, s poškozením mozku po cévní mozkové příhodě, nádorových
onemocněních, traumatech hlavy a dalších onemocněních, vznikající na úrovní centrální
nervové soustavy.
Tímto bychom chtěli paní primářce MUDr. Zipserové poděkovat za pozvání a zároveň
popřát mnoho úspěchů.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/13/regi-base-s-radosti-prijal-pozvani-naslavnostni-otevreni-noveho-pracoviste-neurorehabilitacni-kliniky/
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VZPOMÍNÁME
14. 9. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/14/vzpominame/

DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM AKCE RETROMĚSTEČKO
V PARDUBICÍCH
19. 9. 2019

Děkujeme za pozvání organizátorům akce RETROMĚSTEČKO v Pardubicích. Tato akce
seznamuje s tradicemi a úspěchy naší republiky napříč různými obory, například s prací
hasičů a integrovaného záchranného systému, bezpečnostních složek státu i firem působících
na obranné platformě. Součástí prezentace REGIBASE byl i charitativní prodeji vlčích máku,
při kterém se vybralo, skvělých 7979,- Kč. Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/19/dekujeme-za-pozvani-organizatorum-akceretromestecko-v-pardubicich/
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PŘIPOMENUTÍ 100 LET PLYNOVÉ SLUŽBY A CHEMICKÉHO VOJSKA
24. 9. 2019

100 let plynové služby a chemického vojska si v těchto dnech připomněl liberecký 31.
pluk radiační, chemické a biologické ochrany. V pátek měli vojáci slavnostní nástup na
náměstí Dr. E. Beneše. Za službu vlasti i městu poděkoval chemikům primátor Liberce
Jaroslav Zámečník. Pamětní medaili obdržel i válečný veterán štábní rotmistr v.v. Hynek
Vyšohlíd, kterému REGIBASE pomáhá unikátní distanční terapií rehabilitovat po těžkém
úrazu.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/24/1802/

! NOVÉ LOGO!
29. 9. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/29/nove-logo/

OBRÁTIL SE NA NÁS PAN ŠRŮTEK
30. 9. 2019

Obrátil se na nás pan Šrůtek aktivní člen JSDH MČ Brno-Královo Pole ve funkci velitele
JSDH, s prosbou o umožnění zapůjčení SW a HW pro distanční terapii pro jeho manželku
Michaelu.
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Před lety náhle, bez jakéhokoliv varování, došlo k selhání srdeční činnosti. Přes téměř
okamžitě poskytnutou zdravotnickou pomoc došlo k prolongované resuscitaci. Od té doby
se paní Šrůtková vyrovnává s následky hypoxie.
Paní Šrůtková je také členkou Sboru dobrovolných hasičů v Brně-Králově Poli. Dokud
její zdravotní stav umožňoval, byla i aktivní členkou (zásahové) Jednotky SDH MČ BrnoKrálovo Pole (JSDH).
Kromě zásahové činnosti velmi aktivně pomáhala při práci s hasičskou mládeží.
Byla provedena instalace zařízení HOMEBALANCE a zaučení rodiny pí. Šrůtkové na terapii
a ovládání počítačového biofeedbackového systému Homebalance pro distanční terapii.
Homebalance je interaktivní terapeutická pomůcka vyvinutá primárně pro rehabilitaci
pacientů s poruchou stability stoje a chůze. Současné studie poukazují, že by se tato pomůcka
dala použít i pro další indikace, např. pro terapii bolesti zad, ochablosti trupových svalů,
terapii horních končetin po neurologickém inzultu a pro terapii nestability trupu vozíčkářů.
U pí. Šrůtkové testujeme, zda dokážeme touto formou terapie nasimulovat trupové svaly,
zlepšit koordinaci trupu a zlepšit nezávislou stabilitu sedu na vozících, pro zlepšení
bezpečnosti sedu.
Distanční terapie v současnosti využívá více našich klientů z řad válečných veteránů,
nebo hasičů. Děkujeme, že přispíváte na náš transparentní účet FIO. č.ú.: 290 041
5315/2010. Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/30/obratil-se-na-nas-pan-srutek/

DANIEL BRUNO BRUNCLÍK – FIGHTER PODPORUJE REGI BASE
7. 10. 2019

Přední český MMA zápasník, člen speciální pořádkové jednotky Policie ČR a hlavně
český vlastenec Daniel BRUNO Brunclík – fighter podporuje REGI Base. My ho na oplátku
taky velice rádi podpoříme. Ve čtvrtek 10.10 se představí v zápase hlavní karty organizace I
Am Fighter v O2 Universum. Na tuto akci mají slevu 10 % na vstupenky členové Policie ČR,
Městské policie, Záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a armády ČR. (odkaz
na slevu na https://www.ticketmaster.cz/…/i-am-fighter-mma-event-…/22095)
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/07/daniel-bruno-brunclik-fighter-podporuje-regibase/

MOBILNÍ TELEREHABILITAČNÍ KONTEJNER
11. 10. 2019

Unikátní český projekt distanční terapie a telerehabilitace Nadační fond REGI Base I.
ve spolupráci s Českou asociací robotiky, telemedicíny a kybernetiky (ARTAK), vyvinul
a konstruoval historicky první Mobilní telerehabilitační kontejner na světě. Instalovali jsme
ho přímo na soukromý pozemek v Záhořanech, kde bydlí s manželkou těžce zraněný hasič
nadstrážmistr Robert Gyombér. 27 let sloužil u hasičského záchranného sboru v Praze.
Přestřižení pásky, tentokrát místo pásky byla železná tyč, kterou slavnostně přestřihl
hydraulickými nůžkami přímo ředitel odboru IZS Praha plk. Ing. David Vratislavský.
Díky tak zvanému internetu věcí jsme mu umožnili přiblížit rehabilitační pomoc, co nejblíže,
aniž by nutně musel dojíždět kilometry daleko. Určená cvičení přitom probíhají online za
dozoru rehabilitačního pracovníka.
Snahou REGI BASE bylo vytvořit větší komfort Robertovi, který sám ze zdravotních
důvodů není schopen sám dojíždět na rehabilitaci. Jeho žena pracuje a když se večer vrátí
zpět domů, rehabilitační zařízení mají už po zavírací době. Další nevýhodou jsou dlouhé
čekací lhůty na termín rehabilitace, a hlavně zdlouhavé a komplikované dojíždění ze Záhořan
do Prahy.
Premiérově instalovaný Mobilní telerehabilitační kontejner (MTJ) umožnuje
telerehabilitační a distanční terapii v domácím prostředí Roberta, s potřebou dlouhodobé
rehabilitační péče.
Tato první instalace v Zahořanech je určena pro zdravotně postiženého hasiče
nadstrážmistra Roberta Gyömbéra. Díky těžké nemoci vyžaduje dlouhodobou rehabilitační
péči. MTJ v Zahořanech je vybavena telerehabilitačními a distančními systémy pro terapii
stability stoje, zlepšení koordinace chůze, cvičení trupových svalů, terapii jemné a hrubé
motoriky ruky a software pro trénink mozku – kognitivní rehabilitaci. Například
Homebalance je interaktivní terapeutická pomůcka vyvinutá primárně pro rehabilitaci
pacientů s poruchou stability stoje a chůze. Současné studie poukazují, že by se tato pomůcka
dala použít i pro další indikace, např. pro terapii bolesti zad, ochablosti trupových svalů,
terapii horních končetin po neurologickém inzultu a pro terapii nestability trupu vozíčkářů.
Cena takto vybaveného prototypového kontejneru je téměř 950.000, -Kč. Bez pomoci
spolupracujících partnerů, dobrovolných dárců a dárcovských DMS by tento unikátní
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pomocník nemohl vzniknout. Proto patří velké poděkování všem, kteří se na projektu
podíleli. Mobilní telerehabilitační kontejner lze instalovat na kterémkoli místě v dosahu
elektrické a internetové sítě tak, aby distanční terapii mohlo využívat více klientů i ve velmi
vzdálených místech od rehabilitačního centra. Podle přesného rozvrhu pak mohou
rehabilitační pracovníci všechny klienty individuálně řídit a monitorovat, aniž by se museli
pacienti složitě přepravovat do specializované ambulance.
Velké poděkování za realizaci tohoto unikátního projektu pro zraněného hasiče patří
výrobci kontejnerů fy ALGECO, realizátor hardwarového a softwarového řešení
ROBOTSYSTEM, spin-off firma 1. Lékařské Fakulty Uneversity Karlovy – Homebalance, s.r.o.,
společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT, arch. Michalu Postráneckému,
1. LF UK, Cesta za snem a REHAMZA.
Pokud chcete podpořit další projekty REGI BASE, můžete tak učinit převodem na
transparentní účet u FIO Banky a.s. 2900415315 / 2010
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili!

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/11/mobilni-telerehabilitacni-kontejner/

UŽ ZA NECELÝ MĚSÍC, DNE 11.11., SI PŘIPOMENEME MEZINÁRODNÍ DEN
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
16. 11. 2019

Už za necelý měsíc, dne 11.11., si připomeneme mezinárodní Den válečných
veteránů.
Tímto bychom chtěli oslovit všechny organizace a společnosti, které chtějí podpořit
Nadační fond REGI Base I. a zároveň vyjádřit svou úctu všem veteránům, ať už válečným,
nebo i z řad policistů a hasičů. Rádi vám vlčí máky zašleme, minimální objednávka je 20 ks.
O místech, kde bude možno zakoupit vlčí máky jednotlivě, vás budeme v nejbližší době
informovat.
Vlčí mák je ochrannou známkou Nadačního fondu REGI Base zapsanou podle § 28
odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví
vedená pod registračním číslem: 373 401. Pro objednávku, nebo více informací pište na
info@regibase.cz
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/16/uz-za-necely-mesic-dne-11-11-sipripomeneme-mezinarodni-den-valecnych-veteranu/

REPORTÁŽ V PÁTEČNÍCH UDÁLOSTECH NA ČESKÉ TELEVIZI
16. 10. 2019
Potřebují pravidelně cvičit, dojíždění za fyzioterapeuty je ale pro řadu pacientů příliš
náročné. Nově by o úrazech a nemocích mohl pomoci takzvaný tele-rehabilitační kontejner.

Odkaz na Události ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328udalosti/219411000101018/video/727253?fbclid=IwAR2PyLPUdJgovCVKRDhwD7JizmyC
gjQOloJK5gk3djtJwHYnE8NpN1ZP5bM
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/18/reportaz-v-patecnich-udalostech-na-cesketelevizi/
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DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM GLADIATOR RACE ZA POZVÁNÍ
20. 10. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/20/dekujeme-organizatorum-gladiator-race-zapozvani-%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%8f%85/

VZPOMÍNÁME
22. 10. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/22/vzpominame-2/

LES VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
26. 10. 2019
Takovéto záslužné akce velmi podporujeme.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/26/les-valecnych-veteranu/
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JAKUB PĚTIOKÝ BYL HOSTEM ČTVRTEČNÍHO POŘADU SAMA DOMA
28. 10. 2019

Jakub Pětioký náměstek RÚ Kladruby prezident České asociace robotiky a kybernetiky
ARTAK byl hostem čtvrtečního pořadu Sama doma, kde bylo hlavní téma robotika a medicína.
Diskutovala se témata využití robotiky v běžné klinické praxi, v domácím prostředí, vývoj
robotiky ve světě a České republice. V rámci vývoje a aplikace nových technologií představil
Jakub Pětioký možnosti telerehabilitační péče, vzdáleného monitoringu pacienta v domácím
prostředí. V pořadu představil Jakub Pětioký také první světovou instalaci Mobilního
telerehabilitačního kontejneru, společného projektu České asociace robotiky a kybernetiky
ARTAK a nadačního fondu REGI Base I, která proběhla předminulý týden.

Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-samadoma/219562220600117/video/728380?fbclid=IwAR3Ygf82f8H0iVyI3Y6LjcBtbutychr9rgXo
4zNr7eOhhfY6dqFr1ukdvF0
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/28/jakub-petioky-byl-hostem-ctvrtecniho-poradusama-doma/

MULTIFUNKČNÍ TRENAŽÉR V REHABILITAČNÍM SPORTOVNÍM CENTRU
RAHAFIT
30. 10. 2019

Děkujeme REGI Base za zajištění multifunkčního trenažeru, sloužícímu k nácviku
běžkování, veslování a pádlování.
Díky tomuto stroji může cvičit těžce zraněný voják rotný Stanislav Kubík, ale i více jak
400 našich hendikepovaných klientů.
Moc děkujeme!!!!
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/30/dekujeme-regi-base-za-zajistenimultifunkcniho-trenazeru/

VČEREJŠÍ PŘÍLOHA MF DNES
31. 10. 2019
Včerejší příloha MF DNES, která vyšla v šesti krajích. Články budeme postupně
přidávat i sem na Facebook.
REGI Base přidal (a) 20 nových fotek do alba Příloha MF DNES, říjen 2019.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/31/vcerejsi-priloha-mf-dnes/

PŘEDÁNÍ OSVĚDČENÍ
1. 11. 2019

Válečný veterán a kapitán v záloze Ing. Karel Černoch, předseda spolku
Československý legionář a prezident SPIA CZECH přebírá z rukou Bc. Hynka Čecha historicky
první osvědčení o udělení licence na využívání ochranné známky vlčí mák, pro potřeby
spolku. Zároveň jsme rádi, že jsme mohli věnovat 1800ks vlčích máků na jejich plánovanou
akci ,,Plot válečných veteránů´´, která se bude konat ve spolupráci se základními školami dne
10.11. v komunitním centru v Brně. Plně podporujeme a rádi podpoříme všechny aktivity
spolku Československý legionář. Více o jejich činnosti na www.cslegionar.cz
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/01/predani-osvedceni/

POZVÁNKA
2. 11. 2019

Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou
Vážení příznivci naší Četnické stanice, jak jsme slíbili, tak děláme. Blíží se nám den
11.11., toto jest den konce 1. světové války a den válečných veteránů. Proto jsme se rozhodli
dne 9.11.2019 již podruhé toto datum připomenout na dni veteránů v Chlumci nad Cidlinou.
V tento den se sejdeme buď v 14:30 hod. u nás na museu četnické stanice, odkud vyrazí
průvod směrem do ulice Žizelická k památníku obětem 1. sv. války, nebo přímo u památníku
v 15:00 hod. Na místě společně s ostatními historickými kluby a širokou veřejností uctíme
památku padlých ve velké válce a všechny veterány. Letos účast přislíbila i AČR a Aktivní
zálohy. Se dnem veteránů se pojí symbol vlčího máku. Minulý měsíc jsme navázali spolupráci
s nadačním fondem REGI Base (což jsme naznačili v minulém příspěvku), který se stará
o veterány z řad AČR, policistů a hasičů. Jejich vlčí máky bude možno zakoupit a tím podpořit,
buď u nás na stanici v otvírací dny, nebo od příštího týdne v obchodě Textil Paráda v Chlumci
nad Cidlinou, ul. Kozelkova během otvírací dny celoročně. Pevně věříme, že se naše
spolupráce bude prohlubovat.
Museum četnické stanice bude dne 9.11. otevřeno od 10:00 do 14:00 hod. Těšíme se
na Vaši návštěvu a účast na Dni Veteránů 2019. Za sdílení a šíření děkujeme.
Vaše Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou.
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.
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/02/pozvanka/

DĚKUJEME SPOLEČNOSTI MP KRÁSNO A.S. ZA ZAPOJENÍ SE DO SBÍRKY
4. 11. 2019
Děkujeme společnosti MP Krásno a.s. za zapojení se do sbírky. Jsme rádi, že takto se
může vlčí mák a jeho odkaz dostat k co nejširší veřejnosti.
Víte, že 11. listopadu si celý svět připomíná Den válečných veteránů, jehož symbolem
se stal KVĚT VLČÍHO MÁKU?
Na většině našich podnikových prodejen Masného průmyslu Krásno si nyní můžete za
50,- Kč zakoupit KVÍTEK VLČÍHO MÁKU, čímž přispějete na aktivity Nadačního fondu REGI
Base I., který od roku 2011 pomáhá těžce zraněným novodobým válečným veteránům,
vojákům, hasičům a policistům. Z vybraných finančních prostředků bude zajištěna nejen
rehabilitace, nákup zdravotních, rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek, ale také
specializovaná zdravotní péče u nás i v zahraničí.
Zakoupením VLČÍHO MÁKU na našich podnikových prodejnách přispějete těm, kteří
každodenně nasazovali svůj život za druhé.
DĚKUJEME, ŽE S NÁMI PODPOŘÍTE DOBROU VĚC a těšíme se na shledanou v našich
prodejnách.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/04/dekujeme-spolecnosti-mp-krasno-a-s-zazapojeni-se-do-sbirky/
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DĚKUJEME MEGAMAX24
4. 11. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/04/dekujeme-megamax24/

ODE DNEŠKA V GINO’S BARBER SHOP V KUTNÉ HOŘE JE MOŽNOST ZAKOUPIT
VLČÍ MÁK
4. 11. 2019
Ode dneška v Gino’s barber shop?v Kutné Hoře je možnost zakoupit Vlčí mák, který je
ochrannou známkou válečných veteránů, kdy finance z prodeje jdou do nadačního fondu
Regi Base, který pomáhá novodobým veteránům, kteří jí potřebují. V dnešním vydání Mladé
fronty dnes je této nadaci věnováno docela dost prostoru, tak si můžete přečíst něco
o činnosti tohoto nadačního fondu.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/04/ode-dneska-v-ginos-barbershop%f0%9f%92%88v-kutne-hore-je-moznost-zakoupit-vlci-mak/
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DĚKUJEME ZA PODPORU
6. 11. 2019

Rádi bychom poděkovali panu ministrovi Tomáš Petříček – ministr zahraničí České
republiky za podporu sbírky Nadačního fondu REGI Base tím, že pro sebe zakoupil vlčí máky
a zároveň prostřednictvím svého sekretariátu umožnil umístění sbírkových pokladniček
v prostorách Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Děkujeme.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/06/dekujeme-za-podporu/

PŘEDÁNÍ LICENCE
7. 11. 2019
Brigádní generál v.v. Ing. Karel Blahna – první velitel československého praporu
UNPROFOR a předseda Asociace spolků válečných veteránů, přebírá z rukou předsedy
správní rady Nadačního fondu REGI Base I., Bc. Hynka Čecha, osvědčení o udělení licence na
bezplatné využívání ochranné známky Vlčí mák, pro potřeby celé asociace.
Asociace spolků válečných veteránů, největší organizace v České republice, která
sdružuje spolky, kluby a jiné právnické osoby věnující se válečným veteránům, jež se zabývají
odkazem válečných veteránů, výchovou k brannosti a vytvářejí pozitivní obraz příslušníků
ozbrojených sil České republiky.
Asociace spolků válečných veteránů usiluje o zachování tradic a historické paměti
válečných veteránů a příslušníků ozbrojených sil bezpečnostních sborů a přenosu jejich
zkušeností do celé společnosti. Rovněž prosazuje práva a oprávněné zájmy vojáků, účastníků
zahraničních misí a členů bezpečnostních sborů. Podílí se na pomoci oprávněným osobám
při řešení krizových situací, organizuje a pořádá společenské sportovní, kulturní a jiné akce
pro asociaci.
Členy asociace jsou:
Spolek válečných veteránů 6,
Československý legionář SPIA Czech,
Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno,
Military muzeum gen.Sergěje Jana Ingra,
Klub výsadkových veteránů gen. Jaroslava Klemeše Chrudim,
Fratres z.s. (Policie ČR),
Asociace záložních brigád
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/07/predani-licence/

DĚKUJEME ZBRANĚ JIRKOVSKÝ JANEČEK
9. 11. 2019

Vice zde: https://www.regibase.cz/2019/11/09/dekujeme/

DĚKUJEME BISTRU A KAVÁRNĚ MEZI ŘÁDKY
9. 11. 2019

Praha – Bistro Mezi Řádky, nám. J. Palacha 1 a Kavárna Mezi Řádky, Štefánikova 278/40,
Děkujeme.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/09/dekujeme-bistru-a-kavarne-mezi-radky/
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ARMÁDA NA MĚ ZAPOMNĚLA, ŘÍKÁ VÁLEČNÝ VETERÁN S ROZTROUŠENOU
SKLERÓZOU
11. 11. 2019

V armádě sloužil přes 20 let. Status válečného veterána získal po dvou misích v Bosně.
Přesto si dnes “svůj” svátek připomněl jen na dálku, a jen s bývalými kolegy.

Seznam zprávy: https://www.seznamzpravy.cz/…/armada-na-me-zapomnela-rika-v…
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/11/armada-na-me-zapomnela-rika-valecnyveteran-s-roztrousenou-sklerozou/

DĚKUJEME ZA PODPORU
12. 11. 2019
Velice děkujeme Adrex Base Camp za vyjádření podpory a zakoupení 200ks vlčích máků.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/12/dekujeme-za-podporu-2/
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DIPLOMATIC SPOUSES ASSOCIATION PRAGUE PODPOŘILI DEN VÁLEČNÝCH
VETERÁNŮ
12. 11. 2019

Diplomatic Spouses Association Prague
Den válečných veteránů dnes podpořili i členové Diplomatic Spouses Association
Prague, pan Toni Strniša ze Slovinska a paní Dominic Kopecky z Francie, na setkání s ředitelem
nadace Regi base Hynkem Čechem a to symbolicky u památníku československých letců RAF
na Klárově Čest našim hrdinům. Děkujeme a nezapomínáme.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/12/diplomatic-spouses-association-praguepodporili-den-valecnych-veteranu/

DĚKUJEME MF DNES, ŽE NÁM UMOŽNILA ZVEŘEJNIT PŘÍSPĚVEK
12. 11. 2019
Děkujeme MF Dnes, že nám umožnila zveřejnit příspěvek ve svém včerejším vydání.
Ale ještě větší poděkování míří k těm, kteří poslali DMS, přispěli na transparentní účet, nebo
zakoupili vlčí mák od Nadačního fondu REGI Base. Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/12/dekujeme-mf-dnes-ze-nam-umoznila-zverejnitprispevek/

RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI SPOLEČNOSTI BUSLINE
19. 11. 2019
Rádi bychom poděkovali společnosti BusLine, která „Nakoupila 2.000 květů vlčího
máku, symbolu Dne válečných veteránů, které byly dne 11. 11. rozdávány k jízdnému na
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dálkových linkách. Lidé si je ale také mohli zakoupit v informačních kancelářích, a tím
podpořit Nadační fond REGI Base I.
Nejde o první akci, kterou skupina BusLine ve spolupráci s REGI Base I. realizuje,
dopravce tento nadační fond trvale podporuje. Majitel skupiny BusLine, Jakub Vyskočil,
finančně pomohl prap. Marku Dvořáčkovi, kterému po těžké nemoci zemřela manželka, a on
zůstal sám s pěti dětmi. Dále zakoupil nový speciální notebook na tvorbu grafiky pro
válečného veterána pprap. Vv Zděnka Čtvrtníčka, aby mohl vykonávat svou novou pracovní
činnost grafika.
Na konci léta, také finančně podpořil 13. díl střelecké charitativní soutěže REGI BASE
SHOOTING CHALLENGE. A v neposlední řadě dopravce zdarma nadaci poskytl reklamní
plochy na svých autobusech.
„Chtěl bych poděkovat takovým firmám, jako je skupina BusLine, kterým není
lhostejný osud těch, kteří za nás sloužili. Velmi si vážím rychlého a přesného přístupu řešit
problémy lidí, kteří se ocitli v nouzi. Těšíme se na další spolupráci s BusLine a budu velmi rád,
pokud se tento profesionální a akceschopný přístup stane příkladem i pro další firmy,“ řekl
Hynek Čech, zakladatel Nadačního fondu REGI Base.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/19/radi-bychom-podekovali-spolecnosti-busline/

POZDRAV Z REHABILITACE
22. 11. 2019
Ve dvou se to lépe táhne. Kpt. Bohdanecký a rot. v.v Kubík.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/22/pozdrav-z-rehabilitace/
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INTENZIVNÍ REHABILITACE V TELEREHABILITAČNÍM KONTEJNERU
2. 12. 2019

Intenzivní rehabilitace v telerehabilitačním kontejneru, doplněna o lekce jógy, přináší
své ovoce. Chůze bez opory je velký posun kupředu.

Video dostupné na: https://www.facebook.com/regibase/videos/569730137187484/?t=3
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/02/intenzivni-rehabilitace-v-telerehabilitacnimkontejneru/

TÝDEN SOLIDARITY
5. 12. 2019

Děkujeme příslušníkům Pěší roty aktivní zálohy Krajského velitelství Brno, kteří mezi
sebou vybrali částku 25.000 Kč a tu věnovali Nadačnímu fondu REGI Base. Tato částka byla
použita na pokrytí nákladů spojených s transplantací kmenových buněk v zahraničí
a následné intenzivní rehabilitace v Neurorehabilitační klinika AXON a Rehabilitační ústav
Kladruby. Celková částka se vyšplhala na více než 600.000 Kč. Proto bychom chtěli také
poděkovat všem dárcům, kteří přispívají na činnost Nadačního fondu REGI Base, jelikož bez
nich by nebylo možné takové projekty realizovat a efektivně pomáhat těm, kteří za nás
sloužili. Děkujeme.
Pokud i Vojenský fond solidarity bude chtít přispět finančními prostředky na léčbu
a rehabilitaci válečného veterána npor. Attilu Fabiána, budeme velmi rádi. #tydensolidarity
č.ú.: 290 0415 315 / 2010 (transparentní účet). Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.
2. příběh z cyklu #Tydensolidarity
Jako příslušník Policie ČR si prošel dvěma zahraničními misemi v Iráku. V roce 2013
prodělal válečný veterán Attila Fabián mozkovou mrtvici. Nyní podstupuje léčbu kmenovými
buňkami a dlouholetou rehabilitaci, při níž se učí znovu chodit.
V těžké životní situaci se mu letos rozhodli pomoci příslušníci Pěší roty aktivní zálohy
Krajského velitelství Brno a shromáždili částku 25 000 Kč.
Záložníci rovněž loni podpořili také náš Vojenský fond solidarity a pomáhat chtějí
i v budoucnosti. A co vy? Už jste také podpořili příslušníka ozbrojených složek v nouzi?
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/05/tyden-solidarity/

KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ SE VYBRALA REKORDNÍ ČÁSTKA
7. 12. 2019

V celorepublikové sbírce ke Dni válečných veteránů se letos vybralo více než
1,7 milionu korun, což je rekordní částka. Nejvíce peněz se vybralo prostřednictvím
sbírkových kasiček, přes internet zájemci věnovali více než 100 tisíc korun.

Odkaz na ČT24: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2997716-vlci-maky-vynesly-rekordnisumu-penize-ze-sbirky-pujdou-i-na-socialni-pomocveteranum?fbclid=IwAR3v88bKBTAgjPnu0ivAbs1iLCUlpMPUVA4AADny621qldmtONoBQMBizw
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/07/v-celorepublikove-sbirce-ke-dni-valecnychveteranu-se-vybrala-rekordni-castka/

DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ, KTERÉHO SI VELICE VÁŽÍME
14. 12. 2019

REGI Base se zúčastní (Výroční členská schůze klubu) s uživateli Zdeněk Kolář a Ivan
Gaspar v Klub výsadkových veteránů g. Jaroslava Klemeše Chrudim zs.
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/14/dekujeme-za-pozvani-ktereho-si-velicevazime-%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/

TRANSFORMACE VĚDOMÍ JE METODA OSOBNÍHO ROZVOJE
16. 12. 2019
Tomáš Keltner (prap. v z.), bývalý příslušník Útvaru speciálních operací vojenské
policie SOG ČR, kde působil jako člen osobní ochrany a instruktor, dříve člen týmů osobní
ochrany u ochranné služby Policie ČR, který přišel od tajného speciálního útvaru služby
kriminální policie PČR.
Dříve policista, voják, člen speciálních jednotek. Dnes spisovatel, řečník a učitel, a hlavně
český vlastenec. Autor knih o transformaci vědomí, který má vlastní školu osobního rozvoje.
Podporuje nás a naší práci v pomoci veteránům hasičům i policistům. Rádi ho také
podpoříme. Pokud vás zajímá téma osobního rozvoje, navštivte jeho stránky. Transformace
vědomí.

KELTNERCONSULTING.CZ
Tomáš Keltner
Autor série knih Transformace vědomí, řečník a učitel Tomáš Keltner pořádá přednášky,
semináře a vede také studijní skupiny zabývající se osobním rozvojem.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/16/transformace-vedomi-je-metoda-osobnihorozvoje/
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DĚKUJEME
20. 12. 2019

Děkujeme ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60, která pravidelně a několikrát do roka
pomáhá. Zapojuje se do sbírky Bílá pastelka, Život dětem, organizuje například sbírku hraček
pro nemocnice a charity, sběr pet víček apod. Každoročně také pořádá Vánoční jarmark
spojený se Dnem otevřených dveří. Na něm se kromě keramiky, vánočních ozdob a výrobků
žáků prodávají i muffiny, které napečou pedagogové a obětaví rodiče. Výtěžek z tohoto
prodeje muffin již tradičně věnuje různým nadacím nebo přímo konkrétním – postiženým
osobám, jež mají buď tělesný handicap, nebo je v životě stihla jiná pohroma. Příkladně
v loňském roce se peníze předávali třem rodinám z Mostkovic, které přišly díky výbuchu
pyrotechniky v sousedním domě o svoje rodinné domy. V letošním roce se vybralo celkem
11000kč a jsme rádi, že se rozhodli finanční obnos věnovat Nadačnímu fondu REGI Base.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, zaměstnanci školy, žáci, jejich rodiče
a příznivci školy, přejeme krásné Vánoce, a ještě jednou velice děkujeme.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/20/dekujeme-2/

CHARITATIVNÍ SOUTĚŽ
23. 12. 2019

Nadační fond REGI Base pod vedením našeho člena správní rady Ing. Aleše Procházky
uspořádal začátkem prosince svoji pravidelnou střeleckou charitativní soutěž na střelnici
v Lazecké střelnice, které se zúčastnilo 26 střelců.
Každý z nich, předem zakoupil dárek pro dětský domov Klokánek Dlouhá Loučka a na
konci soutěže si dárky přímo na střelnici osobně převzali děti spolu s vychovateli.
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/23/charitativni-soutez/

VESELÉ VÁNOCE
24. 12. 2019

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/24/vesele-vanoce%f0%9f%8e%84%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/

PF 2020

31. 12. 2019
Děkujeme všem za podporu a přízeň a přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchu
v novém roce 2020.

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/31/pf2020%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/
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3. Finanční zpráva
3. 1 Rozvaha k 31. 12. 20191
Účetní období
číslo stav k
k
řádku prvnímu dni poslednímu
dni
A.I.+...+A.IV. 001
+727
+638
010
+842
+940
A.II.1+...+A.II.x

Označ.

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

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
Jiná aktiva celkem
B.IV.1+...+B.IV.x
AKTIVA CELKEM
A.+B.

028

-115

-302

040
041
051
071

+578
+72
+259
+247

+801
+141
+297
+358

079
082

+0
+1 305

+5
+1 439

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

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

+1 439
+1 409
+30
+0
+0
+1 439

3. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20192
Označ.
A
A. I.
A. III.
A. IV.

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
Daně a poplatky
A.IV.1+...+ 019
A.IV.x
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Běžné období
Hlavní
Hospodářská
+2 592
+22

Celkem
+2 614

+346

+10

+356

+4

+0

+4

+0

+3

+3

od 1.1.2019, do 31. 12. 2019, v tisících Kč
od 1.1.2019, do 31. 12. 2019, v tisících Kč
stránka 60

Výroční zpráva 2019
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

+2 055

+9

+2 064

+187

+0

+187

039
040
043

+2 592
+2 584
+2 404

+22
+123
+0

+2 614
+2 707
+2 404

047

+0

+98

+98

048

+180

+25

+205

061
062

+2 584
-8

+123
+101

+2 707
+93

063

-8

+101

+93

029

3. 3 Přijaté a poskytnuté dary3

3

Přijaté dary

2.506.000, - Kč

Veřejné sbírky

625.000, - Kč

Poskytnuté dary

1.973.000, - Kč

od 1.1.2019, do 31. 12. 2019
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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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