
            

 

 

 

        

  

 

             

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2014 

Nadační fond REGI Base I.



Výroční zpráva 2014 
   

stránka 1 

Obsah 
 

1 Základní informace o nadačním fondu ............................................................................. 2 

2 Přehled činnosti nadačního fondu .................................................................................... 3 

3 Finanční zpráva ............................................................................................................... 18 

3.1 Rozvaha k 31. 12. 2014 ............................................................................................ 18 

3.2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 .......................................................................... 19 

3.3 Přijaté a poskytnuté dary ........................................................................................ 20 

4 Kontaktní informace ....................................................................................................... 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2014 
   

stránka 2 

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:   Jindra Pavlová – předseda (od 12. 10. 2013) 

Miroslav Nosek – člen (od 12. 10. 2013) 
Jakub Pětioký – člen (od 12. 10. 2013) 

Revizor:    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 roboticko-
rehabilitačně experimentálního centra pro pacienty se získaným poškozením mozku, které 
by se stalo světovým unikátem. Absolutní novinkou bude vytvoření MIC (Medicínsko-
informačního centrum), které bude ve spolupráci s partnery z USA, Izraele, Číny a Ruska 
shromažďovat léčebné úspěchy, postupy a novinky z celého světa, které následně doporučí 
svým klientům v případě potřeby. Nadační fond REGI Base I. zajišťuje výběr speciálních 
osobních asistentů pro zraněné vojáky a následnou možnou speciální rehabilitační péči 
v zahraničí. 

Nadační fond REGI Base I. poskytuje výhodné služby pro veterány. 

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

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

 
 

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

 
V roce 2014 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 

REGI BASE JE PARTNEREM UVEDENÍ FILMU NA ŽIVOT A NA SMRT (LONE 
SURVIVOR) V ČESKÉ REPUBLICE 
6. 1. 2014  
 

Elitní jednotka Navy SEALs měla v roce 2005 uprostřed nepřátelského území zajmout 
či zlikvidovat čelního představitele al-Kaidy. Čtyřčlenná skupina těch nejlepších vojáků byla 
ale prozrazena a vnelítostné řeži čelila drtivé převaze. Měla to být slavná vojenská operace, 
nakonec ji ale přežil jen jediný člověk. Film Na život a na smrt byl natočen právě podle jeho 
vzpomínek. Stejně jako úvodní sekvence vojína Ryana nebo Černý jestřáb sestřelen  
i v případě Na život a na smrt režisér Peter Berg znovu posouvá zfilmování válečné akce  
k zážitku, který svou nemilosrdnou autentičností, brutalitou a intenzitou vyráží dech. 

Členové amerických zvláštních jednotek Navy SEALs jsou nejlepší vojáci na světě: 
fyzicky zdatní a psychicky odolní takřka za hranice lidských možností; nejlépe vycvičení, 
vybavení dokonalou schopností přežít kdekoli. V noci z 27. na 28. června 2005 jsou čtyři 
členové elitní jednotky vysazeni helikoptérou v afghánských horách. Úkolem operace Red 
Wings je na nedaleké základně Talibánců zneškodnit jednoho z jejich pohlavárů, blízkého 
přítele Usámy bin Ládina. Hned na začátku ale řeší problém, který nečekali. Narazí na 
místního pastevce, ještě chlapce, a vojáci rázem stojí před morálním dilematem: mají dítě 
zabít anebo ho pustit a riskovat prozrazení? Rozhodnou se pro druhou možnost. Chyba.  
V krátké chvíli čelí obrovské přesile po zuby ozbrojených Talibánců a následuje krvavá bitva 
na život a na smrt. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2014/01/06/1030/ 
 
 
OZNÁMENÍ! 
20. 2. 2014  
 
Vážení přátelé, 

vyhovujeme přání rodiny Lukáše Hirky a odstranili jsme z našich stránek všechny 
informace o Lukášovi. Do budoucna bude rodina již sama zveřejňovat informace o životě  
a léčbě Lukáše. Jsme rádi, že NF REGI Base mohl jít určitý čas s Lukášem a být na počátku 
jeho rehabilitační léčby v Klimkovicích. Věříme, že se nám podařilo alespoň trochu podpořit 
naději a ukázat směr v náročné a velmi specifické následné rehabilitační péči 
kraniotraumatu, který Lukáš utrpěl po zranění v Afghánistánu. Lukášovi přejeme hodně sil, 
pokroků v léčbě a věrných přátel; vyjadřujeme též respekt a obdiv celé rodině. NF Regi Base 
zůstane i nadále připraven kdykoli podpořit a pomoci Lukášovi v případě potřeby.  

Za nadační fond REGI Base I. – Jindra Pavlová – předsedkyně správní rady 

Zdroj: https://www.armyweb.cz/clanek/zdravotni-handicap-je-sitem-na-kamarady-rika-valecny-
veteran-lukas-hiro-hirka 
Více zde: https://www.regibase.cz/2014/02/20/oznameni/  
 
REGI BASE SCHOOTING CHALLENGE – ČEKANICE 
1. 3. 2014  
 

Střelecké závody REGI Base Schooting Challenge se budou konat 12.4.2014 na 
Střelnici Čekanice u Tábora. Startovné je dobrovolné a veškerý výtěžek bude použit ve 
prospěch nadačního fondu REGI BASE. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2014/03/01/regi-base-schooting-challenge-cekanice/ 
 
 
NA REGI BASE SCHOOTING CHALLENGE ZAVÍTÁ LEGENDÁRNÍ GEORGE FIRTH 
15. 3. 2014  
 

Ahoj všem střeleckým nadšencům! 
S velkou radostí Vám můžeme oznámit, že na plánované závody REGI Base Schooting 
Challenge – Čekanice zavítá legendární „George Firth. Také on je jedním z těch, kteří nadšeně 
podporují myšlenku a ducha REGI Base. 

Kdo je vlastně George Firth ? George Firth sloužil v britském protiteroristickém týmu 
SAS. Mimo jiné pracoval pro sultána Ománu, konkrétně pro královskou policejní jednotku 
rychlého nasazení, kde odpovídal za výcvik a operační management zhruba 1000 osob. Byl 
také aktivní v oblasti ochrany a bezpečnosti, a to například v boji proti terorismu, revolučních 
konfliktech, ochraně VIP osob, pozice air marshall, práce v oblasti hor a džungle. 

Jako na celosvětově uznávaného odborníka ve svém oboru se na něj obrací i naše 
média v takových záležitostech, jako jsou např. unesené české dívky: 

www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/200585/rozhovor-s-lovcem-teroristu-usa-s-unosci-
nevyjednavaji-jake-maji-cesky-sance.html 
www.lidovky.cz/vsechny-trumfy-drzi-unosci-zrejme-taliban-mini-expert-na-terorismus-1jv-/zpravy-
svet.aspx?c=A130626_181221_ln_zahranici_jv 
 
Více zde: https://www.regibase.cz/2014/03/15/na-regi-base-schooting-challenge-zavita-legendarni-
george-firth/ 
 
 

POLICISTA RADEK VOTRUBA 
15. 3. 2014  
 

REGI Base zůstává věrné svému mottu a pomáhá těm, kteří položili své životy ve 
výkonu služby. Tentokrát jsme se rozhodli pomoci rodině policisty Radka Votruby. 
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Radek Votruba sloužil na obvodním oddělení PČR v Milevsku a zemřel 12.6.2011 při 
dopravní nehodě ve služebním vozidle. Po Radkovi zůstala manželka Pavlína se dvěma 
malými dětmi, Adélkou a Adámkem. Přijďte všichni kamarádi, kolegové, střelci, prostě 
všichni, kterým není lhostejný osud této rodiny. 

REGI Base v rámci svého projektu „REGI Base Schooting Challenge“ zve všechny 
držitele ZP, aby si přišly zasoutěžit ve střelbě z Pi a podpořit tím základní myšlenku REGI Base 
„pomáháme těm, kteří za nás sloužili“. Startovné bude dobrovolné a celý výtěžek bude 
předán vdově po Radku Votrubovi jako finanční pomoc pro rodinu. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2014/03/15/policista-radek-votruba/ 
 
 
POZVÁNKA NA PRESENTACI PŮVODNÍ VOJENSKÉ TECHNOLOGIE ROBOTICKÝ 
REHABILITAČNÍ SYSTÉM EKSOSKELETON 
18. 3. 2014  
 

Původní vojenskou technologii přiblížila firma Ekso Bionics™ také civilnímu sektoru  
s využitím ve zdravotnictví. Ekso Bionics™, Kalifornia, USA je vývojová společnost se 
specializací na robotické exoskeletony pro augmentaci lidské síly, vytrvalosti a mobility. Její 
technologie vedou ke změně konvenčního myšlení o fyzických možností a limitů. Je 
strategickým partnerem Lockheed Martin Corporation spodporou ministerstva obrany USA 
(projekt DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency). 

Eksoskeleton je vhodný pro léčbu pacientů s poraněním páteře, získaným poraněním 
mozku, po mozkové mrtvici a dalších neurologických postižení dolních končetin. REGI BASE 
navázalo spolupráci srehabilitačním ústavem Kladruby na nově vznikajícím projektu centra 
komplexní robotické rehabilitace a školícího centra robotické rehabilitace pro pacienty se 
získaným poškozením mozku. Během příštího měsíce dodá REGI BASE do Kladrub další 
unikátní robotický rehabilitační systém ze Švýcarska – vertikalizační stůl ERIGO 
PRO.Předvádění se zúčastní válečný veterán nadpraporčík Jiří „REGI“ Schams, který byl těžce 
zraněn v roce 2008 v Afghánistánu, kde působil ve speciální jednotce AČR – SOG. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2014/03/18/pozvanka-na-presentaci-puvodni-vojenske-
technologie-roboticky-rehabilitacni-system-eksoskeleton/ 
 
 

REGI BASE KOUPIL PRVNÍ ROBOTICKÝ REHABILITAČNÍ EKSOSKELETON! 
19. 3. 2014  
 

Rehabilitační ústav Kladruby: Dne 18.3.2014 v 13.00 hod. představí Nadační fond 
REGI Base I. veřejnou ukázku rehabilitace v praxi na prvním zařízení v ČR robotickém 
rehabilitačním systému „Eksoskeleton“. Tuto původně vojenskou technologii přiblížila firma 
Ekso Bionics™ USA civilnímu sektoru s praktickým využitím ve zdravotnictví. 

Eksoskeleton vyzkoušel v minulém roce v Cambridge v Anglii sám na sobě veterán Jiří 
REGI Schams, a to s velkým úspěchem. To zásadním způsobem přispělo k rozhodnutí koupit 
právě tento systém a umožnit rehabilitaci v ČR a Regiho postavit „na nohy“. 

Eksoskeleton je určený pro léčebnou rehabilitaci pacientů v rámci kranioprogramu 
zaměřeném na pacienty s poraněním páteře, získaným poraněním mozku, po mozkové 
mrtvici a dalších neurologických postižení dolních končetin; po zraněních při autonehodách, 
válečných zranění a jiných traumatických příhodách. 

Předvádění se zúčastní válečný veterán nadpraporčík Jiří „REGI“ Schams, který byl 
těžce zraněn v roce 2008 v Afghánistánu, kde působil ve speciální jednotce AČR – SOG. 

V příštích týdnech přibude do RÚ Kladruby další unikátní robotický systém ze 
Švýcarska – vertikalizační stůl ErigoPro, robotický stavěcí stůl s integrovanou funkční 
elektrostimulací. Nové robotické systémy zakoupila REGI Base START, obecně prospěšná 
společnost. 

Veřejnou ukázku Eksoskeletonu sprvním pacientem předvedou zástupci firmy Ekso 
Bionics™ USA, kteří v dalších týdnech poté odborně vyškolí první fyzioterapeuty s certifikáty 
pro tuto vysoce speciální činnost. 
Jindra Pavlová, Nadační fond REGI Base I 

Více zde: https://www.regibase.cz/2014/03/19/regi-base-koupil-prvni-roboticky-rehabilitacni-
eksoskeleton/ 
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY Z PREZENTACE REHABILITAČNÍHO ROBOTA 
EKSOSKELETON 
19. 3. 2014  
 

Prezentace rehabilitačního robota Eksoskeleton, který zakoupil nadační fond 
Regibase jako jedinou pomůcku svého druhu nejen v České republice, ale i ve střední  
a východní Evropě, neunikla zájmu médií. O projektu, který byl představen v Rehabilitačním 
ústavu v Kladrubech 18. března 2014, informoval portál České noviny i hlavní zpravodajská 
relace České televize Události. 
České noviny zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vozickarum-v-kladrubech-pomuze-pri-lecbe-
novy-roboticky-pristroj/1056455 
ČT Události zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1043003-kladruby-ziskaly-eksoskeleton-
veteranum-pomuze-znovu-na-nohy 

Více zde: https://www.regibase.cz/2014/03/19/medialni-vystupy-z-prezentace-rehabilitacniho-
robota-eksoskeleton/ 
  
 
PREZENTACE PŮVODNÍ VOJENSKÉ TECHNOLOGIE ROBOTICKÉHO 
REHABILITAČNÍHO SYSTÉMU EKSOSKELETON 
31. 3. 2014  
 

Eksoskeleton vyzkoušel v minulém roce v Cambridge v Anglii sám na sobě veterán Jiří 
REGI Schams, a to s velkým úspěchem. To zásadním způsobem přispělo k rozhodnutí koupit 
právě tento systém a umožnit rehabilitaci v ČR a Regiho postavit „na nohy“. 

Eksoskeleton je určený pro léčebnou rehabilitaci pacientů v rámci kranioprogramu 
zaměřeného na pacienty s poraněním páteře, získaným poraněním mozku, po mozkové 
mrtvici, s dalšími neurologickými postiženími dolních končetin, po zraněních při 
autonehodách, po válečných zraněních a jiných traumatických příhodách. 

Předvádění se zúčastní válečný veterán nadpraporčík Jiří „REGI“ Schams, který byl 
těžce zraněn v roce 2008 v Afghánistánu, kde působil ve speciální jednotce AČR – SOG.  
V příštích týdnech přibude do RÚ Kladruby další unikátní robotický systém ze Švýcarska – 
vertikalizační stůl ErigoPro, robotický stavěcí stůl s integrovanou funkční elektrostimulací. 
Nové robotické systémy zakoupila REGI Base START, obecně prospěšná společnost. 

Veřejnou ukázku Eksoskeletonu s prvním pacientem předvedli zástupci firmy Ekso 
Bionics™ USA, kteří v dalších týdnech odborně vyškolí první fyzioterapeuty s certifikáty pro 
tuto vysoce speciální činnost. 
Jindra Pavlová, Nadační fond REGI Base I 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2014/03/31/prezentace-puvodni-vojenske-technologie-
robotickeho-rehabilitacniho-systemu-eksoskeleton/ 
 
 

REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE Z KLADRUBSKÉ PREZENTACE 
31. 3. 2014  

 
Česká televize zařadila do své hlavní zpravodajské relace Události reportáž  

z Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, kde jsme představili robotický rehabilitační přístroj 
Eksoskeleton. 

Reportáž ČT zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1043003-kladruby-ziskaly-eksoskeleton-
veteranum-pomuze-znovu-na-nohy  
Více zde: https://www.regibase.cz/2014/03/31/reportaz-ceske-televize-z-kladrubske-prezentace/ 
 
 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL RÚ KLADRUBY O SPOLUPRÁCI S REGIBASE 
25. 4. 2014  
 

Publikujeme článek generálního ředitele Rehabilitačního ústavu Kladruby Ing. Josefa 
Hendrycha, MBA z aktuálního čísla časopisu Profit, v němž hovoří i o příznivé spolupráci  
s naším nadačním fondem. 
 
Historie a současnost 

Rehabilitační ústav se nachází v blízkosti Prahy, na 50. kilometru dálnice D1, exit 49, 
a je umístěn v zachovalé podblanické přírodě. Byl budován v roce 1939 jako sanatorium  
k léčení kostní tuberkulózy, za 2. světové války byl dokončen. Od 1. prosince 1947 začíná 
oficiálně provoz rehabilitačního zařízení, rozrůstá se kladrubský areál, ve kterém se rozvíjí 
celý rehabilitační program. V dnešní době je Rehabilitační ústav Kladruby odborným 
léčebným ústavem poskytujícím komplexní celodenní rehabilitační péči pacientům po 
úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Léčbu zajišťuje tým odborníků  
s využitím nejmodernějších rehabilitačních metod, prostředků a zařízení. Kapacita ústavu je 
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260 lůžek, průměrný počet odléčených pacientů je ročně 2000. V roce 2012 oslavil 
Rehabilitační ústav Kladruby 65. výročí vzniku se statistikou 100 000 odléčených pacientů. 

Mezi nové realizované programy patří též Manažerský ambulantní program pro 
časově zaneprázdněné klienty, cílem je rychlá pomoc od bolesti s následným návrhem  
a realizací ambulantní péče přímo v RÚ Kladruby (nadstandardní přístrojové vybavení  
a kompletní zázemí regeneračních procedur, včetně rozsáhlé vodoléčby). Novými programy 
RÚ Kladruby doplňuje nabídku poskytovaných služeb, které jsou nedostatkové na českém 
trhu, a neustálým tlakem na hodnocení poskytovaného servisu pomáhá zvyšovat kvalitu 
služeb již zavedených. 
Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel RÚ Kladruby 

Více zde: https://www.regibase.cz/2014/04/25/generalni-reditel-ru-kladruby-o-spolupraci-s-
regibase/ 
 
 

REGI BASE SHOOTING CHALLENGE 2 – ČEKANICE U TÁBORA 12.04.2014 
25. 4. 2014  
 

Závodů se účastnilo cca 50 střelců. Složení střílejících bylo různorodé, od úplných 
začátečníků s čerstvými zbrojními průkazy až po střelecké matadory v LOS střelbě. 

REGI Base se touto akcí snažilo opět přiblížit a pomoci těm, kteří za nás sloužili (což 
je ostatně základní myšlenka a koncepce našeho projektu) a nejen to, ale udělalo i další krok 
a rozhodlo se nyní pomoci pozůstalým rodinám po lidech, kteří neváhali položit svůj život 
pro bezpečnost nás všech. 

Vybraná částka startovného činila 17 200,- Kč. Dále byla vybrána částka 600,- Kč na 
6. stage, která byla zcela mimo závod a na níž si každý ze soutěžících mohl přikoupit pokus  
o zlepšení. Částka 17.800, - Kč byla v úvodu vyhodnocovacího ceremoniálu slavnostně 
předána pí. Votrubové. V průběhu ceremoniálu pak účastníci závodu spontánně uspořádali 
další sbírku, v průběhu které bylo vybráno 2.500, - Kč. Konečně částka vybraná hasiči z Dolní 
Lomné činila 5.500, - Kč. I tyto částky obdržela paní Votrubová. 

Samozřejmě velký dík patří také sponzorům, bez kterých by se akce nemohla konat. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2014/04/25/regi-base-shooting-challenge-2-cekanice-u-tabora-
12-04-2014/ 
 
 

ROBOTICKÝ POLOHOVACÍ STŮL ERIGO®PRO JIŽ SLOUŽÍ PACIENTŮM 
12. 8. 2014  
 

Rehabilitační ústav Kladruby: Nadační fond REGI Base I. představil v Kladrubech 
kombinovaný robotický polohovací stůl s motorovým pohybem dolních končetin pro 
vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci s PC kontrolou v reálném čase Erigo®Pro. 
Přístroj je určen pro vertikalizaci pacientů po poranění mozku, stavu po závažné mozkové 
mrtvici, poranění míchy, onemocnění centrálního nervového systému a stavech, kdy byl 
pacient dlouhodobě upoután na lůžko (bezvědomí, těžké úrazy). Vertikalizace je důležitým 
prvkem pro zahájení rehabilitační péče, nácviku sedu, stoje a chůze, ale i ke zlepšení vědomí 
a pozornosti u pacientů, kteří ztratili možnost samostatné pohyblivosti nebo byli 
dlouhodobě upoutáni na lůžko. 

“Je to další příspěvek do systému robotického vybavení pro pacienty se získaným 
poškozením mozku v České republice,” říká zakladatel nadačního fondu Hynek Čech. 
Vedoucí a koodinátor roboticko rehabilitačního centra RÚ Kladruby Jakub Pětioký k tomu 
dodává: “Stůl umožňuje rehabilitaci od velmi těžce poškozených pacientů až po pacienty, 
kteří jsou relativně funkční, ale například jim chybí schopnost vědomého ovládání dolních 
končetin. Pacienti oceňují hlavně komfort, pocit bezpečí a jednoduchou manipulaci.” 
Kontakt: JUDr. Jindra Pavlová, předsedkyně správní rady, Nadační fond REGI Base I. 
E-mail: jindra.pavlova@regibase.cz 

Více zde: https://www.regibase.cz/2014/08/12/roboticky-polohovaci-stul-erigopro-jiz-slouzi-
pacientum/ 
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REGI BASE SHOOTING CHALLENGE III. PROBĚHNE JIŽ BRZY 
30. 8. 2014  
 

Třetí ročník charitativní střelecké soutěže REGI BASE Shooting Challenge proběhne  
v sobotu 13. září 2014, tentokrát opět na moravské střelnici Drahany. Stále se držíme stejné 
myšlenky, a to podpořit ty, kteří za nás sloužili. Těšit se můžete opět na netradiční střelecké 
situace, zajímavé ceny, a hlavně na sešlost střeleckých nadšenců, kteří nejezdí na závody jen 
kvůli cenám, ale i pro podporu jiných. 

Srdečně vás na závody zveme, přihlašovat se můžete on-line na této 
adrese: http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/454/ 

Více zde: https://www.regibase.cz/2014/08/30/regi-base-shooting-challenge-iii-probehne-jiz-brzy/ 
 
 

VÝTĚŽEK STŘELECKÉ SOUTĚŽE POMŮŽE RODINĚ TĚŽCE ZRANĚNÉHO VOJÁKA 
11. 9. 2014  
 

Finanční pomoc z výtěžku ze startovného třetího závodu REGI Base Shooting 
Challenge bude směřovat rodině těžce zraněného vojáka rotmistra Josefa Bělohlávka  
z Vysokého Mýta. 
Josefu Bělohlávkovi je 32 let, po těžké dopravní nehodě během výkonu služby žije téměř rok 
v permanentní hospitalizaci s trvalým poškozením mozku v láskyplné péči rodiny, zejména 
maminky, která tráví většinu času s ním. 

Rotmistr Bělohlávek sloužil jako výsadkář a velitel čety ve VÚ 1837 Chrudim, zúčastnil 
se tří zahraničních misí – jednou do Kosova a dvakrát do Afghánistánu. 
Pevně věříme, že peníze z naší charitativní střelecké soutěže rodině pomohou, ale především 
že jí toto gesto zřetelně ukáže, že se v dané situaci nemusí cítit osamoceně – i v rámci činnosti 
našeho nadačního fondu je to jen první krok učiněný bezprostředně po seznámení se  
s případem, ostatní záleží na dohodě s rodinou a o všem dalším Vás, kteří nám držíte palce, 
budeme samozřejmě průběžně informovat. 
Média:  
http://www.tvpce.cz/tv/tragedie-chrudimsti-vojaci-na-cviceni-nedorazili-havarovali-na dalnici-d11 
http://zpravy.idnes.cz/nehoda-dzipu-na-d11-u-chlumce-ridic-vypadl-fdo-
/krimi.aspx?c=A130909_072122_hradec-zpravy_skr 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2014/09/11/vytezek-strelecke-souteze-pomuze-rodine-tezce-
zraneneho-vojaka/ 
 
 
TŘETÍ DÍL REGI BASE SHOOTING CHALLENGE MÁME ÚSPĚŠNĚ ZA SEBOU 
15. 9. 2014  
 

Seriál charitativních střeleckých závodů REGI Base Shooting Challenge má za sebou 
úspěšný třetí díl, který proběhl v sobotu 13. září na střelnici v Drahanech. Soutěže se 
zúčastnilo 39 střelců, počasí bylo vynikající a na dobrovolném startovném se vybralo 16 000,- 
Kč. Jak jsme již uvedli dříve, peníze použijeme na podporu rodiny těžce zraněného výsadkáře 
rotmistra Josefa Bělohlávka. Všem, kteří se zúčastnili, ať už jako závodníci, rozhodčí nebo 
jako dobrovolníci při organizaci akce, velice děkujeme a už se těšíme na čtvrtý závod. 

Více zde: https://www.regibase.cz/2014/09/15/treti-dil-regi-base-shooting-challenge-mame-uspesne-
za-sebou/ 
 
 

VÝTĚŽEK Z REGIBASE SHOOTING CHALLENGE PŘEDÁN! 
22. 9. 2014  
 

Dne 19.9.2014 jsme s radostí předali rodině rtm. Josefa Bělohlávka výtěžek  
16.000,- Kč z III. ročníku střelecké soutěže v Drahanech na úhradu nemalých nákladů 
spojených s péčí rodiny o zraněného syna. Bylo to milé setkání a věříme, že ne poslední. 
  
Vážená paní Pavlová, 

za celou rodinu rotmistra Josefa Bělohlávka srdečně děkujeme za finanční dar  
16. 000,- Kč od Vašeho Nadačního fondu REGI Base I. Stejně tak děkujeme za podporu, která 
nám byla poskytnuta nejen formou finanční částky, ale také skutečným zájmem pomoci 
Josefovi i naší rodině v této nelehké situaci. Ujišťujeme Vás, že finanční částku vhodně 
využijeme v jeho prospěch. 

Se srdečným pozdravem, rodina Bělohlávkova 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2014/09/ 
 
 

DNES SI PŘIPOMÍNÁME DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
11. 11. 2014  
 

Od roku 1919, v den výročí skončení 1. světové války, se 11. listopad připomíná jako 
Den válečných veteránů. I Nadační fond RegiBase a jeho lidé si při této příležitosti 
připomínají úctu, vděčnost a pokoru před padlými a zraněnými vojáky, kterými je vedena 
jejich činnost. 

Symbolem dnešního dne se stal květ vlčího máku, který se nosívá v klopě, podle 
slavné básně Ve Flanderských polích. Tu v roce 1915 napsal na bojišti západní fronty 
kanadský chirurg John McCrae: 
Ve Flanderských polích máky žhnou 
Tam mezi kříži, řada za řadou, 
je naše místo; nebesa křídla mají, 
skřivánci odvážní křidélky třepetají. 
Slyšet je mezi děly bylo by záhadou. 
My jsme ti mrtví. Před dobou nedávnou 
žili jsme, padli jsme, se sluncem pod hlavou, 
milováni, však jak nás mrtvé rozeznají 
ve Flanderských polích. 
 
Tož přijmi naši válku za tu svou: 
Házíme tobě rukou zraněnou, 
pochodeň; a nebesa křídla mají, 
zradíš-li víru nás, co umírají, 
jak budeme tam spát, až máky rozkvetou, 
ve Flanderských polích. 
                                                       
 
 



Výroční zpráva 2014 
   

stránka 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto: Ministerstvo obrany ČR) 
Více zde: https://www.regibase.cz/2014/11/11/dnes-si-pripominame-den-valecnych-veteranu/ 
 
 
ROBOTICKÁ REHABILITACE V SENÁTU PČR 
4. 12. 2014 
 

Senát Parlamentu České republiky se stal dne 13. listopadu 2014 dějištěm přednášky 
a diskuse Nadačního fondu REGI Base I. o možnostech robotické rehabilitace pacientů se 
získaným poškozením mozku. 

Nadační fond REGI Base I uspořádal dne 13. 11. 2014 v Senátu ČR přednášku na téma 
„Výsledky práce neurorehabilitace pacientů – válečných veteránů – se získaným poškozením 
mozku“. Přednáška se konala pod záštitou a za osobní přítomnosti senátora Jozefa Regece, 
člena výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost. 

Setkání se zúčastnili plk. Eduard Stehlík, ředitel odboru péče o válečné veterány 
Ministerstva obrany ČR s kolegy, zástupci zdravotních pojišťoven, Nadace Livie a Václava 
Klausových a představitelé veřejného a podnikatelského života. 

MUDr. Jarmila Zipserová, bývalá primářka Sanatoria Klimkovice a odborná 
poradkyně REGI BASE, prezentovala na případech svých pacientů vynikající výsledky 
rehabilitační péče v praxi. Plk. Stehlík vyjádřil za všechny přítomné obdiv a poděkování 
MUDr. Zipserové a předal jí pamětní medaili a kytici. 

Program byl sice naplánován na necelou hodinu, ale na to nikdo z přítomných nebral 
zřetel a rozproudila se velmi živá diskuze a výměna názorů a poznatků z praxe, a proto po 
dvou hodinách neplánované diskuse musel zasáhnout pan senátor a příjemné setkání 
rozpustit. 

Na samotný závěr senátor Regec navrhl uspořádat v příštím roce podobnou 
prezentaci nebo seminář, tentokrát už ale pro celý Senát a širší veřejnost. 

Více zde: https://www.regibase.cz/2014/12/04/roboticka-rehabilitace-v-senatu-pcr/ 
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NOVINKY NA NAŠEM CHARITATIVNÍM E-SHOPU 
15. 12. 2014  
 
http://www.shop.regibase.cz/ 

Více zde: https://www.regibase.cz/2014/12/15/novinky-na-nasem-charitativnim-e-shopu/ 
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3. Finanční zpráva  
3. 1 Rozvaha k 31. 12. 20141 
 

Označ. 
 
 

AKTIVA 
 

číslo 
řádku 
 

Účetní období 
stav k prvnímu dni k poslednímu 

dni 
A. Dlouhodobý majetek 

celkem  
1 +508 +0 

A. II. Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 

10 +600 +0 

A. II. 4. Samostatné movité věci 
a soubory movitých věcí 

14 +600 +0 

A. IV.  Oprávky 
k dlouhodobému 
majetku 

29 -92 +0 

A. IV. 7. Oprávky k samost. 
movitým věcem a 
souborům movitých věcí 

36 -92 +0 

B. Krátkodobý majetek 
celkem 

41 +497 +204 

B. II. Pohledávky celkem 52 +90 +83 
B. II. 1. Odběratelé 53 +80 +80 
B. II. 4. Poskytnuté provozní 

zálohy 
56 +10 +2 

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky 63 +0 +1 
B. III. Krátkodobý finanční 

majetek celkem 
72 +407 +121 

B. III. 1. Pokladna 73 +370 +101 
B. III. 3. Účty v bankách 75 +37 +20 
 AKTIVA CELKEM 85 +1005 +204 
 
 

    

 PASIVA    
A Vlastní zdroje celkem 86 +660 +202 
A. I. Jmění celkem 87 +610 +660 
A. I. 1. Vlastní jmění 88 +610 +610 
A. I. 2. Fondy 89 +0 +50 
A. II. Výsledek hospodaření 

celkem 
91 +50 -458 

A. II. 1. Účet výsledku 
hospodaření 

92 xxxxxxxxxx -508 

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

93 -82 xxxxxxxxxxx 

 
1 od 1.1.2014, do 31. 12. 2014, v tisících Kč 
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A. II. 3. Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta 
minulých let 

94 +132 +50 

B Cizí zdroje celkem 95 +345 +2 
B. III. Krátkodobé závazky 

celkem 
106 +303 +0 

B. III. 4. Ostatní závazky 110 +300 +0 
B. III. 22. Dohadné účty pasivní 128 +3 +0 
B. IV. Jiná pasiva celkem 130 +42 +2 
B. IV. 1. Výdaje příštích období 131 +0 +2 
B. IV. 2. Výnosy příštích období 132 +42 +0 
  PASIVA CELKEM 134 +1005 +204 

 

3. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20142 
 

Označ. 
 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo 
řádku 

Běžné období 
Hlavní Hospodářská Celkem 

A Náklady     
A. I. Spotřebované nákupy 

celkem 
1 +1 +0 +1 

A. I. 1. Spotřeba materiálu 2 +1 +0 +1 
A. II. Služby celkem 6 +152 +0 +152 
A. II. 6. Cestovné 8 +1 +0 +1 
A. II. 7. Náklady na reprezentaci 9 +1 +0 +1 
A. II. 8. Ostatní služby 10 +150 +0 +150 
A. V. Ostatní náklady celkem 21 +505 +0 +505 
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky 

z prodlení 
22 +2 +0 +2 

A. V. 22. Dary 27 +486 +0 +486 
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 29 +17 +0 +17 
A. VI. Odpisy, prodaný 

majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek 

30 +83 +0 +83 

A. VI.25. Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a 
hmotného majetku 

31 +83 +0 +83 

  Náklady celkem 42 +741 +0 +741 
      
B. Výnosy     
B. I. Tržby za vlastní výkony a 

za zboží celkem 
43 +2 +0 +2 

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 45 +2 +0 +2 

 
2 od 1.1.2014, do 31. 12. 2014, v tisících Kč 
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B. VI. Přijaté příspěvky celkem 73 +231 +0 +231 
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 +231 +0 +231 
  Výnosy celkem 79 +233 +0 +233 
C. Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
80 -508 +0 -508 

D.  Výsledek hospodaření 
po zdanění 

82 -508 +0 -508 

 

 

3. 3 Přijaté a poskytnuté dary3 
 

Přijaté dary  239.000, - Kč 

Poskytnuté dary 486.000, - Kč (z toho peněžní 61.000, - 
Kč,                   
                         nepeněžní 425.000, - Kč) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
3 od 1.1.2014, do 31. 12. 2014 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


