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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 (Komerční banka 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:  Jindra Pavlová – předseda  

 Miroslav Nosek – člen  
Jakub Pětioký – člen  
Bc. Aleš Procházka – člen představenstva  

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. 

Zajištěním nákupu nejmodernějšího roboticko-rehabilitačního zařízení Eksoskeleton  
a robotického vertikalizačního stolu ERIGO PRO si Nadační fond vybudoval prestiž v oblasti 
rehabilitace. Dlouhodobě pracuje na vybudování diagnostické kliniky a roboticko-
rehabilitačně experimentálního centra pro pacienty se získaným poškozením mozku, které 
by se stalo světovým unikátem. Absolutní novinkou bude vytvoření MIC (Medicínsko-
informačního centrum), které bude ve spolupráci s partnery z USA, Izraele, Číny a Ruska 
shromažďovat léčebné úspěchy, postupy a novinky z celého světa, které následně doporučí 
svým klientům v případě potřeby. Nadační fond REGI Base I. zajišťuje výběr speciálních 
osobních asistentů pro zraněné vojáky a následnou možnou speciální rehabilitační péči 
v zahraničí. 

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

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

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

26let 
 
 

Co děláme:  
Pomoc válečným veteránům 
Nadační fond REGI Base I. byl založen v roce 2011 s cílem pomáhat zraněným novodobým 
válečným veteránům. Teprve později se rozšířil o pomoc hasičům a policistům. Škála služeb, 
kterou je schopen zraněným veteránům poskytnout, je poměrně široká a děje se tak z velké 
části formou jednotlivých projektů. Po seznámení se s žádostí o pomoci je každý případ 
jednotlivě posouzen a pomoc je postavena na míru každému přijatému případu. Nadační 
fond dokáže pomoci nejen v zajištění a financování rehabilitací na velmi specializovaných 
pracovištích, ale i zorganizovat celý léčebný proces včetně administrativní podpory.  
A hlavně, dokáže pomoci i tam, kde už spousta jiných pomoci nedokáže! 
 
Pomoc hasičům a policistům 
Nadační fond REGI Base I. pomáhá nejen zraněným novodobým válečným veteránům, ale 
od roku 2015 rozšířil svoji pomoc na “všechny, kteří za nás sloužili“. Pomoc u něj tedy najdou  
i vojáci, policisté a hasiči, zranění ve službě. Toto rozšíření bylo reakcí na nedostatečnou 
podporu těchto, velmi často velmi statečných a aktivních jedinců, které zranění vyřadilo  
z běžného života. Pomoc nekončí u lékařské pomoci. Nadace má i vyšší cíl, pokud to jen 



Výroční zpráva 2015 
   

stránka 4 
 

trochu jde, snaží se přispět, třeba zajištěním nadstandardního vybavení, k návratu těchto lidí 
do běžného života. 
 
Nákup speciálních rehabilitačních pomůcek 
Zakoupili jsme do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech Eksoskeleton od amerického výrobce 
BIONIX, vertikalizační stůl ERIGO PRO od švýcarského dodavatele HOCOMA. 
 
Charitativní střelecké závody 
Nadační fond REGI Base I. pravidelně pořádá charitativní střelecké závody pod názvem REGI 
BASE SHOOTING CHALLENGE. Akce jsou velmi oblíbené, na své si přijdou nejen přítomní 
střelci, pro které je vždy připravena nějaká zajímavá střelecká výzva, ale i diváci pacifisté, byť 
je jich velká menšina. Výtěžek ze zápisného je vždy věnován jednomu konkrétnímu člověku, 
o kterého se nadační fond stará. Více o proběhlých závodech zde nebo na našem 
facebookovém profilu. 
 
Přednášky 
Téma, kterému se Nadační fond REGI Base I. věnuje, je důležitým, byť opomíjeným, a často 
ne zcela správně chápaným, společenským tématem. Proto Fond pořádá i přednášky pro 
školy. Tohle setkání mladých lidí s novodobými veterány války s terorismem, tématem více 
než aktuálním, přibližuje studentům a žákům zážitky, zkušenosti a osobní příběhy vojáků 
českých elitních jednotek z nasazení v boji proti terorismu. Současně vede k zamyšlení se 
nad tím, že slova jako vlastenectví, hrdinství a obrana vlasti nejsou jen prázdnými pojmy  
z učebnic historie. 
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V roce 2015 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 

ZEMŘEL JIŘÍ REGI SCHAMS 
7. 1. 2015 

 

Nadpraporčík v. v. Jiří Schams zvaný Regi dobojoval svou poslední bitvu. „Byla to 
podpásovka,“ řekl o příčině Jiřího úmrtí jeho blízký kamarád a spoluzakladatel našeho 
nadačního fondu Hynek Čech. 

 
Zpráva: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/zemrel-jiri-schams-veteran-z-
afghanistanu/r~6e915e8696ad11e4bdad0025900fea04/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/01/07/zemrel-jiri-regi-schams/ 
 
 

LIDÉ SE ROZLOUČILI S REGIM 
15. 1. 2015  

 

Dnes se ve velké obřadní síni Strašnického krematoria lidé rozloučili s napraporčíkem 
v. v. Jiřím „Regim“ Schamsem, válečným hrdinou, iniciátorem a spoluzakladatelem našeho 
fondu a symbolem optimismu, neutuchající vůle porvat se se vším, co mu jeho krátký, ale 
naplněný život přinesl – a v neposlední řadě symbolem naděje. Obřad se všemi vojenskými 
poctami i životní příběhy jeho spolubojovníků s válečným zraněním zachytila reportáž 
veřejnoprávní televize: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/298267-veteran-jiri-
schams-dal-nadeji-lidem-s-poskozenim-mozku/ 

Čest Tvé památce! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/01/15/lide-se-rozloucili-s-regim/ 
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PŘÍLEŽITOST: ASISTENT PROJEKTU 3D PREMOTORICKÉ 
DOVEDNOSTI – VÝZKUMNÁ STUDIE 
27. 1. 2015  
 
HLEDÁME ADEPTA NA POZICI: 
Asistent projektu 3D Premotorické dovednosti – výzkumná studie 

Pro zahraničního lektora (USA) hledáme vhodného asistenta, kterého proškolíme  
v užívání počítačového trenažéru virtuální rehabilitace z pozice postiženého člověka. 
Asistent bude pomáhat lektorovi zaučovat dobrovolníky projektu – postižené osoby – pro 
cvičení na počítači, sledovat správnost cvičení a tlumočit pokyny a požadavky lektora. 
Každou lekci absolvují vždy tři osoby současně na třech počítačích a lektor s asistentem 
sledují správnost cvičení a koriguji chyby. Komunikace probíhá v anglickém a českém jazyce. 
Doba trvání studie: v běhu; do 15.4.2015 
Místo: Praha, Kongresové centrum, Vyšehrad. Termíny: pondělí, středa, pátek 13.30 – 
16.30 hod. příchod + příprava: 12:50 hod. 
Požadujeme: Minimálně průměrnou znalost angličtiny, volný čas po celou dobu trvání 
projektu, empatii a trpělivost při práci s postiženými osobami 
Nabízíme: Zkušenost při práci na unikátním projektu 
Finanční odměnu 210,- Kč / 1 termín, tj. 630,- Kč / týden 
Dohodu o provedení práce 

Vhodné především pro studenty zdravotnických škol apod., po ukončení spolupráce 
obdrží asistent osvědčení o odborné praxi s podrobným popisem činnosti od RÚ Kladruby  
a Nadačního fondu Regi Base I. 

Zájemci se mohou hlásit písemně na email: jindra.pavlova@regibase.cz, pro zpětný 
kontakt prosím uveďte jméno a příjmení, ročník narození a telefon, na kterém Vás 
zastihneme během dne. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/01/27/prilezitost-asistent-projektu-3d-premotoricke-
dovednosti-vyzkumna-studie/ 
 
 

DALŠÍ RB SHOOTING CHALLENGE JIŽ V DUBNU! 
2. 3. 2015  

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2015/03/02/dalsi-rb-shooting-challenge-jiz-v-dubnu/ 
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KONFERENCE NOVĚ VZNIKAJÍCÍ METODY 
1. 4. 2015  
 

Ve dnech 23. a 24. března 2015 proběhla v pražském hotelu Ambassador prestižní 
mezinárodní konference World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), 
na které byly úspěšně prezentovány první výsledky mezinárodního projektu Brain-Motor 
Disablement: Using Virtual Reality-Based Therapeutic Simulations, nově vznikající metody 
virtuální terapie pacientů s poškozením mozku.  

Více zde: https://www.regibase.cz/2015/04/01/konference-nove-vznikajici-
metody/?preview_id=2506&preview_nonce=d281b31c35&post_format=standard&_thumb
nail_id=2507&preview=true 
 
 

REGI BASE SHOOTING CHALLENGE IV., 18.4.2015, ČEKANICE U 
TÁBORA 
28. 4. 2015  
 

Čtvrtý díl seriálu charitativních střeleckých soutěží REGI Base Shooting Challenge se 
uskutečnil 18. dubna 2015 na střelnici v Čekanicích u Tábora. Panovalo klasické aprílové 
počasí, v němž slunce střídala zatažená obloha, a dokonce i lehký sníh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více zde: https://www.regibase.cz/2015/04/ 



Výroční zpráva 2015 
   

stránka 8 
 

NÁVŠTĚVA ČÍNSKÝCH LÉKAŘŮ 
21. 5. 2015  
 

Dne 5. 5. 2015 se uskutečnila na pozvání Nadačního fondu REGI Base návštěva 
delegace lékařů z Číny. 

Delegaci vedl pan Ding Yong, děkan Technical College of Special Education z města 
Nanjing, která se specializuje na rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku. 
Delegaci nejvíce zajímaly nové postupy následné rehabilitační péče o tyto pacienty v ČR. 
Proběhla krátká demonstrace a ukázka robotického systému Eksoskeleton a vertikalizačního 
stolu ErigoPro. Velké poděkování patří panu řediteli RÚ Kladruby Ing. Hendrychovi a členu 
správní rady nadačního fondu Mgr. Jakubu Pětiokému, který celý výklad vedl. 

Čínská delegace byla ohromena rozsahem a vybavením rehabilitační péče. Dostali 
jsme pozvání na jejich univerzitu a rehabilitační centrum za účelem výměny vzájemných 
zkušeností s pacienty se získaným poškozením mozku. 

 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/05/21/navsteva-cinskych-lekaru/ 
 
 

NÁVŠTĚVA PRVNÍ DÁMY V RÚ KLADRUBY 
27. 5. 2015  
 

V rámci pracovní cesty prezidenta republiky do Středočeského kraje navštívila na 
konci dubna jeho choť paní Ivana Zemanová Rehabilitační ústav v Kladrubech, kde se 
zejména zajímala o nově vybudované centrum robotické rehabilitační péče a o úroveň péče 
poskytované pacientům. Součástí moderního robotického centra jsou i dva robotické 
přístroje – chodící systém Eksoskeleton a vertikalizační stůl ErigoPro zakoupené REGI Base. 

Robotickým centrem paní Zemanovou provázel a zasvěcený výklad poskytl Mgr. 
Jakub Pětioký, fyzioterapeut, vrchní rehabilitační metodolog pro pacienty se získaným 
poškozením mozku a člen správní rady našeho Nadačního fondu. Paní Zemanová se zájmem 
shlédla probíhající terapie pacientů na robotických přístrojích a zajímala se o osobní příběhy 
pacientů a jejich pokroky v léčbě. 

Paní Zemanové děkujeme za návštěvu a projevený zájem o problematiku 
následné rehabilitační péče a její zájem o pacienty. Věříme, že tato návštěva napomůže 
rozšířit veřejné povědomí o potřebnosti následné rehabilitační péče pro pacienty  
s poškozením mozku, která je stále na počátku, a o nutnosti tuto disciplínu do budoucna 
rozvíjet. Možná i díky podobným akcím můžeme do týmu rehabilitovaných válečných 
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veteránů příští měsíc přivítat v RÚ Kladruby vojenského policistu nadporučíka Attilu 
Fabiána, účastníka několika zahraničních misí. 

 
Info: http://www.rehabilitace.cz/o-nas/fotogalerie/2015/navsteva-prvni-damy-ivany-
zemanove-58cs.html 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/05/27/navsteva-prvni-damy-v-ru-kladruby/ 
 
 

PREZENTACE MEZINÁRODNÍ STUDIE O VYUŽITÍ 3D VIRTUÁLNÍ 
TERAPIE NA NEUROCONFERENCE AND NEURAL REPAIR  
V HOLANDSKÉM MAASTRICHTU 
13. 7. 2015  
 

V květnu letošního roku se v nizozemském Maastrichtu uskutečnila pod patronací 
World Federation of Neurorehabilitation dvoudenní mezinárodní konference 
„Neuroconference and Neural Repair“ (od neurovědy až po klinickou praxi). 

Jejím tématem byly novinky a pokroky v neurovědách, klinickém výzkumu i aplikace 
nových poznatků do běžné klinické praxe. Důraz byl kladen na sdílení zkušeností z klinických 
pracovišť a zkušeností z aplikace robotických a pokročilých systémů pro specializovanou 
neurorehabilitaci.  

Hlavní vědecký program obsahoval přednášky a prezentace předních odborníků na 
neuroplasticitu a neurorehabilitaci, ať už z prostředí teoretického a základního výzkumu či  
z klinické praxe. V paralelním programu probíhaly panelové prezentace jednotlivých 
klinických a vědeckých pracovišť se zaměřením na fyzické a psychologické aspekty terapie 
(problémy s nácvikem chůze, kontrolou stability, ovládáním pohybu, podporou rozumových 
funkcí, tréninkem paměti, koncentrací a strategií s řešením problémů u pacientů  
s poškozením mozku po traumatu, havárii, mrtvici, při roztroušené skleróze, Parkinsonově 
syndromu a neuromuskulárních onemocněních). 

Na této konferenci jsme aktivně prezentovali výsledky originální mezinárodní studie 
Terapie s využitím 3D virtuální terapie. Studie se realizovala s podporou Nadačního fondu 
REGI Base I. v Praze a v Rehabilitačním ústavu Kladruby ve spolupráci s naším americkým 
partnerem 3D PremotorSkills. 

Během konference jsme navázali nové profesní kontakty s evropskými pracovišti. 
Někteří jejich zástupci již přijali pozvání na II. Kladrubské Neurorehabilitační Symposium  
s mezinárodní účastí, které se uskuteční v listopadu a jehož partnerem je i Nadační fond REGI 
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Base I. Tématem konference budou unikátní robotické a pokročilé systémy pro rehabilitaci  
a inovativní postupy terapie u pacientů s poraněním mozku prezentované odborníky z České 
republiky, USA, Izraele a Itálie. Pozvánku na kladrubské symposium naleznete 
zde: http://www.rehabilitace.cz/czech/ 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/07/13/prezentace-mezinarodni-studie-o-vyuziti-3d-
virtualni-terapie-na-neuroconference-and-neural-repair-v-holandskem-maastrichtu/ 
 
 
DALŠÍ VÁLEČNÝ VETERÁN NA SPECIÁLNÍ REHABILITACI 
22. 7. 2015 
 

Dne 23. 6. 2015 nastoupil s přispěním Nadačního Fondu Regi Base I. na terapii do RÚ 
Kladruby další těžce nemocný válečný veterán, vojenský policista nadporučík Attila Fabian.  
U vojenské policie sloužil od roku 1990 a už v roce 1992 se zúčastnil své první mírové mise  
v operačním sektoru Suleimanya v Iráku. Po návratu byl opět povolán na další mírovou misi 
do Iráku, tentokrát do operačního sektoru Dohuk a Zakho. Tam se vypracoval až na 
operačního důstojníka celé oblasti Dohuk. V roce 1996 požádal o uvolnění do záloh a v roce 
2013 se po těžké nemoci ocitl v přímém ohrožení života. 

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo pomoci jeho rodině při umístění do tohoto 
předního rehabilitačního zařízení a že může využívat mj. i Centrum robotické rehabilitace, 
na jehož vybavení se REGI Base částečně podílel. 

Máme radost, že podle dostupných zpráv je jeho rehabilitace úspěšná a přejeme 
jemu i jeho rodině hodně sil a štěstí do dalšího úsilí a zároveň si dovolujeme pogratulovat 
mu k jeho dnešním třiapadesátým narozeninám. 

 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/07/22/dalsi-valecny-veteran-na-specialni-
rehabilitaci/ 
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DALŠÍ SHOOTING CHALLENGE SE CHYSTÁ NA ZÁŘÍ 
28. 7. 2015  
 

5. díl seriálu charitativních střeleckých soutěží už se chystá. Srdečně zveme a jsme 
zvědavi, zda padne rekord ve výši vybraného dobrovolného startovného, které v plné výši 
předáme rodině, jejíž člen položil život při výkonu služby. Ale to už záleží jen a jen na vás! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/07/28/dalsi-shooting-challenge-se-chysta-na-zari/ 
 
 

PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA VĚDECKÝCH REHABILITAČNÍCH CENTER  
A VÝVOJOVÝCH ROBOTICKÝCH PRACOVIŠŤ A SETKÁNÍ  
S VELVYSLANCEM ČR V IZRAELI 
31. 7.  2015 
 

V průběhu května se uskutečnily pod hlavičkou RÚ Kladruby dvě pracovní cesty do 
Izraele, kde jsme navštívili vědecko-výzkumná rehabilitační centra a vývojová robotická 
pracoviště. Zde jsme diskutovali stav výzkumu, pokroku na poli robotiky a současnou situaci 
pacientů s poškozením mozku (válečná poranění, úrazy hlavy, stavy po mozkové mrtvici). 

Během jedné z návštěv jsme měli možnost krátce se setkat s velvyslancem ČR v Izraeli 
panem Ivem Schwarzem, stručně mu představit náš program včetně projektu REGI Base  
a nastínit možnost spolupráce s izraelskou stranou na tomto poli. Praktickým výsledkem 
obou návštěv bylo uzavření spolupráce s izraelským partnerem na poli klinického výzkumu, 
vývoje a konstrukce robotických rehabilitačních systémů, který rovněž probíhá v Centru 
robotické rehabilitace v RÚ Kladruby a kde pacientům slouží rovněž dva robotické přístroje 
zajištěné REGI Base. 

Výsledky spolupráce budou prezentovány na II. Kladrubské neurorehabilitační 
konferenci s mezinárodní účastí v listopadu 2015. Autorem textu a fotografií je Mgr. Jakub 
Pětioký, rehabilitační metodolog a koordinátor péče o pacienty se získaným poškozením 
mozku RÚ Kladruby a člen správní rady Nadačního fondu REGI Base I. Fotografie velvyslance 
ČR v Izraeli pana Ivo Schwarze je převzata z webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.   

                                                                                                 

Více zde: https://www.regibase.cz/2015/07/31/pracovni-navsteva-vedeckych-rehabilitacnich-
center-a-vyvojovych-robotickych-pracovist-a-setkani-s-velvyslancem-cr-v-izraeli/ 
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REPORTÁŽ ČT Z NEDĚLNÍCH UDÁLOSTÍ 
3. 8. 2015  
 

„Nadační fond REGI Base I. pomáhá dál zraněným válečným veteránům i po smrti 
Jiřího Schamse alias Regiho. Ten letos v lednu podlehl zákeřné nemoci. Fond se zaměřuje 
především na nákup robotických pomůcek pro Rehabilitační ústav Kladruby. Ve speciálním 
centru je kromě válečných veteránů můžou využívat i ostatní pacienti.“ 

Reportáž najdete zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/318799-nadacni-
fond-regi-base-i-veteranum-pomaha-dal-i-po-regiho-smrti/ 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/08/03/reportaz-ct-z-nedelnich-udalosti/ 
 
 

PÁTÝ SHOOTING CHALLENGE PRO DCERKU JANA KLOZE 
31. 8. 2015  
 

Výtěžek 5. dílu seriálu střeleckých soutěží RegiBASE Shooting Challenge bude 
věnován v plné výši pozůstalé dceři po Janu Klozovi, českému vojákovi, účastníku zahraniční 
mise v Afghánistánu a dobrému člověku, který zahynul při tragické autonehodě v roce 2013 
ve věku nedožitých 32 let. Jeho dcerce Lauře bylo tehdy pouhých 13 měsíců. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/08/31/paty-shooting-challenge-pro-dcerku-jana-
kloze/ 
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DALŠÍ DVA VETERÁNI POD KŘÍDLY REGI BASE 
21. 9. 2015 
 

V Křesťanském magazínu České televize se můžete seznámit s dalšími dvěma 
veterány, kterým jsme měli tu čest pomoci. 

 
Reportáž zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-
magazin/215562215600009/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/09/21/dalsi-dva-veterani-pod-kridly-regi-base/ 
 
 

DESÁTNÍK BRYCHTA ODLETĚL NA KONZILIUM DO USA 
28. 9. 2015  
 

Dnes odletěl desátník Josef Brychta vojenským speciálem na vyšetření do Florida 
Hospital, USA. Spolu s ním letí jeho ošetřující lékař a operatér MUDr. Petr Vašek z ÚVN  
a zástupce nadačního fondu Hynek Čech. Účelem návštěvy je lékařské konzilium v USA ke 
zdravotnímu stavu a další možné léčbě bývalého vojáka. 

Před rokem utrpěl desátník Brychta na zahraniční misi střelné poranění nohy  
s vážnými následky. Přes veškerou lékařskou péči a několik operací se nedaří následky 
zranění úplně napravit, dle lékařů se jedná o dlouhodobý, nikoli akutní stav. Desátník 
Brychta se může pohybovat pouze s francouzskými holemi. V červenci t. r. byl vyřazen  
z aktivní vojenské služby. 

Nadační fond proto zajistil pro desátníka Brychtu návštěvu u lékaře J. Deala Coleho, 
předního amerického ortopeda a specialisty na střelná poranění, a jeho týmu. 

 
Reportáž ČT zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/215411000100928/obsah/425532-pribeh-veterana-zraneneho-v-afghanistanu 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/09/28/877/ 
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SPOLUPRÁCE DVOU ŠPIČKOVÝCH LÉKAŘŮ 
29. 9. 2015  
 

Dr. Cole dnes ve Floria Hospital provedl prohlídku zraněné nohy desátníka Brychty  
a poté s MUDr. Vaškem probíral dosavadní léčbu, ale zejména konzultoval možnosti dalších 
postupů. 
 Dr. Cole se předně vyjádřil k práci českých lékařů v ÚVN, zejména MUDr. Vaška,  
s obrovským respektem a velmi pochvalně. Navrhl způsob provedení další operace v České 
republice, na kterém se oba lékaři jednoznačně shodli. Dr. Cole sdělil, že je připraven  
v případě zájmu ze strany českých lékařů konzultovat operaci a následnou léčbu na dálku, 
případně i jinak spolupracovat na tomto i dalších případech. 
 

 
(Foto via MMS, omluvte proto jeho sníženou kvalitu. Děkujeme za pochopení!) 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/09/29/spoluprace-dvou-spickovych-lekaru/ 
 
 

DESÁTNÍK BRYCHTA, ORLANDO, USA – 2. DEN 
29. 9. 2015  
 

Na letišti v Orlandu přivítali po přistání desátníka Josefa Brychtu honorární konzul ČR 
Roman Inochodský, vojáci z místní posádky, zástupci města Orlando a nemocnice Florida 
Hospital. 
 Přivítání bylo srdečné a emotivní, vojáci měli v rukách vlaječky České republiky, 
všichni vyjadřovali desátníku Brychtovi respekt a přáli hodně štěstí při pobytu v USA  
a zejména v další léčbě. 

 
(Foto zasláno via MMS, omluvte proto jeho sníženou kvalitu. Děkujeme za pochopení!) 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/09/29/desatnik-brychta-orlando-usa-2-den/ 
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REGI BASE SHOOTING CHALLENGE V., 5.9.2015, LAZCE  
U OLOMOUCE 
6. 10. 2015  
 

V sobotu 5. 9. 2015 se na střelnici v Olomouci – Lazcích uskutečnil 5. díl charitativních 
střeleckých závodů REGI Base Shooting Challenge. Projekt podpořilo svou účastí 52 střelců, 
kteří se jako obvykle museli vyrovnat s jednotlivými stagemi simulujícími reálné... 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/10/ 
 
 

KONCERT PRO HRDINY 8. 11. 2015 
9. 11. 2015  
 

Včera v Ostravě proběhl dlouho očekávaný Koncert pro hrdiny, na kterém jsme měli 
tu čest být přítomni. Výtěžek benefiční akce, kterou vyvrcholil celoroční projekt Českého 
rozhlasu Hrdina.cz, byl věnován Nadačnímu fondu REGI Base na úhradu jím pořízených 
robotických přístrojů, které slouží již druhým rokem válečným veteránům a dalším 
pacientům v RÚ Kladruby. Atmosféra na místě byla skvělá, hrála se vynikající muzika, koncert 
pokračoval přídavky ještě po skončení přímého přenosu. Diváci byli nadšeni nejen ze 
skvělých výkonů všech účinkujících, ale i díky moderátorům Lucii Výborné a Michalu 
Horáčkovi, kteří představili 20 osobností – hrdinů a jejich činy či celoživotní zásluhy, pro 
které je veřejnost nominovala do projektu Hrdina.cz. A byly to opravdu silné příběhy! Na 
konci přenosu pozvala Lucie Výborná všechny nominované na pódium k závěrečnému 
rozloučení, ale v tu chvíli celá aula Gong povstala a dlouhotrvajícím potleskem ve stoje 
vyjádřila všem hrdinům respekt a poděkování. 

Koncertu byl osobně přítomen i primátor Ostravy pan Tomáš Macura. V průběhu 
večera jsme uzavřeli smlouvu se statutárním městem Ostrava o poskytnutí finančního daru 
20.000, - Kč. Ještě jednou velice děkujeme! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/11/09/koncert-pro-hrdiny-8-11-2015/ 
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DOBRÉ ZPRÁVY PRO VETERÁNY Z MINISTERSTVA OBRANY 
18. 11. 2015  
 

Máme radost, že téma novodobých válečných veteránů konečně rezonuje veřejným 
prostorem i politickou reprezentací!  

 
Zpráva zde: https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-
prichazi-s-novymi-aktivitami-v-peci-o-valecne-veterany-116551/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2015/11/18/dobre-zpravy-pro-veterany-z-ministerstva-
obrany/ 
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3. Finanční zpráva  
 
3. 1 Rozvaha k 31. 12. 2015 
 

Označ. 
 
 

AKTIVA 
 

číslo 
řádku 
 

Účetní období 
stav k 
prvnímu dni 

k poslednímu 
dni 

A. Dlouhodobý majetek 
celkem  

1   

B. Krátkodobý majetek 
celkem 

41 +204 +253 

B. II. Pohledávky celkem 52 +83 +122 
B. II. 1. Odběratelé 53 +80 +0 
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 +2 +100 
B. II. 5. Ostatní pohledávky 57 +0 +21 
B. II. 11. Ostatní daně a poplatky 63 +1 +1 
B. III. Krátkodobý finanční 

majetek celkem 
72 +121 +127 

B. III. 1. Pokladna 73 +101 +79 
B. III. 3. Účty v bankách 75 +20 +48 
B. IV.  Jiná aktiva celkem 81 +0 +4 
B. IV. 1. Náklady příštích období 82 +0 +4 
 AKTIVA CELKEM 85 +204 +253 
     
 PASIVA    
A Vlastní zdroje celkem 86 +202 +253 
A. I. Jmění celkem 87 +660 +710 
A. I. 1. Vlastní jmění 88 +610 +610 
A. I. 2. Fondy 89 +50 +100 
A. II. Výsledek hospodaření 

celkem 
91 -458 -457 

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 92 xxxxxxxxxx +0 
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení 
93 -508 xxxxxxxxxxx 

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

94 +50 -457 

B Cizí zdroje celkem 95 +2 +0 
B. IV. Jiná pasiva celkem 130 +2 +0 
B. IV. 1. Výdaje příštích období 131 +2 +0 
  PASIVA CELKEM 134 +204 +253 
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3. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20151 
 

Označ. 
 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo 
řádku 

Běžné období 
Hlavní Hospodářská Celkem 

A Náklady     
A. I. Spotřebované nákupy 

celkem 
1 +20  +20 

A. I. 1. Spotřeba materiálu 2 +20  +20 
A. II. Služby celkem 6 +333  +333 
A. II. 7. Náklady na reprezentaci 9 +1  +1 
A. II. 8. Ostatní služby 10 +332  +332 
A. III. Osobní náklady celkem 11 +70  +70 
A. III. 9. Mzdové náklady 12 +70  +70 
A. V. Ostatní náklady celkem 21 +232  +232 
A. V. 19. Odpis nedobytné 

pohledávky 
24 +80  +80 

A. V. 21. Kursové ztráty 26 +2  +2 
A. V. 22. Dary 27 +145  +145 
A. V. 24. Jiné ostatní náklady 29 +5  +5 
  Náklady celkem 42 +655  +655 
B. Výnosy     
B. I. Tržby za vlastní výkony a 

za zboží celkem 
43 +230  +230 

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky 44 +230  +230 
B. VI. Přijaté příspěvky celkem 73 +425  +425 
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) 75 +425  +425 
  Výnosy celkem 79 +655  +655 

 

 

 

3. 3 Přijaté a poskytnuté dary2 
 

Přijaté dary  330.000, - Kč 

Poskytnuté dary 145.000, - Kč 
 

 
 

 
1 od 1.1.2015, do 31. 12. 2015, v tisících Kč 
2 od 1.1.2015, do 31. 12. 2015 
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4 Kontaktní informace 
 

Nadační fond REGI Base I. 
Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1 
Telefon: +420 775 795 980 
E-mail: info@regibase.cz 
Web: www.regibase.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


