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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 (do 26.7.2013) 

JUDr. Jindra Pavlová – předseda (od 26. 7. 2013) 
Bc. Hynek Čech – místopředseda (do 26. 7. 2013) 
Martin Jirsa – člen (do 26. 7. 2013) 
Miroslav Nosek – člen (od 26. 7. 2013)  
Jakub Pětioký – člen (od 26. 7. 2013) 

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 
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velká menšina. Výtěžek ze zápisného je vždy věnován jednomu konkrétnímu člověku, 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 2013 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 
 

JAN FISCHER SLAVIL SVÉ 62. NAROZENINY SPOLEČNĚ S JIŘÍM SCHAMSEM 
4. 1. 2013 
 

2. ledna 2013 Jan Fischer slavil své 62. narozeniny. Oslavu si nenechali ujít herečka 
Jana Hlaváčová, skladatel František Janeček, skladatel Jiří Suchý, herečka Hana Gregorová  
a český novodobý válečný veterán Jiří Schams, který byl čestným hostem. Opětovně se tak 
spolu shledali po křtu knihy Manuál odborné střelby dne 21.12.2012 

 
Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/jana-fischera-inspiruji-valecni-hrdinove_257702.html 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/01/04/jan-fischer-slavil-sve-62-narozeniny-spolecne-s-jirim-
schamsem/ 
 
 
MARTIN MAXA PRO REGI BASE 
10. 1. 2013  
 

Nadační fond REGI Base připravuje 17. ledna 2013 křest nové písně Píseň padlých, 
jejíž autorem je populární český zpěvák Martin Maxa. 

Slavnostní představení autorského počinu českého zpěváka bude probíhat za účasti 
dalších významných osobností. Kromě zástupců nadačního fondu REGI Base přijdou do 
Domu Armády píseň a videoklip podpořit česká slavice Lucie Bílá a herec Ondřej Vetchý. Role 
kmotrů Písně padlých se sympaticky ujali první zástupce náčelníka Generálního štábu 
generálmajor Ing. Miroslav Žižka a náměstek ministra obrany pro personalistiku Ing. Michael 
Hrbata. 

Ve videoklipu účinkují vojáci zranění během mise v Afghanistanu Jiří „Regi“ Schams 
a Miroslav Lidinský. Tento projekt je poctou všem, kteří během své služby přišli o zdraví nebo 
dokonce o život. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2013/01/10/martin-maxa-pro-regi-base/ 
 
 
MAXA ZPÍVÁ O PADLÝCH VOJÁCÍCH 
17. 1. 2013  
 

Zpěvák Martin Maxa věnoval svoji novou skladbu Píseň padlých památce českých 
vojáků, kteří zahynuli při zahraničních misích. Kromě hudebníka si v klipu zahráli zranění čeští 
veteráni Miroslav Lidinský a Jiří Schams či modelky Romana Pavelková a Veronika 
Chmelířová. 

Na premiéru videoklipu do pražského Domu armády dorazili zástupci obrany, 
tuzemské celebrity i zahraniční hosté. Klip na kanárském ostrově Fuerteventura natočil 
kameraman Martin Kohout a pokřtili ho Vendula Svobodová a Václav Vydra. 

“K písni mě inspirovala televizní reportáž o zraněném afghánském veteránovi, v jehož 
očích se zračila hrdost. Uvědomil jsem si, jak si my civilisté neuvědomujeme roli armády, 
dokud nepoznáme nějaký válečný konflikt a nepotřebujeme ochranu,” uvedl Martin Maxa, 
který během nátáčení nechtěně absolvoval krkolomný pád v písečných dunách. 

 
Váleční veteráni Jiří Schams a Miroslav Lidinský v klipu Martina Maxy 

V klipu se objevily modelky Romana Pavelková a Veronika Chmelířová. Jejich manžely 
si zahráli veteráni z Afghánistánu: poručík Miroslav Lidinský, který v bojích přišel o nohu,  
a nadpraporčík Jiří Schams, jemuž střepina zasáhla mozek a je upoután na invalidní vozík. 

“Videoklipů s reálnými záběry z bojů už existují stovky, ale tohle je první, v němž se 
objeví reální vojáci. Tím je výjimečný,” uvedli Martin Jirsa a Hynek Čech z Nadačního fondu 
Regi Base, který se věnuje pomoci bývalým vojákům. 

Zájem o klip projevila celosvětová redakce televize MTV. Maxa chce svou písní 
poukázat na problém českých vojenských veteránů z Afghánistánu. 

Schams přezdívaný Regi byl těžce zraněn v roce 2008, když bránil jeden z oddílů 
mírového dánského kontingentu. Při útoku sebevražedného atentátníka utrpěl poranění 
mozku. Lékaři nevěřili, že vůbec kdy vstane z lůžka a někdy promluví. Absolvoval řadu 
rehabilitačních pobytů. Loni na Krymu v léčebně specializované na bývalé vojáky dosáhl 
takového pokroku, že nyní už dokáže formulovat věty, i když mu ještě není příliš dobře 
rozumět. Denně cvičí a s pomocí fyzioterapeuta se už dokáže sám najíst, stále je však na 
vozíku. 



Výroční zpráva 2013 
   

stránka 7 

Druhý z vojáků Lidinský skončil s amputovanou nohou pod kolenem. Nyní pracuje na 
zkrácený úvazek pro ministerstvo obrany, ale nejvíce se snaží věnovat sportu pro 
handicapované. Je trojnásobným mistrem Evropy v golfu. 

S misí v Afghánistánu jsou spojena i další těžká zranění českých vojáků, ale i úmrtí 
několika z nich. Od roku 2007 zemřelo pět afghánských veteránů, 13 utrpělo vážnější 
zranění. Celkem při zahraničních misích od 90. let zemřelo 18 vojáků. 

 
Zdroj: http://revue.idnes.cz/martin-maxa-nazpival-pisen-pro-padle-vojaky-fex-
/lidicky.aspx?c=A130117_173902_lidicky_zar 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/01/17/maxa-zpiva-o-padlych-vojacich/ 
 
 
KŘEST VIDEOKLIPU „PÍSEŇ PADLÝCH“ 
17. 1. 2013 
 

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 v 16.00 hodin se v Domě armády Praha uskuteční křest 
videoklipu Píseň padlých, věnovaného památce vojáků Armády České republiky, kteří 
zahynuli v zahraničních misích. 

Videoklip představí náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata, 
první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Miroslav 
Žižka, zpěvačka Lucie Bílá a herec Ondřej Vetchý. Účast přislíbil i první náměstek ministra 
obrany Vlastimil Picek. 

Mezi účastníky nebudou chybět nadpraporčík Jiří Schams, poručík Miroslav Lidinský, 
zpěvák Martin Maxa a zástupci nadace Regi Base. 
 
Informace pro novináře: 

Čtvrtek 17. ledna 2013, 16.00 hodin – FOTOTERMÍN s možností rozhovorů – 
slavnostní představení videoklipu Piseň padlých za účasti náměstka ministra obrany pro 
personalistiku Michaela Hrbaty, prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR 
generálmajora Miroslava Žižky, nadpraporčíka Jiřího Schamse, poručíka Miroslava 
Lidinského, Martina Maxy, Lucie Bílé, Ondřeje Vetchého a dalších. 

Sraz novinářů v 15.45 hodin, Dům armády Praha, Vítězné náměstí 4/684, Praha 6 – 
Dejvice. Kontaktní osoba: Mira Třebická, komunikační manažerka náčelníka Generálního 
štábu Armády České republiky, tel.: 973 216 056, 602 593 858 
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Zdroj: http://www.army.cz/scripts/modules/diary/action.php?id=2091&calid=1 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/01/17/krest-videoklipu-pisen-padlych/ 
 
  

 
VIDEOKLIP PÍSEŇ PADLÝCH POKŘTILI V PRAZE 
18. 1. 2013 
 

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 se v Domě armády Praha uskutečnil křest videoklipu Píseň 
padlých, věnovaného památce vojáků Armády České republiky, kteří zahynuli v zahraničních 
misích. 

Píseň padlých nazpíval Martin Maxa a natočení videoklipu inicioval nadační fond Regi 
Base, který pomáhá nejen válečným veteránům, ale i bývalým profesionálům z řad policie  
a hasičského záchranného sboru. 

Zpěvák Maxa uvedl, že vždycky se považoval spíš za pacifistu. Ale osobní setkání  
s vojáky, kteří byli během mise v zahraničí vážně zranění, ho přivedlo k poznání, jak 
nebezpečná jejich práce je. Riskují nejen zdraví, ale i svůj život. A proto se rozhodl, že je 
podpoří tím, co umí – písničkou. 

Účast na slavnostním křtu přijali mimo jiné vrcholní představitelé Ministerstva 
obrany České republiky a Generálního štábu Armády ČR. „Péče o válečné veterány je jednou 
z priorit ministerstva obrany. Aby spektrum pomoci bylo co nejširší, zapojují se do této 
činnosti také nadační fondy a neziskové organizace. My jejich aktivity velice vítáme. Úzká 
spolupráce vede k tomu, že péče o válečné veterány je ještě účinnější,“ konstatoval 
náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata. 

Pozitivní hodnocení na adresu videoklipu zaznělo také od prvního zástupce náčelníka 
Generálního štábu Armády České republiky generálmajora Miroslava Žižky: „Jako příslušníka 
armády mě potěšilo, že se kromě ministerstva obrany a Armády České republiky najdou ve 
veřejnosti jednotlivci i nadační fond, kteří si velice váží práce českých profesionálů  
v zahraničních operacích a jsou schopni tímto způsobem uctít padlé a těžce raněné vojáky.“ 

Válečný veterán poručík ve výslužbě Miroslav Lidinský považuje videoklip Píseň 
padlých za zdařilý projekt, který nepochybně splní svoje poslání. „Je to další výrazný krok  
k oslovení veřejnosti, k jejich lepší informovanosti o nasazení vojáků v zahraničních 
operacích. O tomto tématu je třeba neustále mluvit.“ 
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Videoklip Píseň padlých pokřtili, kromě Michaela Hrbaty a Miroslava Žižky,  
i předsedkyně správní rady Regi Base Darja Marie Pirkl, Vendula Svobodová, Václav Vydra  
a maminky válečných veteránů Armády ČR Jiřina Schamsová a Marie Lidinská. 
 
V následujících řádcích zveřejňujeme hodnost, jméno, příjmení a datum úmrtí profesionálů 
Armády ČR, kteří zahynuli v zahraničních operacích: 
ppor. Petr Šimonka (19. 2. 1991), 
ppor. Václav Martínek (13. 1. 1994), 
čet. Petr Hos (březen 1995), 
kpt. Josef Palov (25. 3. 1995), 
ppor. i. m. Luděk Zeman (5. 8. 1995), 
ppor. i. m. Petr Valeš (5. 8. 1995), 
pplk. i. m. Jaromír Nasavrcký (25. 10. 1998), 
mjr. i. m. Rostislav Samec (25. 10. 1998), 
mjr. i. m. Bohumil Vávrů (25. 10. 1998), 
ppor. i. m. Ivan Zapadlo (13. 7. 2001), 
ppor. i. m. Luděk Severa (14. 9. 2002), 
ppor. i. m. Vlastislav Hendrich (14. 9. 2002), 
ppor. i. m. Pavel Mauer (květen 2003), 
pprap. i. m. Nikolaj Martynov (3. 5. 2007), 
por. i. m. Milan Štěrba (17. 3. 2008), 
prap. i. m. Radim Vaculík (30. 4. 2008), 
por. i. m. Robert Vyroubal (31. 5. 2011) 
por. i. m. Adrian Werner (9. 10. 2011). 

 
Zdroj: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/slavnostni-krest-videoklipu-pisen-
padlych-78923/ 
Online video reportáž České televize zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-
udalosti/213411000100117/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/01/18/videoklip-pisen-padlych-pokrtili-v-praze/ 
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NÁVŠTĚVA LÉČEBNÉHO SANATORIA AUGUSTINUM V NĚMECKU  
13. 2. 2013 
 

Dne 15.1.2013 navštívili zástupci REGI Base Dr. Darja M. Pirkl a JUDr. Jindra Pavlová 
spolu s architektem Ing. Ballakem speciální léčebné sanatorium Augustinum u Mnichova  
v Německu. Cílem návštěvy bylo získání informací a zkušeností s provozem sanatoria pro 
válečné veterány. Nadační fond REGI Base připravuje podobný projekt pro české válečné 
veterány v Loděnicích u Prahy. Velké poděkování patří panu Dr. Drahu Simovi, který celou 
prohlídku připravil a zorganizoval. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/02/13/navsteva-lecebneho-sanatoria-augustinum-v-
nemecku/ 
 
 
 

FOTOREPORT Z VERNISÁŽE VÝSTAVY GREENHORN IN THE CZECH REPUBLIC  
13. 2. 2013 
 

Vernisáž výstavy pořádané za finanční podpory Nizozemského velvyslanectví v Praze. 
Otevření se zúčastnil samotný autor Menze Kwint (NL) a během večera byla pokřtěna 
charitativní trika Menze speciálně navržená pro REGI Base. 

 
Foto dostupné na: https://www.novaline.cz 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/02/13/fotoreport-z-vernisaze-vystavy-greenhorn-in-the-
czech-republic/ 
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PŘEDÁNÍ DARU PRO NADAČNÍ FOND REGI BASE 
22. 2. 2013  
 

Dnes 22. 2. 2013 převzal Nadační fond REGI Base od MÉDEA GROUP s nadšením dar. 
Darem nebylo nic menšího než automobil, který bude sloužit Regimu při jeho cestách na 
rehabilitace. Nejde však jen o samotné cesty, ale i o podstatné zvýšení zdravotního pohodlí 
a značné ulehčení pro asistenta a přepravu vozíku a zdravotních pomůcek. Dojatý nebyl jen 
Jirka, ale celý tým RegiBase. Tímto ještě jednou srdečně a upřímně děkujeme MÉDEA 
GROUP, ale i Vám všem našim podporovatelům a sympatizantům. Bez Vás by to také nešlo. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/02/22/predani-daru-pro-nadacni-fond-regi-base/  
 
 
 
PŘÍBĚH LUKÁŠE HIRKY ALIAS HIRO 
18. 3. 2013  
 

Ve spolupráci s AČR, proběhla dne 6. 3. 2013 první návštěva zástupců REGI Base  
u našeho dalšího těžce zraněného vojáka Lukáše Hirky, který leží ve Vojenské nemocnici 
Olomouc.  

Lukáš Hirka, nar. 1986, má přezdívku HIRO, hodnost – desátník, zařazení starší 
průzkumník, zástupce velitele družstva. Sloužil u Českého Provinčního rekonstrukčního týmu 
(PRT). 

Dne 7.9 2012 byl desátník Lukáš „HIRO“ Hirka v Afghánistánu těžce zraněn při 
raketovém útoku na základnu Shank v provincii Lógar, byl zasažen střepinami z rakety  
a úlomky betonu po celém těle, nejvíce to však v oblasti hlavy, ve které mu střepy dodnes 
zůstaly.  Lukášovi byla po útoku poskytnuta první pomoc a následně byl přesunut na 
základnu KAIA u Kábulu, kde byl operován. Tam byl také stabilizován. Lékaři následně svolili 
k převozu do ČR. Armáda tak Lukáše převezla do ÚVN v Praze hned druhý den po útoku. 

Lukáš byl v umělém spánku cca 2 měsíce a za tuto dobu si prošel mnoha zdravotními 
komplikacemi. Jeho stav byl po celou dobu velmi kritický a lékaři nedávali příliš nadějí na 
přežití. Po překonání infekcí a teplot byl Lukáš pomalu probouzen. Vědomí však nepřicházelo 
a prognózy lékařů byly stále velmi pesimistické. Po 2,5 měsících byl Lukáš převezen do Voj. 
nemocnice Olomouc na oddělení OCHRIP k panu primáři MUDr. Pavlu Pokornému, kde leží 
dodnes. 

Lukáš je v současné době celkově v nehybném stavu, je vyživován přímo do žaludku 
a v krku mu byla provedena tracheostomie. Lukáš stále nemluví, reaguje na okolí jen 
pohybem očí. 

Rehabilitační specialista Mgr. Pětioký a poradkyně Ing. Doubravská z REGI Base 
probrali proto s primářem Pokorným další moznosti jeho další rehabilitace, a hlavně 
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možnost transportu na specializované vojenské rehabilitační pracoviště v USA nebo v Izraeli. 
Mezi oběma zeměmi a REGI Base probíhají aktuálně intenzivní jednaní o podmínkách 
převozu a následně speciální léčby. 

Pokud chcete Lukáše také podpořit, pošlete mu pohlednici přímo do nemocnice  
s Vaším přáním – Lukáš Hirka – HIRO, Vojenská Nemocnice Olomouc, OCHRIP, Sušilovo 
náměstí 5, 771 11 Olomouc. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/03/18/pribeh-lukase-hirky-alias-hiiro/ 
 
 
 
 

REGIHO PRVNÍ POTÁPĚNÍ PO 5 LETECH 
19. 3. 2013  

 
 Dne 17.3.2013 tomu bylo přesně 5 let po “úrazu” Jiřího Schamse alias Regiho. Regi 

výročí stylově oslavil prvním potápěním po 5 letech. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/03/19/regiho-prvni-potapeni-po-5-letech/ 
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NOVÉ ZBOŽÍ V NAŠEM E-SHOPU 
5. 4. 2013 
 

Vážení přátelé a podporovatelé, 
rádi bychom Vás pozvali na prohlídku našeho staronového e-shopu v novém kabátu, 

a především nové autorské kolekce textilní výtvarnice Kateřiny Kočkové. Každý kus z její 
kolekce je rukodělným originálem. Proto neváhejte a objednávejte. 

Děkujeme za Vaši podporu. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/04/05/nove-zbozi-v-nasem-eshopu/ 
 
 
 

BRUNA BUCHERIE O REGI BASE: FOUNDATION “REGI BASE”: HELPING 
SOLDIERS MUTILATED IN MODERN CONFLICTS 
6. 4. 2013 
 

Foundation “Regi Base”: helping soldiers mutilated in modern conflicts 
 

How can we help mutilated soldiers? This question is not recent and every age and 
country invented its own solutions. 

France for example is welcoming its war veterans heavily wounded in past or recent 
conflicts in a national Institution for Invalids, installed in the famous “Hôtel des Invalides”, 
created in Paris in 1674 by King Louis XIV. An accommodation facility is twinned with  
a medical – surgical center and a Rehabilitation Engineering Research institute which is 
focusing on research and development of technologies meeting the needs of soldiers with 
disabilities. This National Institution is open to war veterans for short or longer stays 
according to their handicap. 

However, the Czech Republic has no such facility yet. War-wounded are treated in 
the Střešovice military hospital in Prague but are sent back home as soon as their condition 
is stabilized. Such an institution, capable to receive and reeducate on a longer term soldiers 
wounded in the modern wars, is missing. 

The solution will perhaps come from a private initiative launched by three men who 
were shocked by the lack of perspectives offered to their friend Jíří Schams, nicknamed 
“Regi”, a war veteran who was heavily wounded in Afghanistan in March 2008. 

In March 2011, Martin Jirsa, Pavel Borovský and Hynek Čech created the Foundation 
“Regi Base” and persuaded private companies, including some arms companies, to grant 
funds in order to build a medical center in Svémyslice, East of Prague. This center will be 
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able to accommodate the wounded soldiers and their families, to give the best conditions 
for reeducation and should even take care of their social reintegration. This facility will be 
open not only to soldiers but also to firefighters or policemen from the Czech Republic and 
from NATO or partner nations. Detailed information on the Foundation, the center and Jíří 
« Regi » Schams can be found of the webpages of the foundation. 

Periodically, the Foundation organizes some social events in order to gather together 
war veterans from the Czech Republic and from elsewhere. The next event will be a golf 
tournament, the REGI GOLF MEMORIAL, which will be organized from 16 to 19 June 2013 in 
the Kunětická Hora Golf Resort and will be open to war veterans of the ISAF participating 
countries. All the benefits of this special event will be given to the families of the Czech 
soldiers fallen in operations abroad. 

In a period of time where materialism and individualism are the key drivers of our 
modern societies, we should pay tribute to this remarkable private initiative which is falling 
within the best tradition of Humanism. Gentlemen, hats off!!! 

 
Zdroj: http://www.opinicus-sro.com/Fondation-Regi-Base-aider-les?lang=en 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/04/06/bruna-bucherie-o-regi-base-foundation-regi-base-
helping-soldiers-mutilated-in-modern-conflicts/ 
 
 
REZIGNACE ČLENA SPRÁVNÍ RADY 
11. 4. 2013 
 

Dnem 8.4.2013 k lítosti celé organizace Regi Base končí jeden z jejích zakladatelů  
a člen správní rady Martin Jirsa. Za celou svou dvou letou činnost se Martin podílel na mnoha 
aktivitách, kterých si nadační fond velmi cení. S Martinem odchází i kus Regi Base, proto mu 
přejeme mnoho dalších, nejen pracovních, úspěchů. 

Níže je přiloženo Martinovo oficiální vyjádření. 
Vážení přátelé, 

po delším rozhodování vám oznamuji, že ke dni 08.04.2013 z rodinných a pracovních 
důvodů nemohu dále působit v nadačním fondu REGI Base. 

Tímto rezignuji nejen na funkci místopředsedy správní rady, ale i na řadové členství. 
Nadační fond již funguje vlastním životem a já jsem rád, že počáteční nadšení a sny se stávají 
skutečností. Děkuji všem za skvělou spolupráci a přeji vše dobré do další práce. 

Budu s vámi stále v kontaktu, je tu ještě několik sponzorských aktivit, které bych rád 
– pro nadační fond – dotáhl do zdárného konce. 
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Děkuji za pochopení. 
Martin Jirsa 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/04/11/rezignace-clena-spravni-rady/ 
 

 
VIDEOKLIP REGI BASE V KABULU! 12.4.2013 
24. 4. 2013 
 

Redakce armádních novinek vedena naším kolegou Michalem Voskou se vydala ve 
dnech 7-14.dubna 2013 do Afghánistánu, bez zajištění, na vlastní pěst. Jejich milou 
povinností bylo i předání DVD REGI Base, která byla předána p. Koskovi, velvyslanci v Kábulu. 
Pan Kosek slíbil zajistit předání DVD našim vojákům na základny KAIE, ve Wardaku a v Lógaru. 

Další důležitou cestou při putování Afghánistánem byla několikadenní zastávka  
v Mazar e Sharifu na ,,základně” humanitární organizace Člověk v tísni. Jejich prací je rozvoj 
vzdělání, výstavba škol, elektrifikace zemědělských oblastí zejména v okolí provincie Balch  
a mnohá další záslužná činnost. Společně s REGI Base fandíme všem dobrým projektům  
k podpoře prostých Afghánců. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/04/24/videoklip-regi-base-v-kabulu-12-4-2013/ 
 
 
PRACOVNÍ CESTA DO IZRAELE 23. 4. 2013 
6. 5. 2013 
 

Na základě pozvaní prezidenta česko-izraelské obchodní komory pana Davida 
Herzkyho, proběhla ve dnech 21-23.dubna 2013 pracovní cesta REGI Base týmu do státu 
Izrael. Cílem byla návštěva 2 největších a nejznámějších rehabilitačních center v Tel Avivu 
Loewenstein Rehabilitation Center a Reuth Medical Center. V obou nemocnicích byl náš tým 
velmi vřele přijat a proběhla detailní prohlídka celého institutu, zejména ta část, kde se léčí 
pacienti – vojáci z traumatického poranění mozku. V Loewenstein Centru patří velký dík 
panu řediteli prof. Amiram Catz, M.D., PhD a Iuly Tregerovi MD. PhD, kteří demonstrovali 
nové procesy a postupy při rehabilitaci takto těžce zraněných pacientů. V Reuth medical 
Centru jsme díky panu řediteli Nissimu Ohanovi MD, MPA a zástupci ředitele, který je 
zároveň přednostou oddělení pro pacienty s poraněním mozku Avrahamu Lazaryovi, MD, 
měli možnost vidět nová unikátní zařízení vyvinuté přímo Reuth institutem. 
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Velké poděkování patří našemu velvyslanci v Izraeli panu Tomáši Pojarovi, který nám 
umožnil bydlet na ambasádě a zařizoval celý program. V současnosti se připravuje návrh 4 - 
6týdenního rehabilitačního pro Regiho. Začátkem června by měl přiletět pan doktor Lazary, 
aby se podíval na zdravotní stav našeho zraněného vojáka Lukáše Hirku + REGI Base s ním 
zorganizuje speciální přednášku pro odbornou veřejnou na půdě senátu ČR. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2013/05/06/pracovni-cesta-do-izraele-23-4-2013/ 
 
 
PŘINES KÁMEN, POMŮŽEŠ ZRANĚNÝM VOJÁKŮM 
7. 5. 2013 
 

Ostrava – V beskydské obci Ostravice vzniká mohyla, která má připomenout osudy 
novodobých válečných veteránů a zároveň posloužit dobré věci. Každý, kdo do 8. května 
dorazí k chatě Ostrá a položí na určené místo kámen, přispěje částkou dvě stě korun na 
pomoc zraněným vojákům a rodinám, které přišly o své blízké při výkonu povolání. Akci  
s názvem Kámen pro Lukáše, a nejen pro něj vymyslel Radek Koreň, sám účastník několika 
misí. Výtěžkem chtějí organizátoři přispět na koupi rehabilitačního stolu. Ten stojí přes dva 
miliony korun a armáda na něj nemá peníze. Speciální polohovací pomůcka by měla pomoci 
zlepšit zdravotní stav 26letého Lukáše Hirka, který loni v Afghánistánu utrpěl těžká zranění 
a zatím jen nehybně leží. 

 
Převzato z ČT 24 a reportáž ke shlédnutí zde: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-
ostrava/zpravy/225469-prines-kamen-pomuzes-zranenym-vojakum/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/05/07/prines-kamen-pomuzes-zranenym-vojakum/ 
 
 
 
REGI GOLF – POSUNUTÍ TERMÍNU NA 2014  
12. 5. 2013 
 
Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že z důvodu velkého počtu žádostí z partnerských států 
o přeložení 1. Mezinárodního turnaje válečných veteránů REGI GOLF MEMORIAL, který se 
měl konat ve dnech 16. -19. 6. 2013 na golfovém resortu Kunětická Hora a zásadních 
personální změny ve vedení Ministerstva obrany ČR, se realizační tým REGI Golf Memorial 
rozhodl posunout termín konání prvního ročníku veteránského turnaje na červen 2014. 
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 Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/286914-veterani-z-afghanistanu-tocili-s-maxou-videoklip-
exkluzivne-nabizime-ukazku.html  
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/05/12/regi-golf-posunuti-terminu-na-2014/ 
 
 
 

VETERÁN JIŘÍ „REGI“ SCHAMS ZAČAL PODNIKAT. JEHO SPOLEČNOST VYRÁBÍ 
A DOVÁŽÍ SPECIÁLNÍ SBĚRATELSKÉ FIGURKY! 
16. 5. 2013  
 

Nadpraporčík Jiří REGI Schams už inspiroval mnohé. Nejnověji je jeho nová 
společnost BE&JO a.s., která na český trh uvede realisticky ztvárněné sběratelské figurky  
v měřítku 1:6 a část výtěžku z prodeje každé figurky věnuje Nadačnímu fondu REGI Base I., 
který před 2 lety vznikl z jeho iniciativy. 
 

Patrně největším překvapením je skutečnost, že většinovým spolumajitelem  
a předsedou představenstva této akciové společnosti je právě Jiří Schams. Jeho mnohaletý 
přítel a obchodní partner Martin Jirsa k tomu dodává: „Tohle je naplnění pojmu opětovné 
socializace. Jirka nebude závislý na finanční pomoci dalších lidí nebo státu. Naopak sám 
společnosti přispěje.“ První figurka se stala legendární postava Majora Zemana, kterou přišel 
podpořit i její herecký představitel Vladimír Brabec. Objednat si můžete na: 
www.figurkazeman.cz.  
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Více o křtu figurka: http://www.novinky.cz/koktejl/302152-tricet-centimetru-majora-zemana-
legendarni-postava-ma-svou-figurku.html 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/05/16/veteran-jiri-regi-schams-zacal-podnikat-jeho-
spolecnost-vyrabi-a-dovazi-specialni-sberatelske-figurky/ 
 
 
 

NAPSALI O NÁS 
17. 5. 2013 
 

V aktualizované sekci Napsali o nás nalezte mimo jiné reportáž České televize  
o stavbě mohyly pro Lukáše Hirku nebo krátké video s článkem Novinek.cz o křtu postavičky 
legendárního majora Zemana. Část výtěžku z prodeje této figurky jde na aktivity RegiBase. 
Děkujeme! 

 
Odkaz na reportáž: https://www.novinky.cz/koktejl/302152-tricet-centimetru-majora-zemana-
legendarni-postava-ma-svou-figurku.html 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/05/17/napsali-o-nas/ 
 
 
POZVÁNKA NA KONFERENCI “PRAVIDELNÝ VETERÁNSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO 
VŠECHNY” 
29. 5. 2013 
 

Rádi bychom Vás pozvali na tiskovou konferenci s názvem Pravidelný veteránský 
příspěvek pro všechny, “kteří za nás sloužili”, kterou pořádá Nadační fond REGI Base I. 

Tisková konference se koná v pátek 31. 5. 2013, v 11,00 hodin v sále Vojenského 
klubu hotelu DAP. Adresa: Hotel DAP, Vítězné nám. 684/4, 160 00 Praha-Dejvice. 
Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zve Hynek Čech, místopředseda Nadačního fondu REGI Base I. 
Nadační fond REGI Base I. připravil ambiciózní projekt, Investiční životní pojištění 

REGI LIFE s pravidelným veteránským příspěvkem, jehož cílovou skupinou jsou nejen 
novodobí váleční veteráni, ale všichni ti, „kteří za nás sloužili“, tedy bývalí vojáci, policisté, 
hasiči, celníci a pracovníci vězeňské správy. 

Bývalí příslušníci těchto složek mohou získat Veteránský příspěvek až 40 000 Kč. 
Poprvé na 90 pobočkách v ČR. Zahájení projektu od 1. 6. 2013. V přípravě jsou i další projekty 
s Veteránským příspěvkem a dalším zvýhodněním a bonusy. 

Partnerem tohoto projektu je ČPP. Více se dozvíte na tiskové konferenci. TISKOVÁ 
ZPRÁVA KE STAŽENÍ. 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti. Děkujeme 
nadační fond REGI Base I. 
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REGI Base I. Foundation 
Vinohradská 938/37 
120 00 Praha – Vinohrady, Czech Republic 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/05/29/pozvanka-na-konferenci-pravidelny-veteransky-
prispevek-pro-vsechny/ 
 
 
REGIBASE A VETERÁNSKÝCH PŘÍSPĚVEK V MEDIÍCH 
4. 6. 2013 
 
ARMÁDNÍ NOVINY.CZ (29.5.2013) 
Veteránský příspěvek pro veterány – poprvé v ČR 

Příspěvek pro válečné veterány, bývalé vojáky, policisty, hasiče a příslušníky 
vězeňské služby a další REGI BASE výhody pro všechny, “kteří za nás sloužili”. 
Více na: http://www.armadninoviny.cz/veteransky-prispevek-pro-veterany-poprve-v-
cr.html 
 
TÝDEN.cz  (1.6.2013) 
Nadace chce pomoci veteránům. K životní pojistce dá až 40 tisíc 

Váleční veteráni, ale třeba i bývalí policisté a hasiči, kteří se rozhodnou pojistit na 
život, mohou od června získat veteránský příspěvek ve výši až 40 tisíc korun. Novinku, která 
má zlepšit finanční zajištění veteránů i dalších lidí, “kteří sloužili” státu, připravil Nadační 
fond REGI Base I. Je to přitom jen několik týdnů poté, co vláda naopak podmínky pro válečné 
veterány zpřísnila. 
Více na: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/nadace-chce-pomoci-veteranum-k-zivotni-
pojistce-da-az-40-tisic_271964.html 
 
PARLAMENTNÍ LISTY.cz (3.6.2013) 
Regi Base: Veteránský příspěvek pro veterány a další výhody – poprvé v ČR 

Příspěvek pro válečné veterány, bývalé vojáky, policisty, hasiče a příslušníky 
vězeňské služby a další REGI BASE výhody pro všechny, “kteří za nás sloužili”. 
Více na: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Regi-Base-Veteransky-
prispevek-pro-veterany-a-dalsi-vyhody-poprve-v-CR-274192 
 
TURISTIKA.cz (květen) 
Veteránský příspěvek pro veterány a další výhody od nadace REGI Base – poprvé v ČR. 
Více na: http://www.turistika.cz/clanky/veteransky-prispevek-pro-veterany-a-dalsi-vyhody-
od-nadace-regi-base-poprve-v-cr 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2013/06/04/regibase-a-veteranskych-prispevek-v-mediich/ 
 
 
VÝPRODEJ INTERNETOVÝ OBCHOD 
12. 6. 2013 
 

Vážení příznivci, rádi bychom Vás upozornili na probíhající výprodej v našem 
charitativním obchodě. Týká se konkrétně polokošile šedá (250,- Kč) a trika sv. Václav (150,). 
V nabídce samozřejmě zůstává autorská série Kateřiny Kočkové. 
http://www.shop.regibase.cz/ 
Příjemný nákup přeje Tým RegiBase 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/06/12/vyprodej-internetovy-obchod/ 
 
 
VÁLEČNÝ VETERÁN “REGI” SCHAMS OPĚT NA NOHOU 
3. 7. 2013 
 
ATM online (1. 7. 2013) 

Českému veteránovi nadpraporčíkovi v. v. Jiřímu Schamsovi se pomalu plní jeho 
současný životní sen – začít znovu chodit. Zpátky do běžného života mu pomůže speciální 
americký robotický exoskeleton. Robot, který stojí pět milionů korun, pomáhá pacientům  
s rovnováhou a stabilitou, takže se mohou soustředit jen na chůzi. 
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Více na: www.atmonline.cz/news/2013/cervenec/010713b.html 
Zdroj: https://www.armadninoviny.cz/jiri-regi-schams-opet-na-nohou.html  
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/07/03/valecny-veteran-regi-schams-opet-na-nohou/ 
 
 
DVOJNÁSOBNÁ POMOC VETERÁNŮM 
17. 7. 2013 
 

Dvojnásobná pomoc veteránům, to jsou dotované kurzy close protection pro jejich 
„rekvalifikaci” + příspěvek pro REGI Base. 

Oč jde? Hodně bývalých vojáků se i po odchodu do civilu chce věnovat své profesi 
jako kontraktor. To znamená dělat force protection nebo close protection v rizikových 
oblastech. Třeba chránit mezinárodní hotel v Afghánistánu, šéfy developerské společnosti  
v Iráku a podobně. Zůstanou tím u své profese a kvalifikace, navíc si vydělají podobné peníze 
jako když za AČR byli nasazení v misích. O dost lepší než úřad práce nebo střežení 
supermarketu. 

Doteď to mělo dva háčky. Jednak se zájemcům špatně sháněly kontakty na 
kontraktorské společnosti, jednak jim chyběly potřebné mezinárodně platné certifikace, 
které se daly získat jen v zahraničí a při sečtení všech nákladů za zhruba sto tisíc korun. EU 
ale poslala ministerstvu práce a sociálních věcí a přes něj resortu obrany peníze, takže se 
zahájil program „Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění 
na trhu práce”. 

Samozřejmě primárně se grantem zaobírá hlavní příjemce dotace, jehož nabídku 
najdete na www.veterani-budoucnost.cz, ale nově do toho vstoupila česká pobočka GEO SSL 
www.geo-ssl.cz, která má britskou akreditaci mimo jiné i pro kurz BTEC Level 3 in Close 
Protection, a to bez prostředníků. V rámci programu nabízí českým veteránům zdarma 
základní kurzy Specialista Ostrahy a První pomoc, které je možno dále pro zájemce 
individuálně rozšířit na výše jmenovaný Close Protection kurz, včetně BTEC IHCD FPOS 
Intermediate, za doplatek asi 25000 korun (samostatně stojí víc jak dvojnásobek). 

Za společnost ujišťuje Tomáš Pitter: „Vše záleží na zájmu vás veteránů a až v případě 
vaší účasti na kurzech je nám vše následně jednotlivě proplaceno.” Maximální podíl z dotace 
pro GEO SSL je 6 miliónů, z čehož je schopna proškolit a certifikovat až 266 veteránů, ale ne 
naopak – oproti české praxi si nebere peníze předem jen za sliby. 
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A ten druhý milý bonus? „Navíc z každého takového kurzu dotovaného z grantu 
odvádíme dobrovolně část peněz do fondu nadace REGI Base,” říká Tomáš Pitter. 
Samozřejmě částka pro nadační fond není vzata z grantových peněz, ale ukrajuje si ji ze svých 
příjmů samotná GEO SSL. K tomu má co říci ředitel české pobočky George Firth, bývalý 
příslušník SAS: „Vztah společnosti k veteránům u nás v Británii a tady v Česku je 
nesrovnatelný. Když jsem to tu poznal, byl jsem šokován, bylo mi to líto. Chci mít podíl na 
změně.” Poznámka: Dotazy na kurzy pro veterány směřujte přímo na GEO SSL info@geo-
ssl.com 

 
Více zde:  https://www.regibase.cz/2013/07/17/dvojnasobna-pomoc-veteranum/ 
 
 
REGI NA REFLEXNÍ TERAPII. KONEC TRÁPENÍ SE ZATUHNUTÝM SVALSTVEM 
21. 7. 2013 
 

Pokud zadáte na Googlu klíčové spojení „reflexní terapie a masáže”, vyskočí jako 
první nekomerční odkaz Petr Havlíček. Nadaný terapeut, kterému pod rukama prošly tisíce 
lidí včetně prostějovských tenistů či fotbalistů Sigmy Olomouc. Nyní se sám nabídl, že by rád 
pracoval s válečným veteránem Jiřím REGI Schamsem. 

„Viděl jsem klip Píseň padlých a v něm mě zaujal voják na invalidním vozíku. Na 
internetu jsem si pak už snadno zjistil více,” vysvětluje pan Havlíček. Ostatně péče o vojáky 
mu není cizí, dojíždí k němu až dvacítka příslušníků 601.skss: „Někteří jezdí pravidelně, jiní 
jen před misí, po misi, případně se zraněním z výcviku,” popisuje specifickou klientelu, která 
se ale svými potížemi nijak neliší od dalších pacientů. 

Petr Havlíček nabídl, ať se Regi staví jen na zkoušku, pokud by měl cestu kolem 
Uničova. Tak se také před pár dny stalo. „Soustředil jsem se na povolení tonusu celého těla. 
Nebylo to u Jirky až tak zlé, ale některé svaly měl tuhé až bolestivé. Byla provedena stimulace 
reflexních bodů a svaly zase volně plavaly. Jirka si u toho dokonce zdřímnul,” líčí první terapii 
Havlíček. 

„Cítil jsem se uvolněně, bylo to úplně jiné než masáž,” popsal výsledek Regi. Kromě 
uvolnění akupunkturních drah (ovšem bez akupunkturních jehel) si nechal Regi aplikovat 
také tinktury z bylinného základu. Ty mohou zlepšit průchod vzruchu nervem do mozku. 

Terapie musí být kontinuální. 
Podle Petra Havlíčka by Regimu prospělo zklidnit nervovou soustavu pravidelnou 

stimulací přes reflexní boy aspoň půl hodiny každý den. Tím by došlo k uvolnění svalstva  
a zároveň k lepší činnosti celého organismu. Potom by se mohlo dosáhnout lepších výsledků 
v navazujících rehabilitačních cvičeních. „Ve své praxi spolupracuji s lékaři farmacie, 
ortopedie, ale třeba i urologie. Vše souvisí se vším,” zdůrazňuje pan Havlíček. 
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Řešením by bylo, aby si Regi a jeho asistent zařídili pobyt v blízkosti Uničova alespoň 
na deset dní. Při každodenní terapii by pak pan Havlíček dokázal proškolit Regiho asistenta 
do té míry, aby základní stimulaci a masáž mohl posléze poskytovat sám. S pobytem by mohl 
pomoci Nadační fond REGI Base I, jehož byl na zkoušce v Uničově rovněž přítomen. 

Jiří REGI Schams teď míří do Klimkovic. 
Ještě dříve snad ale čeká Regiho „klim-therapy” v sanatoriu v Klimkovicích. Jedná se 

o pohybovou terapii, při níž se využívají nejrůznější pomůcky pro uvolnění svalů a následné 
posilování a celkovou mobilizaci. Pokud vše klapne, mohl by Regi pobyt brzy nastoupit.  
A setkat by se zde mohl s dalším veteránem Lukášem HIRO Hirkou. 
Zdroj: https://www.armyweb.cz/clanek/regi-na-reflexni-terapii-konec-trapeni-se-
zatuhnutym-svalstve 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/07/21/regi-na-reflexni-terapii-konec-trapeni-se-zatuhnutym-
svalstvem/ 
 
 
CHYSTÁ SE REGI BASE SHOOTING CHALLENGE 
24. 7. 2013 
 

Střelecký tým RealDefence patří mezi ty správné party, kterým není osud českých 
veteránů lhostejný. A tak přišel s nápadem uspořádat soutěž, která by nejen zvýšila 
povědomí o dané problematice, ale pomohla díky sponzorům a výtěžkům ze startovného 
Nadačnímu fondu REGI Base I. 

Nadace tuto aktivitu uvítala a posvětila, a tak soutěž logicky ponese název REGI Base 
Shooting Challenge. Už je známo i místo a datum konání. Střelnice Drahany u Prostějova 
(www.strelnicedrahany.cz) dne 12. října 2013. Pokud máte zbrojní průkaz, poznačte si do 
diářů. 

Soutěž se uskuteční v duchu pravidel LOS (lidová obranná střelba) s klubovými 
úpravami. Stage budou simulací reálných situací. Střelba bude jak statická, tak za pohybu 
(pouze základní pohyby pár kroků vpřed a pár vzad). 

„Chceme, aby stage byly pro všechny výkonnostní třídy střelců. Mám na mysli jak 
začátečníků, tak policejních úředníků až po střelce profíky. Tak aby si mohl přijít zastřílet 
každý, kdo chce pomoci dobré věci, a přitom si zpříjemnit sobotní den,” vysvětluje za 
organizátory Aleš Procházka. 

Celý výtěžek z dobrovolného startovného bude, jak už bylo uvedeno, věnován fondu 
REGI Base, a to na konkrétní účel, který bude ještě upřesněn podle potřeb veteránů, o něž 
se organizace momentálně stará. 

„Chceme více přiblížit aktivity REGI Base a morálně uštědřit pár pohlavků gigantickým 
společnostem, které vydělávají na celém zbrojním průmyslu a nejsou schopny ani píď jejich 
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mamonu vrátit zpět těm, díky kterým jejich byznys kvete,” upřesňuje motivaci pro 
uspořádání akce Aleš Procházka. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/07/24/chysta-se-regi-base-shooting-challenge/ 
 
 

REGI BASE: „HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!“ 
13. 8. 2013 
 

„Máme určitý tým stálých lidí, kteří když přijdou z práce, začínají druhou šichtu pro 
REGI Base,” popisuje současný stav Hynek Čech, který stál na počátku všeho, když nechtěl 
připustit, aby kamarád druhého spoluzakladatele Martina Jirsi, Jirka Schams, skončil kvůli 
zranění z Afghánistánu v nějaké léčebně dlouhodobě nemocných. A pokračuje: „Obětovat 
čas a vlastní peníze za satisfakci v podobě úsměvu na Jirkově nebo nově Lukášově tváři, lze 
jen do té míry, než se fyzicky nebo finančně úplně vyčerpáte. Přitom by stačilo pár šikovných 
a hlavně nadšených dobrovolníků navíc, abychom zvládali nové výzvy a urychlili realizaci 
našich projektů.” 

 
Poptávku po dobrovolnících odstartovala trochu náhoda… 

Hynek Čech ale současně přiznává, že do nynějška REGI Base dobrovolníky 
neoslovoval, protože ani nebylo zřejmé, jak je zaúkolovat. „Spíše když se někdo občas 
připojil, tak s vlastní vizí, takže si práci vytyčil sám. Jenže před nedávnem se ozvala studentka 
gymnázia stylem: Tady jsem a chci něco dělat, cokoli. Takže jsme začali okamžitě pracovat 
na nějakém konceptu, jak ji zapojit systémově, protože přeci takových lidí musí být více  
  a mohou být strašně nápomocni,” vysvětluje Hynek Čech vlastně i důvod, proč vzniknul 
tento článek. 

Tou první dobrovolnicí ve smyslu, jak se obvykle uplatňují dobrovolníci v neziskových 
organizacích, je osmnáctiletá Kateřina Strunová z Třebovětic. O REGI Base se dozvěděla 
zhruba před půl rokem, když se začala zajímat o problematiku zahraničních misí. Přečetla si 
pár článků a také viděla klip Píseň padlých od Martina Maxy. „Zaujalo mě hlavně to, že se 
najdou lidé, kteří se tímto způsobem snaží pomáhat. Nejsou jim lhostejní vojáci, kteří za nás 
sloužili celým srdcem. Nejde ale jen o to se jim odměnit a poskytnout péči, ale je to také 
správná cesta, jak poslat vzkaz lidem kolem nás, aby si uvědomili některé věci a priority,” má 
jasno Kateřina. 

Jako studentka oboru „sociálně správní činnost” má pochopitelně k problematice 
péče o veterány blíže. „Tento obor je neodmyslitelně spojen s každodenním kontaktem mezi 
lidmi, mezi různými lidmi! Ta pestrost a možnosti, to mě na školu lákalo. Už jsem měla 
několik praxí v oboru, ale zatím nic, u čeho bych chtěla zůstat. Kdežto Nadační fond REGI 
Base mě opravdu chytil za srdce a svědomí. Jako bych se našla,” vysvětluje Kateřina dále 
svoji volbu. 
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Dobrovolnická práce pro REGI Base může mít řadu podob… 
Bezesporu právě studenti sociálních a humanitních oborů mají předpoklady  

a motivaci se angažovat, protože dobrovolnickou praxí získávají zkušenost (většinou 
uznanou jak školou, tak později zaměstnavatelem) v oblasti, která možná vyplní celý zbytek 
jejich života. Základní pohnutky jsou ale jistě stejné pro kohokoli, jedno jakého věku, pohlaví 
a vzdělání. Kateřina je shrnuje takto: „Myslím si, že poznám skvělý kolektiv. Naučím se 
komunikovat s lidmi, kteří si opravdu prošli něčím, co si ani ve snu nedokážeme nikdo 
představit. A hlavně ten pocit, že jste opravdu někomu pomohla je něco úžasného. Je to jako 
mít další opravdovou rodinu! A když vidíte, třeba i jen malé, ale přeci jen zlepšení, posun 
kupředu, tak vás to neuvěřitelně těší a žene dál.” 

V naplnění této altruistické touhy není překážkou ani fakt, že zrovna Kateřina bydlí 
poměrně daleko od míst, kde se fyzicky realizují projekty nadačního fondu. „Jako první jsme 
Kateřinu pověřili připomínkováním některých našich podkladů, protože vždy platí, že víc hlav 
víc ví. Stačí k tomu emailová komunikace a čas tak tři čtyři hodiny týdně. Navíc se tím 
podrobněji seznámí s tím, na čem a jak pracujeme,” vysvětluje první asi měsíční fázi, kterou 
si v budoucnu projde každý dobrovolník, Hynek Čech. 

V následující fázi trvající tak dlouho, jak dobrovolník chce a může, už bude záležet na 
tom, jaké další směřování si pro sebe sám zvolí. „V zásadě jsou to tři různé varianty. První 
spočívá nadále hlavně v práci s počítačem a internetem. Potřebujeme pomoc s analyzováním 
dat, psaním projektů, aktualizací databáze partnerů a podobně. Druhou větví je činnost  
v terénu, avšak pořád v místě bydliště. Jedná se o aktivní vyhledávání a oslovování těch, kteří 
sloužili – zavádíme totiž nově služby nejen pro bývalé vojáky, ale také bývalé policisty, 
hasiče… Nějak se o tom, že jim můžeme ulehčit život, musí dozvědět,” vysvětluje Hynek  
s upozorněním, že pro článek je to zjednodušené a dobrovolník, který se přihlásí, obdrží 
mnohem podrobnější informace a dobrovolnický manuál. 

Následuje líčení třetí a čtvrté varianty dobrovolnického angažmá: „Protože ne 
každému vyhovuje věnovat nějaký ten čas průběžně týden co týden, ale rád by pomohl na 
konkrétních akcích třeba o víkendech, může se stát takovým nezařazeným dobrovolníkem, 
který dostává nabídky, kdy-kde-jak přiložit ad hoc ruce k dílu. A nakonec čtvrtá odnož 
dobrovolníků budou specialisté. Často se stane, že potřebujeme pomoc grafika, radu 
právníka, něco naprogramovat nebo se jen o něčem odborném poradit. Samozřejmě občas 
nám vyjde vstříc třeba oslovená firma, ale leccos stojí peníze, které bychom raději utratili  
v přímý prospěch našich klientů,” ukončuje výčet Hynek Čech. 

 
I dobrovolníky je třeba nějak odměnit… 

Nadační fond REGI Base je zatím s programem pro dobrovolníky na počátku, ale má 
celkem jasno, jak více posílit společné sepětí. „Jejich práce musí zůstat neplacená, to ale 
neznamená, že si nezaslouží nějaké benefity,” konstatuje Hynek. Čestný diplom a reference 
jsou samozřejmostí, stejně jako pozvání na výroční setkání dobrovolníků a klientů. Nebo 
možnost besedy s veterány, na kterou si dobrovolník pozve přátele či spolužáky. „Podle míry 
zapojení bychom pak chtěli, aby dobrovolníci dostávali drobné dárky podtrhující společnou 
identitu – třeba nášivku, kšiltovku nebo triko s motivem REGI Base. Ne takové, které chceme 
časem nabízet v našem charitativním eshopu, ale jedinečné. Asi jako když triko RedBull 
nemůže získat nikdo jiný, než největší borec v nějakém adrenalinovém sportu,” uzavírá 
Hynek Čech. 

A jak by to celé uzavřela začínající dobrovolnice Kateřina? „Myslím si, že problémem 
lidí (jedno v jaké věkové skupině se nacházejí) je to, že se bojí vůbec zapojit. Nevědí, co od 
toho čekat, a tak raději od takové nutkání opustí. Takže bych všem chtěla vzkázat, abyste se 
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nebáli a šli do toho! Začnete vnímat svět úplně jinak, víc si budete vážit toho, co máte,  
a ujasníte si své priority. Všem držím palce!” 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/08/13/regi-base-hledame-dobrovolniky/ 
 

 

POKUD PACIENT PŘEŽIJE STŘELNÉ PORANĚNÍ HLAVY A JEHO STAV JE 
SLUČITELNÝ SE ŽIVOTEM, TAK MÁ VELMI VYSOKÝ REHABILITAČNÍ POTENCIÁL 
13. 8. 2013 
 

Stejně jako nadpis tohoto článku zní krédo Jakuba Pětiokého, fyzioterapeuta 
specializujícího se na poranění hlavy, který s přestávkami strávil šest let v Rijádu, hlavním 
městě Saudské Arábie. Dnes patří mezi odborníky angažující se ve prospěch Nadačního 
fondu REGI Base I. 

 
Co jste v Rijádu dělal? 

Dostal jsem tam příležitost pracovat v unikátní rehabilitační nemocnici. Ta byla 
vybudována podle amerického projektu a pracuje se v ní podle nejvyšších standardů  
v oblasti rehabilitace CARF a nemocničním prostředí JCI. Působil jsem na 
neurorehabilitačním oddělení pro pacienty s traumatickým poraněním hlavy, po 
autohaváriích, střelných poraněních a po mozkové mrtvici. 

 
Jaká to byla zkušenost? 

Člověk se tam setkával, na rozdíl od Čech, s velkým počtem pacientů po střelném  
a jiném poranění hlavy, v různém stádiu po úraze. I proto jsou tam mnohem dál v jejich 
léčbě. Fascinující zkušenost byla úplně jinak koncipovaná rehabilitace, kdy i pacienti ve velmi 
těžkém stavu nebo zanedbaném stavu, měli intenzivní rehabilitaci a hlavně se po ní stále 
zlepšovali. Když bych to měl schematicky popsat, tak to vypadalo asi takto: Přivezli pacienta 
na lůžku, který sotva komunikoval, s minimálními aktivními pohyby. A po roce odjížděl na 
vozíku nebo odešel o berlích. 

 
U nás se říká, že nejdůležitější je první rok… 

Spíše bych řekl, že to je takové teoretické očekávání. Je důležité si definovat, kdy ten 
první rok začíná. Pro někoho to může znamenat první den po úraze, den kdy se pacient 
probudí z kómatu, den kdy začne projevovat zájem o svět nebo den, kdy ukáže, že má 
rehabilitační potenciál a je teprve odeslán do rehabilitačního ústavu. Může uplynout spousta 
času, než pacient prokáže, že má rehabilitační potenciál a kdy je mu tato možnost v podstatě 
odejmuta, protože funkce mezitím zanikne nebo se vytvoří spousta komplikací z nečinnosti. 
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Pacient se dokáže zlepšovat i pět let po úraze, ale je zapotřebí velmi intenzivní rehabilitace, 
jinak se výsledek neprojeví. Je to jako se sportem, aby se člověk zlepšoval, tak si musí pořád 
nastavovat vyšší limity. 

V České republice se čeká, zda pacient sám projeví rehabilitační potenciál. Pokud ne, 
je odsouzen k dožití v léčebně dlouhodobě nemocných. Ve světě je to opačně. Pokud pacient 
přežije, tak se má za to, že má velký potenciál k rehabilitaci a začíná se hned, jak je pacient 
stabilní, mimo ohrožení života. 

 
Diskutujete o tom s českými fyzioterapeuty a lékaři? 

Samozřejmě, přednáším na rehabilitačních kongresech, spolupracuji  
s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Sanatoriem Klimkovice, kde mě velmi pozitivně 
překvapila vstřícnost vůči této problematice a ochota spolupracovat. Česká rehabilitační 
škola je velmi kvalitní a má co nabídnout, ale je bohužel velmi konzervativní  
a zakonzervovaná vůči zahraničí, takže v některých oblastech nám ujíždí vlak. Pořád je 
možné se potkávat s tématy nebo názory, která již byla vyřešena, a přitom si stačí přečíst 
zahraniční recenze, navštěvovat zahraniční konference nebo pracovat venku. 

 
Jaké největší odlišnosti jste si všimnul v české rehabilitační praxi vůči zkušenostem ze 
zahraničí? 

Pro mě je to například metodika práce s pacienty po traumatickém poranění mozku, 
často po autonehodě, kde terapie v ČR spadá metodicky pod stejnou metodiku, jako mají 
lidé po mrtvici. Přitom terapie těchto pacientů má jinou dynamiku už proto, že ti první bývají 
mladší, v lepším stavu před úrazem a ti druzí jsou převážně starší. Vůči mladým lidem po 
mozkovém úrazu je nutné postupovat razantněji a doslova z nich vyždímat rehabilitační 
potenciál. 
 Jak jste se dostal ke spolupráci s REGI Base? 

Po návratu z Arábie jsem chtěl zužitkovat nové zkušenosti, ale nenašel jsem zařízení, 
které by mělo zájem aplikovat jiný přístup k rehabilitaci. Bylo to takové malé vystřízlivění  
a konfrontace s realitou u nás. Pak jsem ale četl článek o REGI Base a Jiřím Schamsovi, který 
reprezentoval přesně ten případ, se kterými jsem se běžně potkával v Arábii, a problematiku, 
které jsem se chtěl věnovat. V té době mu REGI Base sháněla asistenta a já se nabídl, že 
pomůžu vhodného vybrat a především zaškolit. Od té doby spolupracujeme. 
 
Podařil se i díky Vám v této věci nějaký pokrok? 

Podařilo se, společnými silami, mnohé. Navázali jsme intenzivní spolupráci s RU 
Kladruby, které se této problematice chce systematicky věnovat a přiblížit se tak moderní 
mezinárodní metodice pro poranění hlavy. Dalším viditelným úspěchem je, že jsou nyní  
v Sanatoriu Klimkovice, které již metodiku pro poranění hlavy používá, jak Jirka Schams 
(REGI), tak Lukáš Hirka (HIRO). V rámci REGI Base jsem byl přijat u generála Jurenky a MUDr. 
Krause, kteří mají Lukáše na starost, navázali jsme spolupráci a oni souhlasili s tím, že má 
Lukáš dostat šanci na rehabilitaci pod vedením zkušených odborníků. Lukášovo poranění je 
sice velmi vážné, ale šanci na zlepšení má obrovskou. Hlavní je, že téměř rok po úrazu byl 
propuštěn z nemocnice a přešel do rehabilitačního zařízení. 
 
Jaké jsou Vaše další cíle? 

Mým osobním cílem není jen pomoc jednotlivcům, ale možnost zavedení 
specializované rehabilitační péče pro všechny osoby po závažném poranění hlavy a navázání 
úzké spolupráce se zahraničím pro intenzivní výměnu informací a zkušeností v této oblasti. 
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Zdroj: https://www.armyweb.cz/clanek/pokud-pacient-prezije-strelne-poraneni-hlavy-a-jeho-stav-je-
slucitelny-se-zivotem-tak-ma-velmi-vysoky-rehabilitacni-potencial  
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/08/13/pokud-pacient-prezije-strelne-poraneni-hlavy-a-jeho-
stav-je-slucitelny-se-zivotem-tak-ma-velmi-vysoky-rehabilitacni-potencial/ 
 
 

 

NADAČNÍ FOND REGI BASE I. ZAŘÍDIL SLEVU NA MOBILNÍ VOLÁNÍ PRO TY, 
KTEŘÍ SLOUŽILI…  
20. 8. 2013 
 

Přesněji řečeno všem bývalým vojákům, policistům, hasičům, zaměstnancům 
vězeňské a celní správy, a dokonce vojákům v Aktivní záloze – těm všem se rozhodla vyjít 
vstříc společnost Telefonica O2 se svým programem „Volejte levněji”. 

Tarify nabízené v programu patří mezi tzv. „korporátní”, které mohou například firmy 
objednat pro své pracovníky jako zaměstnanecký benefit. Pro společnost O2 je spravuje její 
dceřiná společnost Bonerix. Na první pohled se tyto zvýhodněné tarify liší od těch 
nabízených řadovým zákazníkům. Nejde přitom jen o cenu služeb, ale i jejich kombinaci. 

Porovnali jsme jen pro ukázku měsíční paušál pět set korun. V rámci běžných tarifů 
dostanete za 499 Kč od O2 neomezené volání a sms ve vlastní síti, 120 minut volání  
v ostatních sítích a spíše symbolických 150 MB internetu. Za stejnou cenu od T-mobile 
dostanete totéž, respektive o 50 MB internetu více. Vodafone zase přihazuje 10 minut pro 
volání mimo svoji síť. 

A teď se podívejme, co nabízí za cenu 495 Kč tarif z programu „Volejte levněji,” 
přezdívaný REGI MOBIL. Je to neomezené volání do všech sítí a 200 sms. Je tedy evidentní, 
že tento tarif je výhodný především pro ty, kdo hodně volají a obejdou se bez internetu. Kdo 
by ovšem na internetu trval, tak oněch 150 MB si může dokoupit za 95 korun. Další varianty 
si můžete porovnat sami viz celá nabídka (viz REGI MOBILE 2013). 

Kromě možnosti zvolit si tarif, který v běžné nabídce operátoři nemají, je milým 
bonusem, že oprávněná osoba (bývalý policista, voják, hasič…), která se do programu 
„Volejte levněji” zapojí, dostane unikátní desetimístný kód, který může využít celkem pro 6 
čísel, třeba pro rodinu a přátele – všechna čísla pak čerpají z nabídky “REGI MOBIL” 
(samozřejmě jen pokud mají zájem). 

Z hlediska stávajících zákazníků O2 není ve změně tarifu problém. Pokud by v rámci 
stávajícího paušálu spláceli dotovaný telefon, splátka se přesune i ke zvýhodněnému tarifu. 
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Pro něj mimochodem platí minimální doba trvání jeden rok. Těžší to mají zákazníci jiných 
mobilních operátorů, pakliže jim trvá závazek. Převod telefonního čísla Vodafone a T-mobile 
pochopitelně neumožní, dokud nebude závazek vyrovnán (tedy třeba doplacena hodnota 
dotovaného telefonu). 

A to hlavní nakonec: Pokud vás tento „veteránský” benefit zaujal , tarif vám vyhovuje 
a operátor vám nebude bránit v přechodu, stačí vyplnit kontaktní údaje a prohlášení o tom, 
kolik let – musí to být nejméně tři – a v jaké složce máte odslouženo. Formulář je na webu. 

  
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/08/20/nadacni-fond-regi-base-i-zaridil-slevu-na-mobilni-
volani-pro-ty-kteri-slouzili/ 
 
 
 
ZPĚT DO ŽIVOTA, ANEB CO PŘINESE „REKVALIFIKAČNÍ“ KURZ VETERÁNŮM…  
28. 8. 2013 
 

Před časem vzbudila pozornost informace, že v rámci péče o novodobé veterány jsou 
k dispozici i kurzy od nově otevřené české pobočky britské společnosti GEO SSL, která je 
schopna certifikovat zájemce pro práci v oblasti ochrany majetku a osob v zahraničí, přičemž 
sama má kontrakty v Africe, Iráku i Afghánistánu. Tyto kurzy jsou navíc prostřednictvím 
Ministerstva obrany částečně dotovány díky fondům Evropské unie, takže se konečně stávají 
pro zájemce dostupnými – cenou i místem konání. 

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, objevily se i pochybovačné dotazy na přínos 
takových kurzů pro ostřílené veterány. Samozřejmě je zde onen mezinárodně platný  
a prestižní certifikát, potenciál získat kontrakt pro působení v rizikových oblastech, ale pořád 
nebyl jasné, co v intenzivních kurzech veteráni za dva týdny naučí. Nyní přinášíme odpovědi 
formou interview s jedním z těch, kdo kurz už absolvovali. Franta sloužil léta u výsadkářů  
v Chrudimi, byl nasazen i v Afghánistánu, pak ale jako voják z povolání skončil a další dva 
roky hledal marně příležitost, jak se k milované profesi vrátit… 
 
Dá se nějak porovnat to, co se učí v kurzu GEO SSL s tím, co jsi už uměl jako voják? Můžeš 
dát nějaké příklady? 

Samotný kurz, který jsem čerstvě absolvoval já, je samozřejmě specializovaný na 
velmi specifickou práci osobního ochránce, takže drtivá většina informací pro mne byla nová, 
nebo jsem se k nim v minulosti dostal jinak než během armádního výcviku. Na druhou stranu 
ale musím dodat, že něco společného zde určitě je. Určitě jsem měl například dobré znalosti 
o navigaci a práci s mapou (MGRS, UTM a podobně). 

Kurz i samotná práce kontraktora vychází z předpokladu, že jste některé dovednosti 
a zkušenosti již nabrali během praxe v ozbrojených složkách. Minimálně je to jistě výhodou. 
Pracovník „soukromých armád” musí mít velikou sebekázeň, musí umět dobře zacházet se 
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zbraní a s vojenským vybavením, musí znát místní prostředí, vědět jaké to je, když jde 
člověku o život. Musí být schopen pracovat v týmu s různými lidmi a za všech okolností 
táhnout za jeden provaz. Když se dostaneš do problému, nemůžeš říct: „Já končím, dál 
nejedu, tam jde o život.” A na to tě nikdo líp než armáda a mise venku nepřipraví, to je 
logické. 

Možná se na to dívám moc jako bývalý voják, ale pro „civila”, který nikdy v krizových 
oblastech nebyl, nikdo nebyl závislý na jeho odpovědnosti, spolehlivosti, dochvilnosti  
a odvaze, to je naprosto rozdílné pracovní prostředí. Armádě můžu poděkovat, že mě tohle 
naučila…To, co umí bývalí vojáci z bojových útvarů, je bezesporu předpokladem jak pro práci 
kontraktora, tak pro hladké absolvování kurzu GEO SSL. 
 
Jak je kurz GEO SSL náročný po jazykové stránce? Jak umíš sám anglicky a nakolik ti to 
stačilo na absolvování kurzu? 

Znalost angličtiny je opravdu potřeba – hlavně mluvené slovo, o gramatiku tolik 
nejde. Celý kurz totiž probíhá v angličtině a mít jen úplné základy nestačí. Já osobně mám 
komunikativní angličtinu, ale na pro danou oblast mi slovní zásoba místy chyběla. Většinu 
volného času – a nebylo ho během kurzu k dispozici zrovna moc – jsem věnoval studiu jak 
látky daného dne, tak i zlepšování slovní zásoby pro probíraná témata. 

Instruktoři jsou naštěstí také Češi, a tak v nejhorším lze vždy požádat o radu česky. 
Na druhou stranu, když hledáte uplatnění v zahraničí, je angličtina logicky základním 
předpokladem pro získání práce, takže kurz byl pro mne zároveň i jazykovou průpravou do 
budoucna. 
 
Naučil nebo dozvěděl ses na kurzu GEO SSL něco, s čím jsi se do té doby nesetkal? Co to 
bylo? 

Člověk má samozřejmě nějaké zkušenosti nebo představy, co daná práce obnáší, ale 
asi hlavní devizou tohoto kurzu je podle mého názoru fakt, že se dozvíte i všechny 
elementární věci a postupy tak, jak se ve světě dělají. Není to jen o tom, jak správně chodit 
za chráněnou osobou a dostat ji z místa konfliktu, je to o plánování, průzkumu, záložních 
variantách cest i postupů, o prevenci, detekci sledování osobami nebo technickými 
prostředky. A také je to o legislativě, asertivním jednání s lidmi atd. atd. 

To všechno podrobně a do hloubky dostanete vysvětleno a pak to musíte  
v praktickém nácviku použít a obhájit před přísným instruktorem. V tomto ohledu je, myslím, 
tento kurz v ČR opravdu jedinečný. 
 
Co se v kurzu GEO SSL naopak nejvíce dublovalo s tím, co se normálně učí vojáci, takže jsi 
to už uměl? 

Jak jsem již zmínil, např. práce s mapou a hlášení souřadnic anglicky přes vysílačku už 
jsem používal dříve. Totéž bezpečná manipulace se zbraní a vyhodnocování správné reakce 
na útok. Také požadavky na týmovou práci a další. Kdo v armádě sloužil, měl by toto ovládat. 
Na druhé straně, kdo by o tom neměl dříve ani páru, kurz samotný by mu absenci znalostí 
nenahradil. Rozhodně to nebylo tak, že bych se nudil jako žáček, který propadl a opakuje 
ročník. 
 
Jaké certifikace jsi dosáhl a jak s ní chceš naložit? 

Získal jsem diplom od EDEXCELu (mezinárodní certifikační autorita) o tom, že jsem 
kurz Close Protection úspěšně zvládl. Dále licenci FPOS (zdravotnická licence). Tyto 
dokumenty už plně postačují k tomu, abych se mohl ucházet o práci u britských nebo 
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amerických PMC agentur (Private Military Company/Contractor) nabízejících práci  
v zahraničí. 

Také si mohu okamžitě zažádat o vydání licence SIA, která je dokonce podmínkou pro 
práci bodyguarda nebo security pracovníka v Británii. S licencemi bych rád získal práci jako 
PMC a dělal dál to, co umím a na co jsem se vlastně celý život profesně připravoval během 
kariéry vojáka. 
 
Co bys doporučil dalším bývalým vojákům, kteří váhají, zda podobný kvalifikační kurz 
absolvovat? 

Cena kurzu, protože jsem si vybral pokročilý a dotace Ministerstva obrany pokrývá 
jen základní, pro mne byla zprvu trochu problém, ale musím přiznat, že za to tenhle kurz 
opravdu stál a dnes vůbec nelituji peněz, které jsem do sebe takto investoval. I v případě, že 
bych práci v zahraničí nakonec nesehnal, spoustu užitečných věcí jsem si osvojil a určitě je 
dokážu zužitkovat i tady v ČR. Bylo to skvělých 15 dnů se skvělými lidmi z řad studentů  
i instruktorů. Opravdu upřímně mohu všem tento kurz jen doporučit. 
 

Video o našich veteránech v bezpečnostních agenturách: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/213411000100804/obsah/273368-cesti-veterani-osobnimi-ochranci/ 

Veškeré informace o nabízených kurzech naleznete na www.geo-ssl.cz/cs/ 
Z pokročilých kurzů, jaký absolvoval i Franta, navíc GEO SSL sama odvádí část zisku 

ve prospěch Nadačního fondu REGI Base I, aby bylo možné podpořit i další veterány, ať již 
potřebují jakoukoli pomoc.  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/08/28/zpet-do-zivota-aneb-co-prinese-rekvalifikacni-kurz-
veteranum/ 
 
 
 

VETERÁN LUKÁŠ HIRO HIRKA OPUSTIL VOJENSKOU NEMOCNICI…  
2. 9. 2013 
 

Rozhodně je to dobrá zpráva, ale neznamená, že by Lukáš, který byl těžce zraněn  
7. září loňského roku při raketovém útoku na základnu v Logaru, mohl odejít domů. Míří nyní 
do sanatoria v Klimkovicích, aby intenzivně rehabilitoval. 

Lukáš, alias HIRO, patří mezi zkušené vojáky. Má za sebou mise v Afghánistánu,  
v Kosovu, kurzy přežití ve Francouzské Guayaně a v Alpách. Raketě, která dopadla téměř 
před rokem v jeho bezprostřední blízkosti, ale nemohl čelit. Co hůř, rozbila ochrannou zeď, 
tzv. T-wall, a Lukášovu hlavu tak zasáhly kromě šrapnelů i úlomky betonu. 
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Díky vynikající práci českého Polního chirurgického týmu i zahraničních lékařů se 
podařilo Lukášův stav stabilizovat natolik, že už druhý den byl vojenským speciálem 
upraveným na verzi MEDEVAC/STRATEVAC přepraven do Ústřední vojenské nemocnice  
v Praze. Jeho stav byl ale kritický a další měsíce prodělal v umělém spánku četné infekce  
a další komplikace. 

Teprve když odezněly horečky, pokusili se lékaři přivést Lukáše k vědomí. Po dvou 
měsících se ale zdálo, že zůstane v kómatu. Jako rodák z Frýdku-Místku byl přepraven do 
Vojenské nemocnice Olomouc. Jeho blízcí pak zaznamenali oční kontakt, cílené drobné 
pohyby hlavy a pravé ruky. 

Nicméně dlouhý pobyt na lůžku si již mezitím vyžádal svou daň. Výrazný pokles 
hmotnosti, spasmus končetin, zavedení umělé výživy přímo do žaludku a tracheotomie pro 
zabezpečení dýchání. Přestože se Lukášovi věnovali rehabilitační pracovníci dvakrát denně, 
a především se mu po celou dobu intenzivně věnuje rodina, nadešla aktuálně fáze, kdy by 
snad mohl být schopen podstoupit péči intenzivnější. 

V době po převozu do Vojenské nemocnice Olomouc už byla Lukášova rodina  
v kontaktu s Nadačním fondem REGI Base I (www.regibase.cz) a začalo se uvažovat  
o přemístění do unikátního sanatoria v Klimkovicích (www.sanatoria-klimkovice.cz). Rodina 
Lukáše a zástupci REGI Base začali intenzivně jednat s lékaři, zástupci AČR a vedením lázní 
Klimkovice o co nejhladším převozu Lukáše. Vše se však odvíjelo jen od jeho aktuálního 
zdravotního stavu. 

Správná konstelace nastala nyní. Lukáš HIRO Hirka má před sebou nejen rehabilitace, 
ale také ho ještě čeká minimálně jeden složitý operační zákrok. Vše má svůj čas, vše je stále 
silně podmíněno proměnami jeho zdravotního stavu i nemalé pomocí okolí. V závislosti na 
úspěšnosti sbírky REGI Base by Lukášovi také brzy mohla výrazně ulehčit léčbu polohovací 
robotická postel. 

Zapojili se už ale jak silní sponzoři jako například Andrej Babiš, který poskytl 300 tisíc, 
tak drobní dárci, ovšem s nemenším úspěchem. Válečný veterán Radek KUKO Koreň inicioval 
sbírkovou akci „Kámen pro Lukáše a nejen pro něj”. 

Mohyla u jeho Chaty Ostrá přinesla do celkového rozpočtu sbírky 78 tisíc korun 
(www.chata-ostra.cz). Po jeho vzoru založil mohylu také Petr Něnička, pořadatel Vlkošských 
dnů vojenských tradic (www.militarymuzeum.cz). A další mohyla vznikla na airsoftové akci 
Protector (www.airsoftwars.cz). Potřebného půl druhého miliónu se tak snad brzy sejde. 

Držíme tedy Hirovi palce v jeho léčbě a rehabilitaci!  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/09/02/veteran-lukas-hiro-hirka-opustil-vojenskou-
nemocnici/ 
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MED CUP 2013 – REGIHO SEN JE REALITOU  
4. 9. 2013 
 

Regimu se vyplní dávné představy: Uskuteční se soutěž v poskytování první pomoci  
v bojových podmínkách. 

Jak známo, Jiří REGI Schams působil v jednotce SOG jako bojový medik, respektive 
combat lifesaver. A to dávno před tím, než koncept CLS získal takovou popularitu, aby na něj 
česká armáda cvičila aspoň vždy jednoho vojáka v družstvu. Natož aby brožury o Tactical 
Combat Casualty Care studovali i airsofťáci. Ale už tehdy REGI snil o zorganizování soutěže 
bojových zdravotníků. 

Až letos se nápadu ujali jeho přátelé a pod patronátem Nadačního fondu REGI Base 
I. připravili první ročník soutěže nazvané MEDCUP. Turnaj je určen čtyřčlenným družstvům, 
profesionálním i amatérským. Uskuteční se v sobotu 28. září nedaleko Plzně, příjezd družstev 
je ovšem plánován už na pátek a neděle je vyhrazena k nezávislé výměně zkušeností. 

Na soutěžící bude čekat celá řada modelových situací, ve dne i v noci. Hodnotit je 
budou profesionálové, včetně zdravotníků bývalé jednotky SOG. Nepůjde přitom jen  
o zvládnutí vlastního ošetření, ale také reakce na změny taktické situace. 

Spát se bude ve vojenských stanech na předsunuté základně se vším, co k ní náleží. 
Týmy jistě uplatní základní vybavení, které je v lékárničkách IFAK, znalosti na úrovni CLS  
a také základy radiokomunikace (situační hlášení, žádost o MEDEVAC apod.). Startovné činí 
250 Kč na osobu a je určeno ke krytí nákladů na realizaci soutěže. 

Pochopitelně Jiří REGI Schams se objeví mezi fanoušky.  Více informací lze získat na 
telefonu 731 086 507. 

 
Zdroj: https://www.armyweb.cz/clanek/med-cup-2013-regiho-sen-je-realitou  
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/09/04/med-cup-2013-regiho-sen-je-realitou/ 
 
 
JIRKA REGI SCHAMS: „SVALY CELKEM POŘÁD MÁM…“  
17. 9. 2013 
 

Jeden z nejznámějších českých veteránů afghánské operace Jirka Schams, alias REGI, 
v létě rozhodně nezahálel. Po třech týdnech se vrátil ze sanatoria v Klimkovicích, kde 
podstupoval speciální terapii. 

Toto specializované lázeňské zařízení se nachází na Ostravsku a čerpá ze spojení 
přírodního léčebného zdroje a v ČR jinak těžko dostupných terapeutických technik. Tato 
kombinace je podle ředitele sanatoria Jozefa Dejčíka základem úspěšné léčby. 
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„Naším cílem je výrazně zkvalitnit život pacientů, kteří u nás podstoupí terapii. Kromě 
specializovaných rehabilitačních technik jako například Klim Therapy ale také CI Terapy 
/Constraint Induced Movement Therapy/, nám v tom pomáhá unikátní jodo–bromová 
solanka s výraznými léčivými účinky, která regeneruje poškozené tkáně a napomáhá 
rychlejšímu léčení,” vysvětluje ředitel. 
 
KLIM Therapy pro Jirku 

„Rozhýbali mi ruce a nohy. Pomocí hřejivých bandáží, masírování. Zkrátka mi uvolnili 
svaly, aby je neporanila zátěžová cvičení. Tahal jsem závaží přes kladky a potom mě navlékli 
do speciálního obleku, který má na sobě háčky, za něž se upevní jištění. Tak jsem zvládl třeba 
vysoký klek,” líčí REGI ve zkratce unikátní rehabilitační metodu zvanou KLIM Therapy. 

„Tyto postupy a soubor pomůcek z USA pro české pacienty jsme převzali od 
americko-polské fyzioterapeutky”, uvádí primářka MUDr. Jarmila Zipserová. Hlavní indikační 
skupinu tvoří dětští i dospělí pacienti po mozkové obrně, ale je možno tento koncept 
využívat i pro pacienty s nejrůznějším neuromuskulárním deficitem, jako je například i Jirka 
REGI Schams. 

„Při cvičení se využívá nejen speciální stabilizační obleček, který vytváří „svalový 
korzet” a tím stabilizuje a koriguje držení těla a končetin, ale i speciální UEU klec, kde 
provádíme neuromobilizace, posilovací a protahovací cviky a velmi oblíbené cvičení je  
v takzvaném Spideru pro nácvik rovnováhy,” upřesňuje primářka Zipserová. 

„Rozhodně se mi zlepšila rovnováha. Svaly totiž pořád celkem mám, doma neustále 
cvičím,” pochvaluje si Jirka REGI Schams přínos terapie. Bohužel však navzdory REGImu 
zápalu pro rehabilitaci je KLIM Therapy k němu domů prakticky nepřenositelná, ačkoli on by 
se do ní pustil nejraději hned. 

„Že se vše jeví velmi jednoduše, jen svědčí o velké profesionalitě našich 
fyzioterapeutů a celého našeho pracovního týmu. Určitě je prima Jirkovo nadšení a chuť 
něco velmi podobného vybudovat doma, ale vždy to bude jen to něco podobného, nikoliv 
originál,” vysvětluje primářka limity této revoluční rehabilitační metody. 
 
Jirka podporoval Lukáše 

Během pobytu v klimkovickém sanatoriu docházel REGI za dalším podobně těžce 
zraněným vojákem Lukášem Hirkou, aby jej motivoval k náročné rehabilitaci: „Navštěvoval 
jsem ho skoro každý večer. Snažil jsem se mu svojí přítomností dodat chuť do dalšího cvičení. 
Lukáš na sobě totiž pořád pracuje a obrovsky se snaží.” 

Zatímco Lukáš HIRO Hirka v Klimkovicích zůstává, REGI se vrátil zpět do Prahy. Ve 
spolupráci se svým asistentem Martinem totiž neskutečně tvrdě pracuje na všech aspektech, 
které usnadňují návrat k plnohodnotnému životu. 

„Necvičím samozřejmě jen s Martinem, ale ten mě doprovází i na další terapie. 
Ostatně i na jejich dostupnosti a intenzitě záleží, jak se budu zlepšovat. Nemám časově 
ohraničený cíl, záleží na tom, jak mi další a další cvičení půjdou,” vysvětluje Jirka. 

Tak tedy REGImu v jeho snažení držme palce. V závěru si také zaslouží dík jeho 
asistenti. Martin Janoud si po deseti měsících společné dřiny vzal během Jirkova pobytu  
v Klimkovicích zaslouženou dovolenou. V sanatoriu se pak o Jirku starali Martin Žaloudek  
a Zuzka Malá. Za jejich obětavost a nasazení jim patří velký dík. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2013/09/17/jirka-regi-schams-svaly-celkem-porad-mam/ 
 
 
REGI BASE NA DNECH NATO: DÁREK K REGIHO NAROZENINÁM 
25. 9. 2013 
 

Nadační fond REGI Base I. měl letos poprvé své zastoupení na Dnech NATO. Termín 
navíc vyšel právě na 41. narozeniny Jirky „Regiho” Schamse. A ačkoli ten se osobně nemohl 
zúčastnit, ke stánku se na akci dostavilo mnoho jeho kolegů, aby zavzpomínali a zakoupením 
drobných upomínkových předmětů přispěli na projekty REGI Base. 

Všem, kteří se na stánku zastavili, patří velký dík. Kromě běžných návštěvníků akce 
Dny NATO to byli ve velké míře také vojenští policisté, mezi nimi i pár bývalých Regiho 
kolegů. Na poslední chvíli se o stánku dozvěděla zdravotní sestra, které shodou okolností  
v misích během prvotní péče prošel rukama jak Regi, tak před rokem Lukáš Hirka. 

Prodejem drobných upomínkových předmětů se navíc podařilo utržit přes patnáct 
tisíc korun, které pomohou pokrýt nově rozvíjené služby veteránům. Premiéru si odbyly 
patche (výšivky se suchým zipem) a samolepky s logem REGI Base. Až na pár kusů se 
doprodala také trika ze sběratelské edice, kterou nadační fond REGI Base připravil spolu  
s Armyburzou. 

Jedna z dobrovolnic REGI Base, která se o stánek v sobotu starala, navíc napletla tzv. 
paracordy (náramky z padákových šňůr) v barvách nadačního fondu. Okamžitě se po nich 
zaprášilo, ale jistě budou opět brzy k dostání, dokonce opatřené patinovým plíškem s logem 
REGI Base. K dispozici pak byla ještě DVD s videoklipem Píseň padlých, v němž kromě autora 
songu Martina Maxy vystupují také veteráni Jirka Schams a Mirek Lidinský. 

Brzy bude možné některé tyto upomínkové předměty zakoupit také online a tím 
přispět. Každopádně posláním prezentačního stánku bylo především poskytování informací. 
Podle dotazů a reakcí mnohých vojáků, hasičů či policistů je zřejmé, že by také oni ocenili 
možnost čerpat některé benefity, které REGI Base momentálně nabízí jen vysloužilcům, 
nikoli těm, kdo ještě jsou v činné službě (například levnější mobilní tarif, příspěvek  
k životnímu pojištění). 
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V neposlední řadě mohl každý, kdo se na stánku s projekty REGI Base a osudy 
novodobých veteránů seznámil, zanechat nějaký vzkaz do památeční knihy. Níže tedy 
uvádíme některé z těchto vzkazů… 
 
Děkujeme, že za nás nasazujete své životy. „Vzdáš se jednou, vzdáš se navždy.” Jarda 
 
Chlapci neztrácejte naději. Váš kolega Honza 
 
Vážíme si vaší služby. Military Reenacting Club 
 
Obrovský obdiv za to, co pro nás děláte. Děkujeme. Z.S. 
 
Hoši, děkujem. Péca 
 
Lukáši, drž se a bojuj, jsme s Tebou. Robin GB 
 
Děkujeme za vaši službu. Honza a Věra 
 
Jste borci, hoši, fakt! Majda 
 
Vážím si vás, co pro nás děláte. 
 
Vážíme si všeho, co jste kdy pro náš svět udělali. 
Držte se, fandíme vám. 
 
Děkujeme za vaše služby pro náš lepší život a budoucnost. Tereza a Láďa 
Jste nejlepší. Vydržte! 

 
Zdroj: https://www.armyweb.cz/clanek/regi-base-na-dnech-nato-darek-k-regiho-narozeninam 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/09/25/regi-base-na-dnech-nato-darek-k-regiho-
narozeninam/ 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva 2013 
   

stránka 37 

PROPOZICE REGI BASE CHALLENGE 
25. 9. 2013 
 

Propozice pro závod v obranné střelbě REGI BASE CHALLENGE: Propozice Regi Base 
Challenge.pdf - http://files.regibase.cz/200002174-
010e602086/Propozice%20Regi%20Base%20Challenge.pdf 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/09/25/propozice-regi-base-challenge/ 
 
 
 

REGI MĚL NAROZENINY, MY MÁME PŘÁNÍ JEDINÝ… 
26. 9. 2013 
 

Jirka „Regi“ Schams měl v neděli 22. září jedenačtyřicáté narozeniny. Loni, když měl 
kulatiny, užil si je náležitě na párty. Letos byly oslavy zatím skromné. To ale neznamená, že 
ještě nějaké nebudou. A můžete se na nich podílet i vy… 

Na jedné straně Jirka jasně deklaruje: „Já narozeniny většinou neslavím. Natož, že 
bych se po bouřlivé oslavě někde válel na zemi. Alkoholu neholduji.“ Na straně druhé 
nezapře, že každé blahopřání, třeba jen telefonické, mu radost udělalo: „Přálo mi hodně lidí, 
třeba i zdravotníci, kteří se o mě starali během rehabilitací.“ 

Za nejlepší dárky považuje Jirka zážitky. Nepohrdnul však ani krabicí plnou sušenek 
od svého dlouholetého kamaráda a spoluzakladatele nadačního fondu REGI Base Martina 
Jirsy. Ale pokud by měl říci jedno přání, narozeninové, životní, tak neváhá: „Chtěl bych zase 
chodit.“ 

A všichni věříme, že se mu to splní, vždyť pravidelně přinášíme informace o tom, jaké 
pokroky Jirka dělá v rámci rehabilitací – stál na nohou v klimkovickém sanatoriu (viz) a ještě 
před tím v Anglii během testování exoskeletu (viz), naposledy včera ve svém bytě, vždyť stoj 
o berlích teď trénuje v rámci denních cvičení. 

Pomoci splnit Jirkovi jeho přání můžete jistě třeba finančním příspěvkem ve prospěch 
Nadačního fondu REGI Base (viz), ale mnohem spíše vyjádřením své podpory, dodáním 
energie. Vždyť Jirka je neskutečný dříč, kterého žene dál odhodlání a dosahování drobných 
pokroků. Pokud tedy chcete, zašlete mu dodatečně k narozeninám nějaké pěkné přání – 
můžete tak učinit prostřednictvím www.facebook.com/regibase. 

A pokud by vám to nestačilo, pak můžete osobně poblahopřát Jirkovi na akci 
MEDCUP (viz). Kdo by chtěl zaslat i nějaký drobný dáreček, může tak učinit prostřednictvím 
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kanceláře Nadačního fondu REGI Base (Vinohradská 938/37, 120 00 Praha – Vinohrady). 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/09/26/regi-mel-narozeniny-my-mame-prani-jediny/ 
 
 

DRUŽSTVO ZA REGI BASE NA ARMÁDNÍM TURNAJI: „DOCELA ZÁHUL…“ 
12. 10. 2013 
 

Osobní pozvání na letošní turnaje Paintball Czech Army Cup a Airsoft Czech Army 
Challenge dostávala osvědčená družstva, přesto se mezi ně vloudili i nováčci, a to včetně 
týmu „16. skupina hloubkového průzkumu”, který hájil barvy REGI Base. 

„Vzniklo to náhodou. Někdo z REGI Base nás vyfotil na Tankovém dni v Lešanech  
v trikách, jejichž koupí jsme nadační fond podpořili. Rozlétlo se to po facebooku  
a následovalo pozvání, abychom jako airsoftový tým hájili veterány na turnaji,” vysvětluje 
kapitán týmu Vojtěch Slavík. 

Kluci neváhali ani vteřinu. „Soucítíme s vojáky, protože se sebeobětují za nás ostatní, 
aby nás chránili a pomáhali. Když se jim pak něco při plnění služebních povinností stane, je 
na nás, abychom jim to oplatili,” dodává Vojta. 

 
Ostrý zásah, ještě než turnaj vůbec začal… 

Byl to právě tým za REGI Base, který se dostavil k páteční prezenci na turnaj mezi 
prvními. Před ním dorazil už jen tým 103. střediska CIMIC-PSYOPS. A právě v ten moment, 
aniž by turnaj ještě začal, došlo k nešťastné nehodě, kdy si jeden z vojáků při zkoušení 
překážkové dráhy kompletně vymkl kolenní kloub a zpřetrhal kolenní vazy. 

Na místě ihned zasáhl přítomný zdravotník, zraněného však bylo třeba naložit na 
improvizovaná nosítka a přenést skoro půl kilometru daleko k příjezdové bráně k předání 
záchrance. Přepravu nebylo možné realizovat vozem, protože s ohledem na nerovný terén 
a charakter poranění by to bylo vůči zraněnému velice nešetrné. A tak se družstvo „16. 
skupiny hloubkového průzkumu” spolu s vojáky pořádně zapotilo. 

„Bylo fascinující vidět, jak při tak nečekané události vše klape, jako by přítomní byli 
dávno sehraný tým. Už jen ta citlivá koordinace mnoha párů rukou, když bylo třeba 
zraněného naložit na nosítka a při tom jej otočit na druhý bok. Bez příprav, bez dohad, bez 
zdržení či zaváhání,” popisuje poskytnutí první pomoci Miroslava Pašková z Ministerstva 
obrany, na turnaji v roli zástupce náčelníka štábu. 

 
Začátek turnaje byl vysilující… 

Týmu za REGI Base tedy už v pátek odpoledne prověřil nervy a svaly zásah u vážného 
zranění. Pak ale už s dalšími týmy dostali kluci společný start, který označují za nejnáročnější 
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na celém turnaji. „Co bylo těžké? Všechno mělo svá úskalí. Věděli jsme do čeho jdeme, 
nicméně noční program a pak překážková dráha byly nejvíce vysilující,” shrnuje Vojta. 

O co šlo? Soutěžící si večer nafasovali a opekli špekáčky, postavili stany a přesně ve 
20:30 se dostavili na inprocessing. Standardní poučení o bezpečnosti, průběhu soutěže, 
krátký seminář o IED (improvised explosive device), představení pořadatelů a rozdělení do 
skupin. O půlnoci všichni ulehli, to už teplota klesala k nule a jediným topením ve stanech 
byl vlastní dech. 

Po druhé hodině ranní byl vyhlášen poplach, zmatení soutěžící vybíhali a řadili se do 
tvaru, opětovně se vraceli pro chybějící výstroj a znovu řadili. Na vše měli čtyři minuty a pak 
zrychleným tempem odpochodovali k autoparku, kde zůstali stát bez hnutí deset minut. 
Každý šelest znamenal minutu navíc. 

A vzhůru na noční pochod – podél cesty, do kopce, v řazení šachovnice, samozřejmě 
po tmě. A kdykoli se objevila světla a vyjel připravený vůz, všichni naskákali do lesa  
a instruktoři jej do odvolání prosvěcovali baterkami a koho zahlédli, tomu strhávali body. 
Pak klus, pak procházka po runwayi s imitovaným nástřelem… Po dvou hodinách všichni zpět 
do stanu. 

 
Sobota – teď teprve začínáme hrát… 

Po sedmé ráno měl málokdo sílu vůbec otevřít snídaňový balíček. Skupiny se 
rozdělily, aby rotovaly v dopoledním programu. „Central flag nám šel asi nejlépe,” hodnotí 
zpětně tým naší „16. skupiny hloubkového průzkumu”. Nešlo o nic jiného, než střílečku na 
uměle zbudovaném hřišti (muniční bedny, řídký porost), místo vlajky ale muniční bedna, 
kterou je nutno přenést na výchozí stanoviště. 

Kromě toho seminář CLS (combat life saver – pochopitelně jen základy) a bojová 
dráha. Krkolomné překážky vystavěné přesně podle vzoru USMC (americká námořní 
pěchota) a u nich dril seržanti, kteří řvali tak, že by jim hlasivky záviděl i Karel Gott. K obědu 
vepřo-knedlo-zelo z polní kuchyně a jelo se dál. 

Orientační bojový přesun při optimální trase na šest kilometrů s dvěma kontrolními 
stanovišti plus disciplínami TCCC (tactical combat casualty care) a IED line (nástražná 
výbušná zařízení) byl pro většinu družstev nezvladatelný. „Začali se nám štosovat na IED line, 
protože ten úsek někteří procházeli jak houbaři místo běžnou chůzí. 

A další, místo aby vyrazili k jiným stanovištím, se řadili do fronty, aniž by jim došlo, že 
ztrácejí čas,” popisuje snad jediný zádrhel turnaje Pavel Stehlík z Generálního štábu AČR, 
který jinak velel jedné ze skupin, ale spolu s Adamem Kopalem chystal právě IED line, která 
by patrně nachytala i profíky z EOD (explosive ordnance disposal) týmu. 

V důsledku musela být jedna krátká disciplína zcela zrušena a když se v milovických 
lesích konečně podařilo nahnat bloudící družstva, následoval ihned přesun k prezentaci – 
letos nově – spolupracující Policie ČR. Její Speciální pořádková jednotka v počtu padesáti 
mužů, asi sedmi vozů a autobusu MHD předvedla, jak dostat z onoho autobusu fotbalové 
rowdies. 

Deset soutěžících za odměnu mohlo jít spolu s policejními figuranty předstírat ony 
rowdies. Byli tací, co vydrželi i několik ran taserem. Marně, skončili v policejním antonu. 
Podívaná to byla pěkná a výchovná – neodporujte policejním těžkooděncům, protože čím 
větší odpor, tím více vás to bolí. 

Po večerním gulášku následovala ještě dvouhodinová přednáška o činnosti CIMIC-
PSYOPS (vojensko-civilní spolupráce a psychologické operace) v Afghánistánu a překvapivě 
vzdor večerce stanovené na půlnoc byl už v půl jedenácté na základně až mrtvolný klid. 
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Neděle – už jen vydržet… 
„Když jsme viděli, jak jsou soutěžící zničeni, odvolali jsme noční přepad základny ze 

soboty na neděli. Popravdě i organizační tým jel z posledních sil, protože vše absolvoval  
s družstvy, plus přípravu a porady do noci,” hájí zmírnění tempa Mirka Pašková a dodává: 
„Sami jsme prostě mysleli jen na to, že vlezeme do stanů a ráno si dáme míchaná vajíčka  
a párky a bude dobře.” 

V nedělním bloku se opět skupiny točily na různých stanovištích. Střílečce woodflag 
(princip jako central flag, ale ve značně členitém lese), střelbě ze vzduchovek vzor 47 na terč 
na deset metrů, sborce/rozborce SA-58 na čas, především ale v dobývání/obraně kruhové 
zákopové základny s označením „Beroun” alias „Norad”. 

Po obědě (sekaná s bramborem) následovaly finálové rozstřely, mimo jiné na 
základně Vietnam, kterážto je věrnou kopií základny US (kdo zná starší počítačovou hru 
Vietcong, umí si představit), dále na překážkové dráze USMC pro hrstku těch, kdo v sobotu 
zvládli všechny její překážky. Stihlo se i krátce zavzpomínat u pomníčků těch, kteří v bývalém 
vojenské prostoru tragicky zahynuli. 

A pak už jen vyhlášení výsledků, předání cen, balení stanů… Jenže ono nebylo důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. Odpadlíků bylo jen pár, buď ze zdravotních nebo časových důvodů. 
Všichni byli vlastně vítězi bez ohledu na bodové skóre. Týmu za REGI Base těch bodů do 
medailových pozic scházelo málo, ale jak už bylo řečeno, oni dokázali mnohem více při ostré 
první pomoci, ještě než turnaj začal. A o tom to je. 

 
Zdroj: https://www.armyweb.cz/clanek/program-letosniho-paintballoveho-a-airsoftoveho-petiboje-
acr 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/10/12/druzstvo-za-regi-base-na-armadnim-turnaji-docela-
zahul/ 
 
 
 

REGI BASE SHOOTING CHALLENGE: DŮLEŽITÉ JE ZÚČASTNIT SE… 
15. 10. 2013 
 

Jedním ze způsobů, jak propagovat Nadační fond REGI Base a přispět péči  
o novodobé veterány, je realizovat nejrůznější soutěže a setkávání příznivců. A tak se stalo 
tento víkend nedaleko Prostějova. 
Foto: Účastníci nultého REGI Base Shooting Challenge 

Na střelnici Drahany se sešla téměř padesátka střelců, aby se utkali v rámci nultého 
ročníku REGI Base Shooting Challenge. Řídili se pravidly LOS (lidová obranná střelba) a ke 
střelbě jim mimo jiné sloužil nový Scorpion EVO zapůjčený Českou zbrojovkou Uherský Brod. 
Na ostatních stage každý z účastníků střílel ze své osobní zbraně (pistole). 
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Foto: Střelba ze Scorpion EVO 
Startovné bylo dobrovolné, a tak se ve prospěch nadačního fondu sešlo bezmála 

deset tisíc korun. Především se ale účastníci seznámili s projekty REGI Base a svou 
přítomností vyjádřili vůli angažovat se ve prospěch těch, kteří sloužili naší zemi. Seskupení 
soutěžících bylo navíc velice různorodé – od profesionálních střelců po vysoké manažery, 
kteří mají nějaký vztah ke střelbě, a především k myšlence podpory veteránů. 

Odezva byla velice kladná, a tak Aleš Procházka za organizátory slibuje: „Potvrdilo se, 
že tento druh soutěže na podporu Nadačního fondu REGI Base má smysl a již nyní tedy 
pracujeme na seriálovém pokračování. Máme vytipované termíny pro konání jarního  
a podzimního kola 2014, které se co nejdříve objeví v kalendáři závodů na příští rok.“ 

A ještě pro úplnost: bronz si vystřílel Jan Kittler, stříbrnou příčku obsadil Pavel Raška 
a zlatým vítězem se stal Jaroslav Grmela. Ale nějakou tu drobnou cenu od sponzorů si odnesl 
každý účastník. 

Přidat komentáře k právě proběhlé nulté REGI Base Shooting Challenge lze zde.  
V rámci soutěže bylo vybráno celkem 9 962,- Kč, které byly vloženy na účet Nadačního fondu 
REGI BASE I. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/10/15/regi-base-shooting-challenge-dulezite-je-zucastnit-se/ 
 
 

REGI BASE VYPISUJE SOUTĚŽ NA GRAFICKÝ NÁVRH TRIKA! 
23. 10. 2013 
 

Limitovaná edice vlasteneckých triček (zde) pro Nadační fond REGI Base I. je 
vyprodaná a totéž platí pro starší verze. Poptávka ale naopak roste, protože nosit triko REGI 
Base znamená nejen dát najevo morální podporu a úctu novodobým veteránům, ale také 
prostřednictvím koupě trika finančně přispět na projekty, kterými se jim snažíme pomáhat. 

Je tedy třeba nejen nechat potisknout trika, ale pokud možno vybrat pro ně zbrusu 
nový motiv, který by na první pohled zaujal a vyjádřil hlavní myšlenku, že totiž je naší 
povinností pomáhat těm, kteří za nás sloužili. A pozor – ne nutně jen bývalým vojákům, ale 
také policistům, hasičům…, zkrátka opravdu všem, kteří za nás nasazují vlastní život. 

Během následujících tří týdnů proto budou přijímány soutěžní návrhy na nový potisk 
triček REGI Base, a to podle zadání, které naleznete v příloze tohoto článku. Na vítěze čeká 
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jako odměna dárkový vlastenecký set (zde) věnovaný Armyburzou, dále dárkový set REGI 
Base a samozřejmě i první exempláře triček potištěných podle jeho návrhu. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/10/23/regi-base-vypisuje-soutez-na-graficky-navrh-trika/ 
 
  
ZDRAVOTNICKÝ BATOH PODLE JIRKY SCHAMSE 
6. 11. 2013 
 

Právě započal vývoj „TacticalPro REGI Base Medic Bag”. Navrhne jej tým sestavený 
za REGI Base a vyrobí firma TacticalPro. Cílem je vyvinout nejen unikátní produkt, který bude 
kvalitní, praktickou a cenově dostupnou alternativou k zavedeným zdravotnickým batohům, 
ale také pak jeho prodejem získat finance na projekty pro veterány. 
Foto: Vývojový tým začal zvolna diskusí o určení a velikosti batohu 

V týmu jsou kromě bojového medika Jiřího „Regiho” Schamse také dva profesionální 
zdravotní záchranáři – Michal Motyčka a Martin Vyskočil. Druhý je navíc zdravotníkem roty 
aktivní zálohy. Dále se na vývoji podílí profesionální voják, combat lifesaver (CLS) Martin 
Šromovský, a nakonec i několik „nezávislých pozorovatelů”. 

Právě proběhla první velká porada, jejímž cílem bylo dosáhnout shody na určení 
batohu a jeho velikosti. Lze prozradit, že objem bude zhruba 35 litrů a výbava bude 
odpovídat potřebám combat lifesaverů, plus prostor na nějaké drobnosti navíc. Co je třeba 
do batohu poskládat, se testovalo rovnou s originální zdravotnickou výbavou. 
Foto: Při vymýšlení nového batohu se živě diskutovalo 

Batoh bude víceúčelový s možností rychlého doplnění zdravotnického vybavení  
a samozřejmě se snadným přístupem k veškerému materiálu ihned po otevření, přehledně 
utříděnému. Během porady, která se dvojnásobně protáhla oproti původně plánovanému 
času, se podařilo specifikovat většinu parametrů batohu a vymyslet několik vychytávek, 
které by si zasloužily patent. 

A proto už opravdu nelze prozradit více. Do poloviny prosince by nyní mohl vzniknout 
první prototyp či model. Ten se doladí na teoretické úrovni a pak především praxí. Možná  
s ním pak v průběhu ledna uvidíte někoho pracovat na pražské záchrance nebo na 
vojenském cvičení, ale spíše – jak to bývá u modelů nových vozů – vše bude do té doby 
drženo v maximálním možném utajení. 

Související informace na www.regibase.cz a www.tacticalpro.cz 
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Zdroj foto: https://www.armyweb.cz/clanek/zdravotnicky-batoh-podle-jirky-schamse 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/11/06/zdravotnicky-batoh-podle-jirky-schamse/ 
 
 
 
MOJMÍR DUBJÁK: VETERÁN S POSTTRAUMATICKOU STRESOVOU 
PORUCHOU? 
17. 11. 2013 
 

Téma, které je v České republice stále ještě tabu – vojáci, veteráni, kteří armádu 
opouštějí s podlomeným duševním zdravím. Pokud se někdo z nasazení vrátí se střepinami 
v hlavě nebo bez končetin, těžko to zpochybnit. Ale věnujte pozornost následujícímu 
příběhu…Foto: Mojmír Dubják v Pákistánu 

Celý ten příběh odstartoval už před několika lety. Tehdy ale unikl pozornosti jak 
armády, tak dokonce Mojmírových nejbližších. A ti si teď přejí především varovat ostatní. Na 
počátku stál totiž veselý chlapík, vojenský zdravotnický záchranář, zdravotní bratr. Na konci 
zlomený invalidní důchodce, zbavený svéprávnosti a bez koruny. 
 
Normální stresová reakce? 

Podpraporčík Mojmír Dubják sloužil vlasti přes sedm let. Za tu dobu stihnul 
absolvovat mise v Kosovu, po zemětřesení v Pákistánu, a nakonec v Afghánistánu. Zhruba 
od roku 2006 ovšem začal mít „kázeňské” problémy (nedostatečná sebekontrola, až 
agresivní jednání) Ve skutečnosti už u něj možná v této době propukala těžká duševní 
nemoc. 

Přesto byl vyslán s polním chirurgickým týmem do Kábulu. Zde pokračovaly, asi v té 
době stále nepatrné (ač minimálně o jednom excesu existuje záznam), změny v jeho chování. 
Třeba je kolegové přisuzovali stresu, kterému jsou vystaveni vojáci v misi víceméně stejnou 
měrou. Jedna z Mojmírových spolupracovnic si vzpomněla: „Byl stále v pohybu, během naší 
služby stále chodil.” 
 
Nečekaná rána… 

Psal se rok 2009, od návratu Mojmíra z poslední zahraniční mise uplynul rok,  
a v červnu mu bylo mu nabídnuto místo u 7. mechanizované brigády. Veškeré předpoklady 
podle tehdejšího personálního pohovoru splňoval. Jenže uběhlo pár měsíců a byl 
vyrozuměn, že mu armáda ukončuje předčasně závazek (měl trvat do roku 2012). 



Výroční zpráva 2013 
   

stránka 44 

Najednou něco nesplňoval, ale v písemném záznamu konkrétní určení chybí. Lze se 
jen domnívat, zda s tím nesouvisela bezpečnostní prověrka. Pro nové místo byla žádána na 
stupeň „vyhrazené”, což podle záznamu Mojmír splňoval. Sice o dva měsíce dříve nedostal 
vyšší stupeň „důvěrné” (s odvoláním NBÚ na dřívější přestupky, včetně ovšem překročení 
rychlosti na silnici). 

Spíše tedy obráceně – Mojmír chtěl přejít na místo, kde vystačí se základním stupněm 
bezpečnostní prověrky. Tento důvod tedy není relevantní. Za to se nabízí otázka: 
Nerozpoznal už někdo, že trpí Mojmír duševní nemocí? A pokud ano, má se armáda 
vypořádat s nemocným veteránem tak, že se jej zbaví bez poskytnutí další pomoci? 

Pokud Mojmír již v té době trpěl – a to je více než pravděpodobné – psychologickými 
problémy, nečekaný vyhazov z armády je patrně eskaloval. Trvalo ale ještě dva a půl roku, 
než se na to přišlo a dočkal se pomoci… 
 
Rodina musela použít trik 

Skok na březen roku 2012, kdy k Mojmírovi přijíždí jeho sestra. Už delší dobu se jí 
komunikace s bratrem nezdála. Kamarádka z armády jí proto dohledala, že od října 2009 už 
neslouží. Mojmír se ale celou tu dobu tvářil, že ano. Nikomu z rodiny ani kamarádům pravdu 
neřekl. 

„Padaly z něj naprosté bludy. Že prý mu armáda stále posílá peníze, že s ním 
kontrarozvědka komunikuje přes média a podobně,” líčí Mojmírova sestra Eva. Marně bratra 
přemlouvala, aby navštívil odborníka. Až se rozhodla zfalšovat armádní pozvání k náboru,  
a tím bratra přilákat ke známému vojenskému psychologovi. 

Jeho verdikt byl zdrcující: „Váš bratr trpí PTSD, suspektně mnohočetnou poruchou 
osobnosti a hebefrenní formou schizofrenie. Nyní česky – bohužel Vaše pozorování a mé 
závěry se shodují a jeho stav je vážný, žije ve svém světě, byť inteligentních, ale přesto bludů, 
zcela nereálných představ a očekávání…”. 
 
Přišel o všechno 

Rodina pak už neváhala, nechala Mojmíra převést do psychiatrické léčebny, nutná 
byla asistence policie. Lékaři okamžitě rozhodli o nutnosti hospitalizace i bez souhlasu 
pacienta. Mojmír byl propuštěn do domácího ošetřování až po čtyřech měsících. 

Stav byl natolik vážný, že získal nárok na invalidní důchod a soud omezil jeho 
svéprávnost. Starosti převzala Mojmírova maminka a sourozenci. A nebyly to ledajaké 
starosti, nýbrž miliónový dluh. Aby měl Mojmír z čeho žít, nabral si totiž půjčky. Do toho 
nestíhal splácet hypotéku. 

Za výsledek je teď jeho rodina vděčná, ačkoli vzbuzuje spíše hořkost. Osobní bankrot 
byl Mojmírovi povolen bez problémů. Nikdo už ale neřeší, že o zrekonstruovaný vysněný 
dům a veškeré úspory přišel v důsledku jednání z doby, kdy už jednoznačně nebyl při 
smyslech. Pochybným úvěrovým společnostem musí navíc ještě dál platit tak jako tak. 

Mojmír nyní žije s maminkou, z jeho invalidního příjmu mu má zbývat pět let 
naprosté minimum. Přesto i díky svým čtyřem sourozencům je schopen žít důstojně. Pokud 
je něco opravdu trápí, tak neznámé příčiny Mojmírovy choroby. 
 
Ministerstvo obrany bylo bezradné. 

Mojmír adresoval nějaké dopisy, již plné bludů a proseb, armádnímu generálu Ing. 
Pickovi, dále Ing. Karaffovi, řediteli Personální sekce MO, také Velitelství sil podpory, 
Finanční sekci MO, a Ing. Vršovskému – Vojenský úřad soc. zabezpečení. Nepřekvapí, že se 
mu pomoci nedostalo. 
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Eva se po odhalení bratrova stavu obrátila rovněž na ministerstvo, Odbor pro válečné 
veterány. Dostalo se jí odpovědi, že ministerstvo pomoci nemůže. Alespoň ale přišla určitá 
formální i neformální doporučení, jak situaci řešit. A také návrh dopisu pro věřitele. „To první 
vyšlo. Ale komunikace s věřiteli nikam nevedla. Proto jsme zvolili oddlužení, ačkoli jsme od 
něj byli zrazováni,” hodnotí výsledky Eva. 
 
Selhala armáda? 

To, co nyní rodinu čeká, je pátrání, co se vlastně stalo. „Primárně jsme řešili 
Mojmírovo zdraví a dluhy. Teď je zaléčený, osobní bankrot proběhl nedávno. A nám se 
konečně vrací myšlenky na to, co a proč se vlastně stalo,” popisuje Eva. 

Totiž i pokud pomineme spory o to, zda Mojmírova duševní nemoc byla geneticky 
podmíněná nebo získaná během služby, zdá se až neuvěřitelné, že nebyla včas odhalena.  
S velkou pravděpodobností totiž byly první příznaky patrné už během služby, zapříčinily 
Mojmírovy „kázeňské” problémy i předčasné ukončení závazku. 

Armáda, která podrobuje vyšetření vojáky před odjezdem do mise i po návratu z ní, 
si ničeho nevšimla. Anebo možná ano, a proto se Mojmíra zničehonic zbavila? Rodina si nyní 
hodlá vyžádat veškerou personální a lékařskou dokumentaci. A to přesto, že oslovený 
právník mimo jiné prohodil: „Pokud by tam bylo zřejmé pochybení, beztak důkazy zničí.” 

Přesto zůstává rodina optimistická. „Zatím na to nebyl čas a když jsme se teď ptali 
přátel, kteří jsou vojáky, spíše nás zrazovali, ať se do žádného křížku s armádou nepouštíme. 
Nám ale nejde o nějaké odškodné, my nyní chceme co nejvíce pomoci Mojmírovým lékařům, 
aby se dopátrali spouštěčů jeho nemoci a mohli mu efektivněji pomoci,” vysvětluje Eva. 

To může potvrdit i Nadační fond REGI Base I., na který se právě Eva obrátila: „Jsme 
schopni poskytnout lékařské i právní konzultace, ale shodli jsme se s rodinou, že důležité je 
na případ vůbec upozornit. Sdělení je jasné: Všímejte si a prověřujte své blízké, zvláště jsou-
li vystaveni extrémní stresové zátěži,” dodává předsedkyně správní rady fondu Jindra 
Pavlová.¨ 

A pokračuje: „Kdokoli z bývalých Mojmírových kolegů a přátel by měl zapátrat  
v paměti a poskytnout indicie, které pomohou rodině poskládat střípky Mojmírovy 
minulosti, tedy rozvoje jeho nemoci. Nejen pro lepší cílení léčby. Nedovedu si totiž 
představit, čím si prošla Mojmírova rodina, která chce nyní přijít na to, kde se stala chyba. 
Pomozte jí, třeba i anonymně.”  

 
Zdroj:  https://www.armyweb.cz/clanek/mojmir-dubjak-veteran-s-posttraumatickou-stresovou-
poruchou  
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/11/17/mojmir-dubjak-veteran-s-posttraumatickou-
stresovou-poruchou/ 
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DOBRÉ ÚMYSLY A ŠPATNÉ KONCE: ZNEUŽÍVÁNÍ JMÉNA REGI BASE  
21. 11. 2013 
 

Nadační fond REGI Base I. se bohužel v posledních měsících stává lákavou hlavičkou 
pro samozvané akce, s nimiž nemá co dočinění. Dobrá vůle nebo myšlenka neospravedlňuje 
zneužití jména. Že si někdo usmyslí přispět veřejnou akcí (sbírkou) veteránům, ještě nutně 
neznamená, že se může zaštítit značkou REGI Base, jakkoli by pak výtěžek skutečně převedl 
na nadační účet. 
 
Samozvaná dražba 

Začalo to na jaře, kdy jistý armyshop – nebudeme jmenovat – vyčlenil nějaké své 
zboží do dobročinné dražby. Nápad sice REGI Base adresoval, ale aniž by vyčkal na odezvu, 
dražbu zrealizoval. Pak se vytasil s tím, že posílá na účet pár tisíc korun. A ještě se cítil dotčen, 
když se zástupci nadačního fondu nad jeho postupem podivili. 

Neuplynulo mnoho času a našel se další zájemce cosi dražit. Sice REGI Base 
vyrozuměl, pro změnu se ale cítil dotčen, když byl jeho záměr slušně zamítnut. A proč byl 
zamítnut? Protože dotyčný potřeboval propagovat své zboží, deklaroval jeho cenu ovšem 
současně i to, že se spokojí s vydražením zboží za cenu nižší. Inu, to je marketing! Dražitel se 
ukáže jako společensky zodpovědný, veterány podporující, ale na skutečnou hodnotu 
pomoci nehledí. 
 
Etické kodexy REGI Base 

I proto nadační fond vypracoval etické kodexy pro podobné případy, ať už 
dobročinné aukce, výtěžky ze startovného na soutěžích, tomboly na plesech a další. 
Pořadatel, který chce záštitu REGI Base, se musí předem zavázat nejen ke vzájemné 
marketingové podpoře, ale také třeba nahlásit, kolik bude vybírat, kolik bude vyvolávací 
cena atp. 

Málokdo si patrně uvědomuje, že REGI Base – název a logo – jsou chráněnou 
značkou. Nemůže je nikde používat bez předchozího souhlasu. Navíc realizací neohlášené 
sbírky může i porušovat zákon. Přesto takových případů přibývá, snad s tím, jak roste 
známost a dobré jméno REGI Base. Toto dobré jméno se tak ocitá v ohrožení, aniž by to 
nadační fond mohl ovlivnit. 
 
Poslední nepříjemnost: sbírka pro Lukáše 

Naposledy došlo k nepříjemnému překvapení před pár dny. Zákonný opatrovník  
a otec Lukáše Hirky po nás požadoval informace a prokázání, jak sbírky z dodatečných akcí 
navazujících na sbírku „Kámen pro Lukáše“ skončily, nebo zda ještě probíhají, a zda byly 
peníze poukázány na konto REGI Base za účelem příspěvků na zakoupení rehabilitačního 
stolu, zkrátka kde tyto peníze skončily. 

Jenže o nějakých dodatečných akcích a sbírkách jsme nevěděli zhola nic. Považujeme 
za nepřípustné, aby Lukášovu rodinu kdokoli klamal s falešným odvoláváním se na REGI 
Base, a aby tímto způsobem současně na REGI Base parazitoval. Proto činíme následující 
prohlášení. 
 
Prohlášení 

V letních měsících zorganizovali někteří z vás finanční sbírku „Kámen pro Lukáše“, 
která měla posloužit k zajištění koupě robotického rehabilitačního stolu, který se nadační 
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fond rozhodl zajistit pro Lukáše, a nadační fond poskytl výjimečně nad touto akcí záštitu  
a bankovní účet. 

Vzhledem k tomu, že se organizátoři sbírky odmlčeli, nemáme s nimi žádný kontakt 
ani informace o tom, zda sbírka (dodatečné sbírky) trvá nebo byla ukončena a s jakým 
výsledkem, prohlašujeme, že Nadační fond Regi Base považuje všechny sbírky spojené se 
jménem Lukáše Hirky za definitivně ukončené, a to nejpozději k 15.11.2013, že nepřijímá 
finanční příspěvky motivované uvedenou akcí (příslušně označené po tomto datu budou 
vráceny zpět dárcům). 

Nadační fond REGI Base prohlašuje, že všechny došlé příspěvky na účet pro akci 
„Kámen pro Lukáše“ řádně v srpnu t. r. již předal Lukášovi, resp. jeho zákonnému zástupci, 
neboť se zatím nepodařilo zajistit zakoupení stolu. Stejným způsobem bude naloženo  
s případnými příspěvky došlými a takto označenými na účet do 15.11.2013. 

Nadační fond REGI Base pro budoucnost sděluje, že není cílem nadační činnosti 
pořádat individuálně motivované sbírky ve prospěch jednotlivců ani poskytovat nad akcemi 
organizovanými třetími osobami záruky a záštity. Pokud právnická osoba nebo jedinec 
budou chtít, byť s nejlepšími úmysly, zorganizovat akce, jejichž součástí bude finanční plnění 
(sbírky, tomboly, hry, loterie apod.), musí tak učinit vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

Nadační fond REGI Base I. však velmi uvítá a bude vděčný každému, kdo se rozhodne 
věnovat jakýkoli finanční dar nebo výtěžek ze své akce na podporu nadační činnosti pro 
válečné veterány. V těchto případech a dle předchozí písemné žádosti poskytne nadační 
fond souhlas s užitím ochranné známky „REGI Base“ na propagaci akce. Další podrobnosti  
o mediální spolupráci dohodneme s pořadatelem dle podmínek a typu akce. 

Děkujeme všem kamarádům a příznivcům za pochopení a přejeme do budoucna vše 
dobré. 
 
JUDr. Jindra Pavlová 
Předsedkyně správní rady 
Nadační fond REGI BASE I.  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/11/21/dobre-umysly-a-spatne-konce-zneuzivani-jmena-regi-
base/ 
 

 

FOTKY REGIHO: 2. MÍSTO NA CZECH PRESS PHOTO  
28. 11. 2013 
 

V letošním ročníku nejprestižnější tuzemské fotografické soutěže učarovala porotě 
mimo jiné i série snímků, která zachycuje „všední život” veterána Jirky „Regiho” Schamse. 
Foto: REGI s paní Schamsovou (maminka). Jejím autorem je Petr Toman, který v současné 
době fotí také pokroky jiného veterána – Lukáše „Hiro” Hirky – a uvažuje taktéž o cyklu 
věnovanému těm, kdo trpí posttraumatickým stresovým syndromem. Foto: REGI  
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a spoluorganizátorka výstavy Štepánka Nikodýmová, která pracuje u ministra Fischera  
a Regiho zná z kampaně. 

Petr Toman se nejprve věnoval psaní do novin a reportážní fotografii, nicméně rychlý 
žurnalistický styl práce mu nevyhovoval, a proto se začal věnovat vlastním dokumentárním 
projektům. Cenu CZECH PRESS PHOTO již v minulosti získal za sérii o bývalých likvidátorech 
černobylské jaderné havárie. Foto: REGI a jeho asistent, Štěpánka se celou dobu o Regiho 
starala. 

Momentálně se věnuje projektu novodobých válečných veteránů a spolupracuje  
s Nadačním fondem REGI Base I. Jeho cyklus nese název „Odvrácená tvář války”. Ze soutěže 
si letos odnesl druhé místo a pořadatelé navíc na slavnostní vyhlášení pozvali i samotného 
Jirku Schamse, aby se ujal předávání cen jako čestný host. Foto: REGI s maminkou. 

Petr Toman přitom nechce jen fotit to, co „lahodí” objektivu a oku diváka. Téma si 
vybral, protože jej samotného trápí: „Mezi oběma zraněními (pozn. red.: Jirky a Lukáše) 
uběhly čtyři roky. Dalo se předpokládat, že za tu dobu se vybuduje adekvátní systém péče 
pro další raněné, ale ukazuje se, že společnost si s nimi stále neví rady. Zatímco ve většině 
členských zemí NATO putují ranění vojáci po propuštění z nemocnic do veteránských center, 
kde se jim věnují týmy fyzioterapeutů, logopedů, psychologů a odborné pomoci se dostává 
i nejbližším, v České republice se role pečovatelky přehodí na rodinu.” 

Fotografie z letošního CZECH PRESS PHOTO můžete až do konce ledna 2014 vidět  
v Křížové chodbě a v Rytířském sále Staroměstské radnice v Praze. Probíhá zde i návštěvnická 
anketa, na jejímž základě bude vyhlášena Cena diváků. Takže můžete pro Regiho hlasovat! 
 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/11/28/fotky-regiho-2-misto-na-czech-press-photo/ 
 

 

ROZHOVOR V ROZHLASE S MGR. JAKUBEM PĚTIOKÝM  
10. 12. 2013 
 

Mgr. Jakub Pětioký, Koordinátor a vedoucí rehabilitační péče o pacienty se získaným 
poškozením mozku. 131210vh01_kladruby_repo.mp3 (2,8 MB) 

 
Zdroj: www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1290994  
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/12/10/rozhovor-v-rozhlase-s-mgr-jakubem-petiokym/ 
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CHARITATIVNÍ E-SHOP REGI BASE: NEJEN VÁNOČNÍ INSPIRACE 
11. 12. 2013 

Chcete sobě nebo blízkým pořídit něco originálního, kvalitního, něco, čím dáte 
najevo, že vám nejsou lhostejné osudy těch, kteří za nás sloužili, tedy i něco, čím přispějete 
na projekty, které jsou jim určeny? Pak zkuste charitativní e-shop REGI Base. 

Je sice pravdou, že Nadační fond REGI Base I. se spoléhá především na velké sponzory 
– ostatně budovat veteránské roboticko-rehabilitační centrum je investice, z níž se protáčejí 
panenky – avšak sesterská obecně prospěšná společnost REGI Base START vystačí relativně 
s málem k tomu, aby pomáhala individuálně už nyní tam, kde je to třeba. 

Tak jako činí dnes řada podobných organizací, zřídila i REGI Base svůj obchůdek. 
Možná jej někteří znáte, protože byl založen už před rokem, avšak teprve nyní se začíná dařit 
naplňovat koncepci jeho nabídky. Děje se tak samozřejmě díky práci dobrovolníků a dobré 
vůli dodavatelů a partnerů. 
 
Co tedy nabízíme? 
 
Sortiment 1 – „Hlásím se k tomu, že podporuji ty, kdo za nás sloužili” 

Plně se již podařilo rozvinout kategorii upomínkových předmětů. Sem patří zejména 
kvalitní kovové přívěsky se znakem REGI Base od firmy ZINAKO. Ty jsou dodávány na 
kuličkových nebo kožených řetízcích, případně jako klíčenky s karabinkou. 

Už na Dnech NATO se naši příznivci mohli setkat s výšivkami na suchém zipu (patch) 
opět se znakem REGI Base, které vyšívá paní Stočesová. Patří mezi ty naše dodavatele, kteří 
nám od počátku velice pomáhají třeba ochotou rozložit dodávky bez účtování přípravy  
k výrobě a poštovného. Proč je to důležité? Čím levněji zboží získáme, tím větší je zisk z jeho 
prodeje, který putuje na projekty určené veteránům. 

Zcela nově testujeme klasické placky na spínací špendlík – přeci jen ne každý má 
oblečení opatřené velcro panely (suchým zipem), aby si znak REGI Base hrdě připnul třeba 
na rukáv nebo na čepici. Placka je univerzální. Kromě loga jsme na ni umístili v další variantě 
také vlčí mák (o něm více později), českou vlajku a vytvořili jsme i speciální edici pro děti 
vojáků – veteránů. 

Hitem už se u našich zákazníků staly survival náramky (paracordy). Plete je naše 
dobrovolnice Vendula Honajzerová a významně s jejich výrobou pomohl armyshop Armed, 
který obstaral levně padákové šňůry. V první sérii jsme se jen drželi barev REGI Base, tedy 
červené a černé. V druhé generaci již nabízíme také pouze černou nebo béžovou (coyote 
brown) a co je hlavní, do náramků jsou nově vpleteny kovové znaky REGI Base rovněž od 
firmy ZINAKO. 

V neposlední řadě nabízíme také zakázkovou výrobu survival náramků jako obojků 
pro psy. 
 
Sortiment 2 – oděvy, móda a vojenská výstroj 

Vzhledem k náročnosti tvorby této nabídky zatím trochu pokulháváme. Novinky 
proto budeme uvádět až na jaře. Snad jen s výjimkou speciální edice čepic Tilak (o ní více za 
chvíli). V současné době probíhá zvýhodněný doprodej triček z počátků charitativního 
eshopu, a sice s motivem svatého Václava nebo s vyšitým logotypem REGI Base. 

Někteří možná zaregistrovali, že se limitovaná série triček REGI Base letos objevila 
také v nabídce Armyburzy a Armywebu. Oněch dvě stě kusů opravdu už v původní podobě 
nikdy nepřibude. Základní motiv se ale v jednodušší jednobarevné verzi objeví v novém roce. 
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Snažíme se také „vytunit” ručně dělané šály a šátky, které nám od počátku poskytuje 
do komise přední česká textilní výtvarnice Kateřina Kočková. Pro přítelkyně, manželky, 
maminky a babičky se hodí hedvábné a vrapované verze. Pro military příznivce s ní 
připravujeme šátky typu shemag („arafat”) v barevném provedení maskovacího vzoru. 
Pochopitelně ale co kus, to originál. 

Úplnou novinkou je spolupráce s firmou Tilak, která se řadí nejen mezi top five  
v Evropě v oblasti outdoorové a zvláště horolezecké výbavy, ale v uplynulém roce pronikla 
do povědomí military příznivců také testovací vojenskou soupravou. Šije z nejmodernější 
materiálů a jako jedna z mála výhradně v České republice a v malých nákladech. 

Zatím jsme stihli připravit pouze zimní čepice z materiálu Polartec, které jsou jako 
první a jen pro REGI Base v nabídce Tilak opatřeny v čelové části velcro panelem (suchým 
zipem), což je nyní standard u vojenských čepic. Nabízíme je jak samostatně, tak společně 
ve zvýhodněné variantě s patchem REGI Base. V novém roce chceme vypilovat další 
„military” sortiment. 

V neposlední řadě jste se již mohli na stránkách Armywebu dočíst o spolupráci REGI 
Base s firmou TacticalPro. Zde jsme si ukousli větší sousto, a proto půjde-li vše dobře, 
představíme speciální produkt v březnu u příležitosti výročí zranění Jirky „Regi” Schamse. 
Bude se jednat o revoluční systém zdravotnických vojenských batohů, které uspokojí combat 
life savery a combat mediky a vůbec všechny zdravotníky, ktěří potřebují variabilitu ve volbě 
objemu nesené výbavy. 
 
Další projekty a vize… 

A tím zdaleka nekončíme. Možná je to smělý cíl, nicméně REGI Base nechce jen pod 
svojí značkou prodávat „suvenýry”, jakkoli i to zákazníky uspokojí, protože přispět na dobrou 
věc je zkrátka příjemnější, pokud za to něco pěkného a kvalitního dostanete. Jenže chceme 
současně díky pomoci zkušených veteránů obohatit minimálně tuzemský trh o výrobky, 
jejichž řešení nejen potěší fanoušky, ale dobře poslouží těm, kteří za nás nasazují své životy. 

Ať už se jedná o jednu či druhou kategorii, urazili jsme teď na podzim velký kus cesty. 
Všem dodavatelům a partnerům patří velký dík. Ozývají se navíc stále další. Tak třeba 
jednáme s konfekčním řetězcem Reserved (dodávka triček) nebo s pivovarem Regent (kdo 
by si nedal národní nápoj, když by věděl, že s každým lokem podporuje veterány?; ne 
náhodou vlastní tento pivovar bývalý voják). A ve vývoji již zmínění TacticalPro nebo Tilak… 

Nakonec je ale hlavní poděkovat těm, kdo REGI Base podporují v té hlavní roli – jako 
fanoušci, jako lidé, kteří se vždy postaví za čest našich veteránů, sdílejí články z naší rubriky 
nebo facebooku a nestydí se za to, že se v tomto směru liší od většinové populace, která umí 
jen kritizovat a nadávat národním hrdinům do žoldáků. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/12/11/charitativni-e-shop-regi-base-nejen-vanocni-
inspirace/ 
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DESÍTKY LIDÍ DĚLALO ANGLIČÁKY PRO LUKÁŠE HIRKU! 
20. 12. 2013 
 

Jak jsme již avizovali, veterán misí KFOR a ISAF David Musil uspořádal letos podruhé 
akci „Cesta do pekla a zase zpátky”, při níž se 24 hodin nonstop cvičí angličáky. A přestože 
mise je to téměř vražedná, našlo se dost odvážlivců… 
anglie_02 Foto: Účastníci akce „Cesta do pekla a zase zpátky” 

 
Letošního klání se zúčastnilo celkem deset registrovaných a dva odvážní jednotlivci 

Ladislava Rozsívalová a Michal Dvořák. V Hradci Králové a Benešově byl vytvořen i tzv. Open 
tým pro „kolemjdoucí”, v němž mohl každý přispět do celkového počtu angličáků. 

Některé tyto týmy přijely do Hradce Králové, tři týmy cvičily v Benešově (kde byl 
mimo jiné jediný čistě ženský tým), jeden v Hostinném a jeden na Slovensku v Trenčanských 
Teplicích. Ačkoliv většina týmů nahlásila plný počet pěti účastníků, nakonec některé 
startovaly v menším počtu, což znamenalo větší zátěž. 

Všichni soutěžící netrpělivě očekávali společný start v 18 hodin. „Už během večera 
přišlo pár zpráv, že některé týmy mají první zraněné. Přicházela i první videa a fotografie,” 
líčí rozjezd závodu jeho autor David Musil. 

Každý trávil volnou chvilku mezi svoji porci angličáků jinak. Někdo spal, jiní si povídali, 
někteří sledovali filmy nebo povzbuzovali své kolegy. Ze začátku bylo tempo přímo vražedné, 
ale s přibývajícím časem a vyčerpáním se tempo zpomalovalo. 
anglie_01 Foto: Při akci byla všudypřítomná sranda ale i únava 
 

„Prvním zlomem byla šestá hodina ranní, kdy jsme byli všichni v pekle a konečně jsme 
se vydali na cestu zpátky. Ke konci celé čtyřiadvaceti-hodinovky už to bylo hodně o hlavě. 
Každé opakování bolelo víc a víc, ale jelo se dál,” popisuje pocity vyčerpání David. 

Poslední hodinu už se taktizovalo, aby výsledek vypadal „hezky”. Po odbytí šesté 
večerní v sobotu ze všech spadl obrovský kámen, že je konec, a čekání na výsledky. Celkovým 
vítězem se pro letošní rok stal WARRIOR TÝM ze Slovenska, který udělal 17814 angličáků. 

Výsledek, který se však očekával ze všeho nejvíce, byl celkový počet všech angličáků. 
„Přiznám se, že jsem to musel několikrát počítat, protože jsem výsledku nechtěl věřit. 
Dohromady se za 24 hodin na čtyřech místech udělalo neuvěřitelných 130 981 opakování 
angličáků. Jinak vítězem byl každý, kdo se zúčastnil, odešel do pekla a zase se vrátil a udělal 
něco pro dobrou věc. Děkuji všem!” uzavírá David Musil. 
anglie_00Foto: Cesta do pekla a zase zpátky není jenom prázdná fráze, byla to fakt dřina 
 

Na startovném se podařilo získat pět a půl tisíce korun. Po konzultaci pořadatele  
s Nadačním fondem REGI Base I. bylo rozhodnuto, že tuto částku obdrží Lukáš Hirka, 
respektive jeho rodina, která mu po loňském zranění v Afghánistánu pomáhá přežít  
a postavit se na nohy. 
 
Výsledky – týmy: 
1. WARRIOR TEAM (17 814) 
2. KOZY TÝM (15 600) 
3. BABIČČINA VOLBA (13 727) 
4. UNDERGROUND ARENA KOŤÁTKA (13 631) 
5. TROPA DE JELITA (13 117) 
6. SPLAŠENÁ KLADIVA (12 750) 
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7. RLC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ (10 014) 
8. KYOKU GANG (7074) 
9. SUICIDE GIRLS (6 788) 
10. CHLAPCI CHUCKA NORRISE (6 069) 
11. OPEN TÝM UNDERGROUND ARENA BENEŠOV (4 387) 
OPEN TÝM HRADEC KRÁLOVÉ (2 600) 
Výsledky – jednotlivci: 
12. MICHAL DVOŘÁK (4 410) 
LADISLAVA ROZSÍVALOVÁ (3 000) 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2013/12/20/desitky-lidi-delalo-anglicaky-pro-lukase-hirku/ 
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3. Finanční zpráva  
3. 1 Rozvaha k 31. 12. 20131 
 

Označ. 
 
 

AKTIVA 
 

číslo 
řádku 
 

Účetní období 
stav k prvnímu dni k poslednímu 

dni 
A. Dlouhodobý majetek 

celkem  
1 +0 +508 

A. II. Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 

10 +0 +600 

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

14 +0 +600 

A. IV.  Oprávky 
k dlouhodobému 
majetku celkem 

29 +0 -92 

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

36 +0 -92 

B. Krátkodobý majetek 
celkem 

41 +143 +497 

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

zálohy 
56 +0 +10 

B. III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 

72 +63 +407 

B. III. 1. Pokladna 73 +50 +370 
B. III. 3. Účty v bankách 75 +13 +37 
 AKTIVA CELKEM 85 +143 +1005 
 
 

    

 PASIVA    
A Vlastní zdroje celkem 86 +143 +660 
A. I. Jmění celkem 87 +10 +610 
A. I. 1. Vlastní jmění 88 +10 +610 
A. II. Výsledek hospodaření 

celkem 
91 +133 +50 

A. II. 1. Účet výsledku 
hospodaření 

92 xxxxxxxxxx -82 

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

93 +67 xxxxxxxxxxx 

 
1 od 1.1.2013, do 31. 12. 2013, v tisících Kč 



Výroční zpráva 2013 
   

stránka 54 

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

94 +66 +132 

B Cizí zdroje celkem 95 +0 +345 
B. III. Krátkodobé závazky 

celkem 
106 +0 +303 

B. III. 4. Ostatní závazky 110 +0 +300 
B. III. 22. Dohadné účty pasivní 128 +0 +3 
B. IV. Jiná pasiva celkem 130 +0 +42 
B. IV. 2. Výnosy příštích období 132 +0 +42 
  PASIVA CELKEM 134 +143 +1005 

 

3. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20132 
 

Označ. 
 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo 
řádku 

Běžné období 
Hlavní Hospodářská Celkem 

A Náklady     
A. I. Spotřebované nákupy 

celkem 
1 +20 +8 +28 

A. I. 1. Spotřeba materiálu 2 +20 +8 +28 
A. II. Služby celkem 6 +56 +0 +56 
A. II. 6. Cestovné 8 +2 +0 +2 
A. II. 7. Náklady na reprezentaci 9 +15 +0 +15 
A. II. 8. Ostatní služby 10 +39 +0 +39 
A. IV. Daně a poplatky celkem 17 +1 +0 +1 
A. IV. 14. Daň silniční 18 +1 +0 +1 
A. V. Ostatní náklady celkem 21 +109 +0 +109 
A. V. 22. Dary 27 +89 +0 +89 
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 29 +20 +0 +20 
A. VI. Odpisy, prodaný 

majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek 

30 +92 +0 +92 

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

31 +92 +0 +92 

  Náklady celkem 42 +278 +8 +286 
      
B. Výnosy     
B. I. Tržby za vlastní výkony a 

za zboží celkem 
43  +30 +30 

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky 44  +30 +30 

 
2 od 1.1.2013, do 31. 12. 2013, v tisících Kč 
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B. V. Tržby z prodeje majetku, 
zúčt. rezerv a opravných 
položek 

65 +2  +2 

B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu 68 +2  +2 
B. VI. Přijaté příspěvky celkem 73 +172  +172 
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 +172  +172 
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky 76    
  Výnosy celkem 79 +174 +30 +204 
C. Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
80 -104 +22 -82 

D.  Výsledek hospodaření 
po zdanění 

82 -104 +22 -82 

 

 

3. 3 Přijaté a poskytnuté dary3 
 

Přijaté dary  Peněžní - 213.000, - Kč (použito 171.000 
Kč), nepeněžní - osobní automobil 
oceněn RPC 600.000 Kč 

Poskytnuté dary 89.000, - Kč  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 od 1.1.2013, do 31. 12. 2013 



Výroční zpráva 2013 
   

stránka 56 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


