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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.) 
 

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:  Dr. Darja Marie Pirkl – předseda  

Bc. Hynek Čech – místopředseda  
Martin Jirsa – člen  

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

Nadpraporčík v. v. Jiří "Regi" Schams byl iniciátorem založení organizace, 
která pomáhá nejen novodobým válečným veteránům, ale všem, kteří za nás sloužili. Tzn. 
bývalým vojákům, policistům, hasičům, zaměstnancům celní nebo vězeňské správy, pokud 
jejich služební poměr trval minimálně 3 roky, a jejich rodinným příslušníkům. 

Proto v dubnu roku 2011 Martin Jirsa a Hynek Čech založili Nadační fond REGI Base I. 
Martin Jirsa po chvíli z nadačního fondu odešel a postoupil svůj zakladatelský podíl na pana 
Hynka Čech, který se tak stal jediným zakladatelem. 

Nadační fond 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. 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! 
 
Nákup speciálních rehabilitačních pomůcek 
Zakoupili jsme např. ReWalkTM – zařízení pro využití v rehabilitačních zařízeních a terapiích. 
Systém umožňuje paraplegickým pacientům terapeutické benefity, jimiž jsou postavení se 
na vlastní nohy, chůze, sednutí, chůze po schodech nahoru i dolu. 
 
Charitativní střelecké závody 
Nadační fond REGI Base I. pořádá charitativní střelecké závody pod názvem REGI BASE 
SHOOTING CHALLENGE. Akce jsou velmi oblíbené, 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,  
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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. 
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V roce 2012 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 
 
OTEVŘENÍ KONTAKTNÍ KANCELÁŘE 
16. 1. 2012 
 

Otevřena první kontaktní kancelář REGI Base na ulici Vinohradská 938/37, Praha 2 – 
Vinohrady. Přímo nad budovou MBank, 3. patro. Ředitelkou oddělení zaměstnávání  
a rekvalifikace válečných veteránů se stala JUDr. Jindra Pavlová. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/01/16/otevreni-kontaktni-kancelare/ 
 
 
 
ZAMĚSTNÁN PRVNÍ VÁLEČNÝ VETERÁN 
20. 1. 2012 
 

Byl přijat do práce první válečný veterán, major Ing. Josef Dvořák, který bude 
pracovat na kontaktním místě v kanceláři na Vinohradské 938/37. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/01/20/zamestnan-prvni-valecny-veteran/ 
 
 
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA V USA 
2. 2. 2012 
 

30.1. až 2.2.2012 proběhla pracovní návštěva člena nadačního fondu v TIRR 
Memorial Hermann Hospital, Texas, USA. Přivezl kompletní zdravotní dokumentaci Regiho 
nutnou k přípravě speciálního rehabilitačního pobytu. Domlouval podmínky léčebného 
pobytu. Jirku bude mít na starosti velmi příjemná a ochotná Patty Valle s kolegyní W. Kenyon 
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Allen z Admissions Department, které sestavují lékařský a rehabilitační tým pro Jirkovo 
léčení. Plánovaný odlet je začátkem března. 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/02/02/pracovni-navsteva-v-usa/ 
 
 
PROBĚHLA PREZENTACE PROJEKTU NA MINISTERSTVU OBRANY 
1. 3. 2012 
 

Dne 23.2.2012 proběhla oficiální prezentace projektu REGI Base přímo na 
Ministerstvu obrany za přítomnosti senátorů, poslanců z výboru obrany, zástupců AOBP, 
zbrojařů a zástupců z MO a GŠ. Prezentaci projektu REGI Base měl na starosti brigádní 
generál Rhonda Cornum z US ARMY (více na http://en.wikipedia.org/wiki/Rhonda_Cornum) 
a podplukovník Mike Fravell. Nadační fond REGI Base se spojil se společností PSI z USA, která 
bude zajišťovat komplet IT solution pro komplex ve Svémyslicích. 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/03/01/probehla-prezentace-projektu-na-ministerstvu-
obrany/ 
 

 
NABÍDKA PRÁCE PRO VETERÁNY  
12. 3. 2012 
 
Pracovní pozice: KUCHAŘ 
Místo práce: horská chata v n.p. Šumava. Kvilda 
Požadavky zaměstnavatele: vyučení v oboru není podmínkou 
Pracovní doba:  celoroční práce, plný  úvazek, pracovní doba dle dohody 
Mzda: 15.000,- Kč, Další: ubytování přímo v objektu, přátelský pracovní kolektiv 
Kontakt: jindra.pavlova@regibase.cz 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/03/12/nabidka-prace-pro-veterany/ 
 
 
 
NABÍDKA LÉČBY Z TIRR MEMORIAL HOSPITAL 
13. 3. 2012 
 

Dorazila nabídka léčby z TIRR Memorial hospital na 4-měsíční léčbu Jiřího Schamse. 
Probíhají jednání s VoZP a UVN o zajištění finančního krytí. 
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Následující údaje jsou předběžným plánem rehabilitace po poranění mozku  
v nemocnici TIRR Memorial Hermann Hospital vycházející z informací o Jiřím Schamsovi. 
Jakmile bude náš tým schopen přímo posoudit stav pacienta, může se tento plán změnit. 

Tří až čtyř měsíční pobyt (délka pobytu se může změnit na základě posouzení při 
přijetí do nemocnice, průběhu léčby a zotavování pacienta. V tomto časovém rozpětí může 
být také doporučena ambulantní léčba). 

Nejprve se zaměříme na zvládání spasticity za využití jedné nebo více následujících 
možností: 

Botoxové injekce 
1-2 týdny, než začne lék působit 
Implantace baclofenové pumpy (za předpokladu, že je někde v České republice 
možné tuto pumpu kontrolovat a udržovat) 
Fenolové injekce 
Fyzikální terapie 
Pracovní terapie 
Řečová terapie (logopedie) 

Nabídka hospitalizace 
TIRR Hospital Schams CZE.doc 
TIRR Hospital Schams ENG.doc 
CZ kalkulace TIRR Memorial Hermann Schams 2_2012.doc 
TIRR Memorial Hermann Estimation of Charges and Deposit Agreement – Schams.pdf 

 
Zdroj foto: http://www.petrtoman.eu/schams.html 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/03/13/nabidka-lecby-z-tirr-memorial-hospital/ 
 
 
 
SLAVNOSTI SVOBODY ZA PLAZOU  
7. 5. 2012 
 

Přinášíme vám fotoreportáž ze Slavností svobody v Plzni konané o víkendu. Čestným 
hostel oslav byl dne 5.5. nadpraporčík Jiří Schams alias Regi. Díky patří nejen všem lidem 
podílející se na připravách, ale především pak panu Michalu Kindlovi a jeho firmě A.C.W. 
Saloon, která v rámci akce realizovala základní tábor REGI Base II a postarala se o program 
pro Regiho. Děkujeme!  
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Zdroj: http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/program-slavnosti-svobody/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/05/07/slavnosti-svobody-za-plazou/ 
 
 
 

OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY NA VÍTKOVĚ  
22. 5. 2012 
 

Den vítězství, který letos připomínal 67. výročí ukončení 2. světové války, oslavili 8. 
května Pražané spolu s nejvyššími představiteli státu a s dalšími s významnými hosty  
v Národním památníku na Vítkově.  Oslav se osobně účastnil i nadpraporčík Jiří Schams alias 
Regi. My Vám nyní přinášíme fotoreportáž. 

 
Zdroj: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/oslavami-dne-vitezstvi-na-vitkove-
si-prazane-pripomneli-67–vyroci-ukonceni-2–svetove-valky-68472/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/05/22/oslavy-dne-vitezstvi-konce-2-svetove-valky-na-
vitkove/ 
 
 
ZMĚNA V TÝMU REGI BASE 
25. 5. 2012 
 

Dne 24. května 2012 jsme obdrželi děkovný dopis od pana mjr. v. z. Ing. Josefa 
Dvořáka, který od ledna do května tohoto roku pracoval v týmu REGI Base a pomohl nám 
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rozběhnout mnoho projektů, mezi nimi například úspěšné přednášky na základních  
a středních školách, a nyní vykročil vlastní cestou. 

Pane majore, velmi Vám děkujeme za projevenou důvěru, spolupráci, a přejeme 
hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. Loučíme se s Vámi slovy “Vítejte v civilu!” 
Vaši kolegové z REGI Base 
 
Věc: Osobní dopis 
 
Vážený p. Čechu, 

chtěl bych Vám osobně a také Vaším kolegům z nadačního fondu pro podporu 
novodobých válečných veteránů REGI Base I. poděkovat za pomoc, kterou jste mě poskytli. 
Po odchodu z armády jsem dlouho marně hledal uplatnění v civilním prostředí. Zcela 
náhodou jsem našel na netu Vaši adresu www.regibase.cz a napsal jsem Vám. Při naší první 
schůzce jste mi jasně a profesionálně vysvětlil činnost Vaší nadace a možný způsob naší 
spolupráce. Bylo to v lednu tohoto roku.  Dlouho jsem neváhal a rozhodl jsem se pro 
spolupráci s nadací pro novodobé válečné veterány REGI Base I. Tato nadace mě zásadně 
pomohla jak při právní pomoci, tak finančně při řešení mých problémů, vzniklých  
v důsledku poměrně dlouhodobé nezaměstnanosti. Díky Vašemu profesionálnímu přístupu 
se moje tíživá životní situace radikálně změnila k lepšímu. 

Za to Vám a Vašim kolegům ještě jednou děkuji. 
mjr.v.z. Ing. Josef DVOŘÁK 
válečný veterán 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/05/25/zmena-v-tymu-regi-base/ 
 
 
 
VLKOŠSKÉ DNY VOJENSKÝCH TRADIC 2012 S ČESTNÝM HOSTEM REGIM 
30. 5. 2012 
 

Už máte plány na víkend 9. -10. 6. 2012? Srdečně vás zveme na “VLKOŠSKÉ DNY 
VOJENSKÝCH TRADIC – ČECHOSLOVÁCI NA VÝCHODĚ“, tradiční vojensko-historickou akci  
k uctění památky nejslavnějšího rodáka obce Vlkoš – armádního generála, ministra národní 
obrany československé exilové vlády v Londýně Sergeje Jana Ingra. 

Jako čestný host byl na akci pozván Jiří Schams alias REGI a díky podpoře společnosti 
CASADA se jí společně s týmem REGI Base v sobotu 9.6. zúčastní. Až se nabažíte ukázek bojů 
a bojových umění, zastavte se u stánku, kde budeme nabízet naše trička a vyhlídkové lety 
vrtulníkem. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2012/05/30/vlkosske-dny-vojenskych-tradic-2012-s-cestnym-
hostem-regim/ 
 
 
 

22. AVIATICKÁ POUŤ V PARDUBICÍCH 
2. 6. 2012 

 
 Regi se společně se svým strýcem Pavlem a kamarádem Martinem podívali na 22. 

Aviatickou pouť konanou na pardubické letišti. Více o akce zde a fotografie na našich 
stránkách. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2012/06/02/22-aviaticka-pout-v-pardubicich/ 
 
 
REPORTÁŽ A VIDEO Z VLKOŠSKÝCH DNŮ VOJENSKÝCH TRADIC 2012  
14. 6. 2012 
 

Dne 9. června 2012 se část týmu REGI Base vydala na dlouhou cestu do Vlkoše, která 
leží v malebném kraji jižní Moravy. Konaly se tam tradiční Vlkošské dny vojenských tradic, 
tentokrát s podtitulem “Čechoslováci na východě”. 

Reportáž z akce si můžete přečíst na stránkách Ministerstva obrany a videoreportáž 
si přehrajete na Youtube: www.youtube.com/watch?v=3vvOaFevLVM 
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Na akci byl jako čestný host pozván i Jirka Schams. Fotogalerii jsme nahráli na naší 
Facebookovou stránku. 

Chtěli bychom srdečně poděkovat organizátorům akce za perfektní zážitek, zejména 
pak panu Petru Něničkovi, který nám vyšel maximálně vstříc a měl lví podíl na  

bezproblémovém průběhu celého víkendu. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/06/14/reportaz-a-video-z-vlkosskych-dnu-vojenskych-
tradic-2012/ 

 
 
SPUŠTĚNÍ E-SHOPU REGI BASE 
15. 6. 2012 
 

Dnes 15.6. byl spuštěn e-shop REGI Base na podporu novodobých válečných 
veteránů. První zboží již připravujeme k odeslání. 
Odkaz na stránky: http://www.shop.regibase.cz 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/06/15/spusteni-e-shopu-regi-base/ 
 
 
 
NÁVSTĚVA NOVINÁŘŮ Z USA, PŘÍPRAVA DOKUMENTU O JIRKOVĚ ŽIVOTNÍM 
PŘÍBĚHU 
30. 7. 2012 
 

Ve dnech 11. až 17. 7. 2012 pobývali v Praze v rámci pracovního pobytu novinář 
Michael J. Varhola, jeho kolega Josh Mayo z TechForce Protective Services a Kent T. Wills. 
Všichni přiletěli až z dalekého Texasu. 

Během pobytu shromažďovali informace o Jirkově příběhu. Setkali se s maminkou 
Jirkou Schamse, zástupcem velitele VP Tábor majorem Růžičkou, bývalými spolubojovníky 
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ze SOGu a logopedkou Hankou Jirsovou. Nakonec se jim dostalo i vřelého přijetí u náměstka 
ministra obrany Ing. Michala Hrbaty. 

Cílem návštěvy byla příprava a sběr podkladů pro dokument o Jirkově životním osudu 
pro americké publikum. Během několika měsíců bude jeho příběh uveřejněn v různých 
amerických mediích s cílem získat finanční pomoc na Jirkův léčebný pobyt v TIRR Memorial 
Hospital v Houstonu. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/07/30/navsteva-novinaru-z-usa-priprava-dokumentu-o-
jirkove-zivotnim-pribehu/ 
 
 
A SOLDIER FOR LIFE BY KENT T. WILLS 
6. 8. 2012 
 
A Soldier for Life 
by  Kent T. Wills 
 

This is the story of Chief Warrant Officer George Schams who served in the Army 
of the Czech Republic as a special forces soldier in Afghanistan. It describes how his life 
was forever changed after a suicide bomber ignited a powerful explosive in his unit. Also, 
it is the story of George’s indomitable spirit and of a private foundation named REGI Base 
that was inspired by Mr. Schams. For those returning veterans who have been injured, 
sometimes the well of faith begins to run dry. 

Officer Schams and REGI Base are beginning to renew that hope and optimism 
literally a step at a time. 

 
 A hero is someone who has given his or her life to something bigger than oneself.  

 
– Joseph Campbell 
 
  

For many of us, life is like a meandering river where change occurs slowly and 
incrementally. Then, there are still others where change can be measured by months or 
even days. Finally, there are those whose lives change in an instant and that is the case of 
one Chief Warrant Officer George Schams (aka “Regi”– an endearment given to him by his 
former military unit due to his unrelenting passion for elite American troops such as Rangers 
and other special forces). 
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On a clear Monday morning on March 17th, 2008, many of the soldiers in George’s 
unit were apprehensive about their mission. They were patrolling an area known for suicide 
bombers and something just didn’t feel right that morning. Regi had begun to ponder a life 
outside of the military, something more tranquil, without the ever-present threat of peril 
and danger. 

Regi had been working as a medic on this tour of duty and could almost taste the end 
of his mission and the return to his beloved Czech Republic. That day, some of the men said 
they saw a strange man dressed in traditional garb with an odd look on his face approach 
the convoy. Most of the men did not remember seeing anyone and no one was really sure 
of the true identity of the suicide bomber. 

What is certain is that a loud explosion occurred and the men’s reality was shattered 
in an instant, as shrapnel flew in every direction and instantly killed two Afghani passersby 
and four men in Regi’s unit. Two Danish soldiers died instantly, as well as Defense Team 
Leader Milan Sterba. Also killed in the blast was an Afghani interpreter. Out of the thirteen 
in Regi’s unit, four were left unscathed. 

Unfortunately for Regi, he was not one of those lucky four. Out of those who were 
wounded Regi sustained the most serious injuries. Shrapnel impacted Regi with a malicious 
intent riddling several parts of his body with the most detrimental blow striking him in the 
head region. 

Regi was not expected to survive. His chances were weighted at almost nil from this 
formidable onslaught to his body, but his strength and will to survive were heavily 
underestimated. Regi rallied and hung on to life by a thread. Regi’s survival instincts kicked 
in and the medical establishment was amazed by what they saw; how could this man 
possibly survive such a lethal attack? 

At first, Regi was scheduled to fly to the medical unit in Ramstein, Germany, where 
the best possible care could be given for his special type of neurological trauma. 
Unfortunately for Regi, it was decided that he should be returned to the Czech Republic to 
live out what was left of his remaining days. 

Somebody must have forgotten to inform Regi of his impending doom because, 
instead of dying, he continued to improve. After being flown back to the Czech Republic and 
laying in an induced coma, not only does he awake from the coma, but he also begins 
exhaustive and intensive sessions of rehabilitation. 

Fast forward to the present. I enter the building where Regi’s mother currently 
resides. I feel both a sense of excitement and dread as we walk up the stairs leading to the 
apartment, not knowing what I will encounter. It is an older building located in the center 
of Prague. Although equipped with an elevator, the lift is barely large enough to squeeze in 
the wheelchair Regi uses to enter and exit. 

The stairway leading up to his mother’s home is cool and dark, a welcome relief from 
this hot and steamy summer day in the middle of July. We are initially greeted by Regi’s 
mother, who smiles wearily in our direction. She looks both tired and anxious as she shakes 
our hands and greets us in Czech. 
 

Regi is seated in a wheel chair in the middle of the entrance. He is smiling brightly.  
I immediately notice that one eye is completely closed while the other is open just slightly. 
Later, I find out that one eye is kept closed to combat the effects of double vision from which 
he suffers. 

Regi greets me and, at first, I am unsure about what is said but, on a second attempt 
I understand that “good evening” is said to me. As I listen to him speak to his mother, his 
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speech is delivered in short staccato bursts which appear to be unintelligible at times. Later 
on, I see that Regi knows that he is often difficult to understand but ultimately, through 
patience and persistence between listener and speaker, his message is conveyed. 

Hynek Čech (pronounced like the country of his residence), along with Martin Jirsa 
and Pavel Borovsky, is one of the founding members behind the private organization known 
as the REGI Base Foundation. Formed in March of 2011, REGI Base was directly inspired by 
Regi’s life and now provides support and medical assistance to those returning from 
overseas combat deployments (such as Afghanistan). Hynek informs us that we will be 
travelling across Prague to do the interview at Regi’s home, located in a high rise apartment 
complex known as a panelak* in Czech. (*square, nondescript apartment buildings built by 
the Russians that can be seen throughout most of Eastern Europe in which a significant 
portion of the population still resides). 

Upon arrival at Regi’s apartment complex, the day to day struggles this man must 
endure are obvious. Hynek hands us the wheelchair, as Regi holds on to the railing and tries 
to navigate the steps of the entrance. His weight falls on the broad and powerful shoulders 
of Hynek, as they carefully take each treacherous step. 

At one point, I look on in horror as it appears that Regi is beginning to fall backwards 
but he is quickly put back in an upright position by Hynek’s capable hands. I wonder to myself 
how many times this scenario has been repeated in the last four years. 

As we enter Regi’s apartment it is like entering a museum. The walls are adorned 
with various pictures of Regi in the military. Some are photos with fellow comrades-in-arms, 
and in another photo he is shown with a prominent General in the Russian military. 
There is an assortment of swords, rifles and military helmets from previous wars which he 
had collected from various army shops. One wall proudly displays some of his prized medals 
in a carefully polished glass case. 

The apartment is spotless and organized exactly the way I imagine that Regi, a former 
soldier, would have maintained his residence. Everything is neatly and meticulously placed 
in its own special area. I can’t help but notice shelves filled with books. This is Regi’s own 
private library built over a lifetime. 

This is not uncommon in the intellectually-based Czech Republic which I have seen 
repeated in several private homes I have visited through the years. A stark contrast to my 
recollections of my own past which often saw homes with a paltry array of such reading 
material as a recent issue of People Magazine or a TV Guide carelessly draped across the top 
of a coffee table. 

Moments later, Regi returns for the interview in full military regalia, adorned with 
countless medals, accompanied by the ever-present and patient Hynek. Hynek carefully 
places a beret on top of Regi’s head and the interview commences. 

At the interview is Josh MayO of TechForce Protective Services (TFPS), an American 
security company based in San Antonio, Texas. Also present is Mike Varhola, a younger 
cousin to American icon Andy Warhol. 
 

Mike is a journalist and freelance writer who has come here on special assignment 
to conduct the interview for TFPS and write a follow-up story. He leads the interview and 
doesn’t hesitate to ask the tough, necessary questions that need to be addressed. The 
questions are all posed in Czech to Regi and then translated to English by Hynek. 

I ask Regi if he still holds the same beliefs about the world and his life as a soldier 
since the incident occurred. Regi maintains that he is still the same young man who joined 
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the Czech Army back in 1996, and steadfastly still hangs onto the same beliefs about what 
it means to be a soldier. 

Later, I ask Regi who his heroes are. He says “myself, of course”, and then he pauses 
as a broad impish grin breaks across his face and adds “also the American soldiers”. He goes 
on to say “I could never tell them that to their faces because it would go to their heads and 
I didn’t want them to think that I was licking their boots”. Then, he begins to chuckle and 
finally ends with a burst of hearty laughter which echoes throughout the room. 

When the interview reaches a conclusion, we are taxied back to Regi’s mother’s 
apartment by Hynek, and a short interview continues with Regi and his mother. Mike asks 
the mother how her life has changed since the incident. Her eyes immediately well up with 
tears and she begins to weep. She tells us about her previous life as a nurse, at a psych ward, 
and how her whole life has been turned upside down in the last four years. 

She goes on to talk about how her previous professional life has helped her prepare 
for her current life. Yet, it is still small consolation in giving her son what she truly wants, 
which is a more hopeful and brighter future. I try to lighten the interview by asking how Regi 
was as a child. Her first response is that he was wild. This is a tender moment shared by 
mother and son, as they look lovingly in each other’s eyes and burst into laughter. Regi’s 
infectious laughter fills the room and you can see some momentary relief spread across his 
mother’s face. 

She also talks about the incredible memory that Regi once possessed, comparing it 
to a computer. The mirth and laughter subside quickly as both mother and son realize this 
is already a part of a distant past. 

You can see the protective nature of the mother as she sits close to her son and 
carefully monitors his reaction to each question she is asked, tenderly searching his face for 
the slightest of clues. 

Later, Hynek would confide in me that it took him months to gain the trust of Regi’s 
mother, as he told her about the idea of REGI Base and what he had planned for Regi and 
other soldiers in a similar predicament. Regi’s mother had been forced to go through a long 
line of bureaucratic hurdles while helping her son along with the good intentions of others 
which unfortunately sometimes fell short of expectations. She was naturally highly 
defensive of her prized son and it took all of Hynek’s ingenuity and copious charm to finally 
win over her trust. 

The interview turned serious again when his mother talked about all the 
responsibility she has had to bear for her son’s health care. She does have a younger 
daughter and an uncle of Regi’s who sometimes help, but they also have families they must 
take care of and are not always able to lend sufficient support. 

When I asked about Regi’s father, she stated that he had died a few years prior to 
the suicide attack in Afghanistan. I not only truly admired Regi’s courage and strength but 
that of his loving, dedicated mother. 
 

As the interview came to a close, I couldn’t help but wonder how many other Regis 
were out there. The Regis of this world deserve our love and support. They have given their 
countries the ultimate sacrifice, often endangering their health and forfeiting their youth. 
This is where the REGI Base Foundation comes in. It is a state-of-the-art facility that provides 
physical, mental and emotional help for not only returning veterans, but their families as 
well. 
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The aim is to provide quality and comprehensive health care to soldiers who are in 
need of it. In this regard, REGI Base provides treatment for all NATO member states and, 
ultimately, extends that treatment to other international forces. 

The foundation’s vision is far-reaching, with a facility currently being established in 
the Czech Republic. While partially completed, an additional 2.5 million U.S dollars is 
required to finish the project. Millions more will be needed for specialized diagnostic tools 
and other equipment. 

In addition to this veterans’ center in Prague, another one is planned for the United 
States to be located in San Antonio, Texas. Thereafter, the future includes the establishment 
of REGI Bases in other countries across the globe. In a perfect world, soldiers will be 
rehabilitating on the serene beaches of Hawaii or by watching the placid Savannah of an 
African dawn. 

The image of Regi and the courage he represents will be imprinted within the hearts 
and minds of all current and future soldiers who stay at Regi Base. It will reflect the 
importance of the individual and how he/she can impact the greater good of humanity. 

Out of tragedy and darkness, sometimes something truly beautiful emerges or, as 
Mr. Campbell intimated in the earlier quote, maybe we will all become heroes and achieve 
immortality by becoming a part of something larger than ourselves. Mr. Wills holds an MA 
in Applied Linguistics from the University of Northern Iowa and a BA in Journalism from the 

University of Iowa. He currently resides with his wife and two children in the Czech 
Republic. Further Information and inquiries can be found at  www.regibase.cz 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/08/06/a-soldier-for-life-by-kent-t-wills/ 
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NOVÉ ZBOŽÍ V NAŠEM E-SHOPU 
21. 8. 2012 
 

Dnes nám dorazila nová zásilka polokošil. V našem sortimentu tak můžete již najít  
i polokošile barvy sand a velikosti XXL. Více v našem obchodu. Přejeme příjemný nákup. 
http://www.shop.regibase.cz/regibase/eshop/3-1-TRICKA/0/5/55-Triko-Mapa-duo-sand

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/08/21/nove-zbozi-v-nasem-e-shopu/ 
 
 
RESTAURACE V LÁZNÍCH, ZÁPY ZVE VŠECHNY DĚTI, RODIČE A PRARODIČE NA 
DEN PRO ŠKOLKY 
29. 8. 2012 
 

Restaurace v Lázních, Zápy zve všechny děti, rodiče a prarodiče na DEN PRO ŠKOLKY 
KDY: 8.9.2012 od 13 hodin 
KDE: zahrada restaurace V lázních 

Na všechny děti čeká bohatý program, soutěže o ceny, ukázky vojenské a policejní 
techniky, DISKO atd. Restaurace V lázních věnuje 30,- Kč za každého návštěvníka místním 
školkám v Zápech a Svémyslicích. 

Pořadatel by rád poděkoval všem firmám, společnostem, organizacím  
a jednotlivcům, kteří pomohli uspořádat tento den pro naše nejmenší !!! Děkujeme !!! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/08/29/restaurace-v-laznich-zapy-zve-vsechny-deti-rodice-a-
prarodice-na-den-pro-skolky/ 
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NOVINKA REWALK PRO REGI BASE SVÉMYSLICE OD IZRAELSKE FIRMY  
29. 8. 2012 
 
ReWalkTM 
Zařízení 

ReWalkTM je zařízení pro využití v rehabiltiačních zařízeních a terapiích. Tato verze 
ReWalkTM se nazývá ReWalkTM-I. Zařízení je zatím k dispozici jenom pro insitutcionální 
potřebu. Připravuje se uvedení na trh ReWalkTM-P pro osobní potřebu na podzim 2011. 

Systém umožňuje paraplegickým pacientům terapeutické benefity, jimiž jsou 
postavení se na vlastní nohy, chůze, sednutí, chůze po schodech nahoru i dolu. Vedle 
nesporných zdravotních a klinických výhod se pacienti v průběhu výuky, která probíhá  
v rehabilitačním zařízení, naučí bezpečně používat zařízení a tím si podstatně zvýšit svoji 
mobilitu a kvalitu životu. Zvýšení kvalita života a mobility má samozřejmě i pozitivní 
implikace na sociální systém. 
 
Cena 

ReWalk-I je sestrojen pro víceré pacienty. Jinými slovy je možné ho nastavit tak, aby 
vyhověl odlišným požadavkům jednotlivých pacientů (výška, váha, apod.) Cena jednoho 
systému je €87.500 a je dodáván s povinným tréninkovým balíčkem jeho cena je €12.500 
pro personál rehabilitačního zařízení, který bude vyškolen jak systém používat. Celkem stojí 
zařízení: € 100.000. V ceně je rovněž obsažena technická a edukační podpora v průběhu 12 
měsíců v plném rozsahu, návštěvy trenérů, aktualizace sofware-u, úprava hardware-u, nové 
možnosti apod.Ceny neobsahují DPH, daň ani žádné další poplatky, včetně transportního 
pojištění. 
 
Trénink 

Když si instituce pořídí ReWalkTM , izraelský team se dostaví, aby vyškolil  
a certifikoval personál, který bude se zařízením pracovat. Trénink se skládá zejména  
z praktických ukázek jak dobře používat zařízení. V průběhu tréninku se pracuje i s pacienty. 
Trénink trvá 3 dny. První den je věnován terapeutovi a technickému pracovníkovi. Druhý den 
se pracuje s pacientem, třetí den se procvičuje všechno naučené a je prostor pro vyjasnění 
nejasností. 

Doporučuje se tréninky s pacienty zaznamenat a zaslat výrobci, který může poslat 
pak komentář o případných nedostatcích nebo pokroku. To je způsob, jak jsou specialisté  
v úzkém kontaktu s klientem. Po 4 až 6 týdnech, případně i dříve se trenéři Rewalku vracejí 
na tzv. druhou návštěvu na nějž se diskutuje s rehabilitačními pracovníky a pacienty  
o pokroku a dalších možnostech. 
 
Další vývoj 

Na konec roku 2011 se připravuje ReWalk pro „osobní potřebu“ tzv. ReWalkTM-P. 
Bude upraven pro potřeby zákazníka, který se systém naučil používat v rehabilitačním centru 
nebo v nemocnici. Cena pro tento typ ještě nebyla určena. Přiložené video ukazuje 
paraplegika, který je ochrnutý od roku 1988 (úroveň poškození Th8). Uživatel ukazuje chůzí, 
chůzi po schodech nahoru i dolů, sednutí na židli a postavení se. 
 
Z materiálů poskytnuté firmou BlueOceanSolution s.r.o.  
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Více zde: https://www.regibase.cz/2012/08/29/novinka-rewalk-pro-regi-base-svemyslice-od-
izraelske-firmy// 
 
 
 

DEN PRO ŠKOLKY V ZÁPECH 
8. 9. 2012 
 

Dne 8.9.2012 proběhnul v Zápech v areálu restaurace V Lázních den pro školky. 
Restaurace V lázních věnovala za každého návštěvníka 30,- Kč místním školkám v Zápech  
a Svémyslicích. Součástí dětského dne se zůčastnili i kolegové z REGI BASE, kteří nám 
pomohli s vyplněním programu pro děti. Na akci byly přítomni 4 vojáci v plné polní, kteří 
udělali airsoftovou střelnici a zároveň byly zajištěny projížďky dětí US vojenským veteránem 
Jeep. Dětské odpoledne se všem velmi líbilo a pořadatel by rád poděkoval REGI BASE. 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/09/08/den-pro-skolky-v-zapech/ 
 
 

JIŘÍ REGI SCHAMS – I ČESKO MÁ SVÉ HRDINY 
13. 9. 2012 
 

Článek o Jiřím Schamsovi publikovaný dne 9.9.2012 na stránkách Armádních novin. 
Celý článek zde. 

 
Odkaz na článek: https://www.armadninoviny.cz/jiri-regi-schams-i-cesko-ma-sve-hrdiny.html 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/09/13/jiri-regi-schams-i-cesko-ma-sve-hrdiny/ 
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DNE 22.9. 2012 OSLAVIL JIŘÍ SCHAMS 40. NAROZENINY 
22. 9. 2012 
 

Srdečně blahopřejeme a za celý tým REGI Base přejeme Jirkovi alias REGIMU vše 
dobré, i nadále obdivuhodný životní nadhled, a především velké zdravotní úspěchy  
a pokroky! Čest a vše nej! 

 
Více zde:  https://www.regibase.cz/2012/09/22/dne-22-9-2012-oslavil-jiri-schams-40-narozeniny/ 
 
 
NAPSALI O NÁS: ÚSTAV PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY VYRŮSTÁ VE SVÉMYSLICI U 
PRAHY: METRO 
24. 9. 2012 
 

Celý článek k přečtení na stránkách metro.cz. 

 
Odkaz na článek: https://www.metro.cz/ustav-pro-valecne-veterany-vyrusta-ve-svemyslici-u-prahy-
p3i-/praha.aspx?c=A120924_110538_co-se-deje_bel 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/09/24/napsali-o-nas-ustav-pro-valecne-veterany-vyrusta-ve-
svemyslici-u-prahy-metro/ 
 
 
NOVÉ ZBOŽÍ V NAŠEM OBCHODU 
9. 10. 2012 

Tentokráte jsme připravili něco pro naše příznivkyně. Bavlněná trika s elegantní 
zlatou výšivkou Regi Base nejen do práce a triko s potiskem vlajky České republiky pro 
opravdové vlastenkyně. 
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Cena je 230,- Kč za kus. Velikosti M a L zatím v omezené sérii, ale na Vaše přání rádi 
rozšíříme. Materiál je 100% bavlna. K dostání v našem eshopu do konce týdne! 
http://www.shop.regibase.cz/ 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/10/09/nove-zbozi-v-nasem-obchodu/ 
 
 
 

JIŘÍ SCHAMS ALIAS REGI OSLAVIL SVÉ 40. NAROZENINY V KUNRATICÍCH 
19. 10. 2012 
 

Jiří Schams alias Regi oslavil své 40. narozeniny v kruhu přátel, známých a především 
kamarádů, kteří pro něj oslavu připravili. Na fotografie z oslavy se můžete kouknout zde. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/10/19/jiri-schams-alias-regi-oslavil-sve-40-narozeniny-v-
kunraticich/ 
 
 
PŘÁNÍ REGIMU OD PALUBNÍCH STŘELCŮ 23. VRTULNÍKOVÁ ZÁKLADNA 
PŘEROV 
23. 10. 2012 
 
Dobrý den, 

obracím se na Vás se zdvořilou žádostí a předání (byť pozdním) upřímné gratulace  
k narozeninám Jirkovi Schamsovi. naše služební povinnosti nám nedovolily gratulovat dříve. 
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Přejeme ti Regi pevné zdraví alespoň v rámci možností, chceme aby jsi věděl, že ne 
všichni zapomínají. Máš náš hluboký obdiv a úctu, pokud bychom mohli jakkoli pomoct, 
neváhej se na nás obrátit. 

Palubní střelci, 23. vrtulníková základna Přerov, www.palubnistrelci.cz 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/10/23/prani-regimu-od-palubnich-strelcu-23-vrtulnikova-
zakladna-prerov/ 
 
 
NOVÁ FOTOGALERIE REGI AFGHANISTÁN  
19. 11. 2012 
 

Byla vytvořena fotogalerie REGI Afghanistán, kam byly vloženy nové fotografie  
s Regim z jeho působení v Afghanistánu. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/11/19/nova-fotogalerie-regi-afghanistan/ 
 
 
NATÁČENÍ VIDEOKLIPU 
29. 11. 2012 
 

Aktivity REGI Base se opět o něco rozšiřují: REGI Base společně s válečnými veterány 
natáčí hudební videoklip na Kanárských ostrovech. Natáčení a nahrávání bude probíhat mezi 
29.11 a 6. 12. 2012. Autorem je Martin Maxa a klip ponese název Pocta padlým. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/11/29/nataceni-videoklipu/ 
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VÁLEČNÁ DAŇ 
29. 11. 2012 
 

Česká televize přináší v dokumentárním cyklu Pološero pravdivé a upřímné výpovědi 
novodobých válečných veteránů a jejich životní osudy po návratu z mise. Na dokument se 
můžete podívat zde. 

 
Odkaz na pořad: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/212562222000009-
polosero-valecna-dan/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/11/29/valecna-dan/ 
 

 

VÝSTAVA GREENHORN IN THE CZECH REPUBLIC 
3. 12. 2012 
 

V Praze, 3. 12. 2012 – Nizozemský ilustrátor a grafik Menze Kwint se v pražské galerii 
Výtoň (Na Výtoni 2, Praha 2) poprvé představí českému publiku s výstavou Greenhorn in the 
Czech Republic. Mladý umělec úspěšně navazuje na tradici belgického a nizozemského 
komiksu. Kwint se prostřednictvím svých děl s humorným nadhledem snaží upozornit na 
současná závažná témata a iniciovat dialog. Výstava potrvá od 20. prosince 2012 do ledna 
2013. 

Vůbec poprvé do Prahy i České republiky přijíždí Kwint vystavovat na základě pozvání 
neziskové organizace REGI BASE, se kterou spolupracuje na charitativních projektech 
zaměřených na resocializaci novodobých válečných veteránů. Speciálně pro REGI BASE 
vytvořil návrhy na charitativní trika, která budou v rámci výstavy představena. 

„Název výstavy „Greenhorn in the Czech Republic“ nevystihuje jen skutečnost, že 
Menze Kwint je v České republice „zelenáčem“, ale prozrazuje i její základní témata, která 
spojuje zelená barva – divoká příroda, vojenství a skauting,“vysvětluje kurátor výstavy PhDr. 
Miroslav Pavel. Klíčové je téma divoké přírody, která je paradoxně v Kwintově rodné zemi 
vzácná, neboť v Nizozemsku neustále probíhá souboj člověka s vodním živlem  
a dlouhodobou stavební aktivitou. Kwint na tento společenský problém ve svých dílech 
upozorňuje. Avšak nečiní tak násilně. Všechna svá díla maluje s láskyplnou nostalgií  
a revolucionářskou vizí zelenějšího a nespoutanějšího Nizozemska. 

Výstava se koná za finanční a mediální podpory Nizozemského velvyslanectví v Praze. 
Jindra Pavlová, Regi Base 
Kontakt pro média: Miroslav Pavel, email: miroslav.pavel@regibase.cz, tel: 222 269 662; 775 
139 209 
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O autorovi: 
Menze Kwint (1986) žije a tvoří v nizozemském městě Groningen, kde také 

vystudoval ilustraci na Akademii Minerva Hanzeschool Groningen (2010). Ve své tvorbě 
pracuje s tradičními výtvarnými prostředky. Moderní technologie mu nejsou cizí, ale 
považuje je za příliš dokonalé a odcizující se podstatě tvorby. Dalším výrazným znakem práce 
Menze Kwinta je pokračování v tradici belgického a nizozemského komiksu. Nejde však  
o slepé následování nebo kopírování. Kwint, jako zástupce generace Y, sleduje vlnu nového 
pop artu. V neposlední řadě je okouzlující jeho zpracování tématu morbitnosti, které podává 
s elegantním nadhledem a dávkou humoru jemu vlastnímu. 
 
Nezisková organizace REGI BASE: 

REGI BASE je nezisková organizace zabývající se problematikou reintegrace 
novodobých válečných veteránů. Prostřednictvím poradenství a informační činnosti v oblasti 
zaměstnávání a souvisejících oblastech sociální, právní, psychologické a ekonomické usiluje 
REGI BASE Start o navrácení a udržení plnohodnotné pozice novodobých veteránů  
v současné společnosti. Více informací naleznete na www.regibase.cz 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/12/03/vystava-greenhorn-in-the-czech-republic/ 
 

 

NÁDHERNÉ ČESKÉ MODELKY BUDE OBDIVOVAT CELÝ SVĚT: V TELEVIZI JE 
UVIDÍ 100 MILIÓNŮ LIDÍ!  
7. 12. 2012 
 

Modelky Romana Pavelková a Veronika Chmelířová se objeví ve videoklipu, který 
zhlédne celý svět. Krásky přijaly nabídku, aby odjely na dovolenou na Kanáry a v rámci ní 
strávily několik odpolední natáčením videoklipu s veterány z Afghánistánu. 
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Odkaz na článek:  https://www.super.cz/17801-nadherne-ceske-modelky-bude-obdivovat-cely-svet-
v-televizi-je-uvidi-100-milionu-lidi.html 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/12/07/nadherne-ceske-modelky-bude-obdivovat-cely-svet-v-
televizi-je-uvidi-100-milionu-lidi/ 
 
 
 
KŘEST KNIHY MANUÁL OBRANNÉ STŘELBY II  
20. 12. 2012 
 

20.12. 2012, dne s velmi magickým datumem, se ve velmi důstojných prostorách 
památníku Vítkov odehrál slavnostní křest nové knihy. 

Knihu pokřtil Jan Fischer a věnoval ji zde patronu knihy – našemu kamarádovi 
Regimu, který po svém zranění v Afghanistánu nyní vede svůj největší boj… 

A pak také všem z těch, kteří během své nebezpečné a obětavé služby ztratili své 
zdraví, nebo dokonce i život. Příslušníkům armády, policistům, strážníkům, hasičům, 
záchranářům… 

Venca Vinduška s Pavlem Černým píší věnování: “Za vše, co jsi pro nás všechny 
udělal…”.  Pevně doufáme, že mluvíme z duše více lidem… 

Součástí večera byla i jakási předpremiéra pracovní verze hudebního klipu  
o válečných veteránech, ve kterém skutečně hrají ti, kteří byli zraněni na zahraniční misi. 
Spot je o mnoho lepší, než ukázka prezentovaná médii…takže se všichni těší na oficiální verzi, 
která bude mít premiéru v lednu 2013. 

 
Zdroj: https://www.policista.cz/clanky/reportaz/krest-knihy-manual-obranne-strelby-ii-924/  
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/12/20/krest-knihy-manual-obranne-strelby-ii/ 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva 2012 
   

stránka 26 

NOVÉ AUTORSKÉ TRIKO MENZE KE KOUPI  
21. 12. 2012 
 

V rámci vernisáže výstavy Greenhorn in the czech Republic bylo představeno 
charitativní triko speciálně navržené pro REGI Base nizozemských grafikem Menze Kwintem. 
Výstavu je možné navštívit do 15.1.2013 a samotné triko je možno zakoupit v našem 
internetovém obchodu. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/12/21/nove-autorske-triko-menze-ke-koupi/ 
 
 

NOVÉ ČLÁNKY V SEKCI NAPSALI O NÁS  
28. 12. 2012 
 

Vážení, 
v sekci Napsali o nás naleznete nově aktualizované odkazy a články o aktivitách REGI BASE. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2012/12/28/nove-clanky-v-sekci-napsali-o-nas/ 
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3. Finanční zpráva  
3. 1 Rozvaha k 31. 12. 20121 
 

 

Označ. 
 
 

AKTIVA 
 

číslo 
řádku 
 

Účetní období 
stav k prvnímu dni k poslednímu 

dni 
B. Krátkodobý majetek 

celkem 
41 +84 +143 

B. II. Pohledávky celkem 52 +80 +80 
B. II. 1. Odběratelé 53 +80 +80 
B. III. Krátkodobý finanční 

majetek celkem 
72 +4 +63 

B. III. 1. Pokladna 73 +2 +50 
B. III. 3. Účty v bankách 75 +2 +13 
 AKTIVA CELKEM 85 +84 +143 
 
 

    

 PASIVA    
A Vlastní zdroje celkem 86 +76 +143 
A. I. Jmění celkem 87 +10 +10 
A. I. 1. Vlastní jmění 88 +10 +10 
A. II. Výsledek hospodaření 

celkem 
91 +66 +133 

A. II. 1. Účet výsledku 
hospodaření 

92 xxxxxxxxxx +67 

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

93 +66 xxxxxxxxxxx 

A. II. 3. Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta 
minulých let 

94 +0 +66 

B Cizí zdroje celkem 95 +8 +0 
B. III. Krátkodobé závazky 

celkem 
106 +8 +0 

B. III. 17. Jiné závazky 123 +8 +0 
  PASIVA CELKEM 134 +84 +143 

 

 

 

 
1 od 1.1.2012, do 31. 12. 2012, v tisících Kč 
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3. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20122 
  

 

Označ. 
 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo 
řádku 

Běžné období 
Hlavní Hospodářská Celkem 

A Náklady     
A. I. Spotřebované nákupy 

celkem 
1 +5 +1 +6 

A. I. 1. Spotřeba materiálu 2 +5 +1 +6 
A. II. Služby celkem 6 +30 +4 +34 
A. II. 6. Cestovné 8 +11 +2 +13 
A. II. 8. Ostatní služby 10 +19 +2 +21 
A. V. Ostatní náklady celkem 21 +49 +1 +50 
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále 23 +1 +0 +1 
A. V. 22. Dary 27 +46 +0 +46 
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 29 +2 +1 +3 
  Náklady celkem 42 +84 +6 +90  
      
B. Výnosy     
B. I. Tržby za vlastní výkony a 

za zboží celkem 
43 +24 +30 +54 

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 45 +24 +30 +54 
B. VI. Přijaté příspěvky celkem 73 +103 +0 +103 
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 +103 +0 +103 
  Výnosy celkem 79 +127 +30 +157 
C. Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
80 +43 +24 +67 

D.  Výsledek hospodaření 
po zdanění 

82 +43 +24 +67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 od 1.1.2012, do 31. 12. 2012, v tisících Kč 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


