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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 

Číslo bankovního účtu:   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:     Ing. Aleš Procházka – předseda 

Ing. Jiří Lhota  

Mgr. Jakub Pětioký 

 

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 
trochu jde, snaží se přispět, třeba zajištěním nadstandardního vybavení, k návratu těchto lidí 
do běžného života. 
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Nákup speciálních rehabilitačních pomůcek 
Zakoupili jsme do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech Eksoskeleton od amerického výrobce 
BIONIX, vertikalizační stůl ERIGO PRO od švýcarského dodavatele HOCOMA, speciální 
pomůcku pro zraněné iWalk od amerického dodavatele. 
 
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 2016 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 

UNIKÁTNÍ METODA ROBOTICKÉ REHABILITACE 
6. 1. 2016 

 
Dne 6.1.2016 v 21:00 se na ČT1 uskutečnilo vysílání pořadu „DOKTORKA“ na téma: 

„Pacienti s poškozením mozku po mrtvici“. Díl byl také věnován unikátním metodám 
robotické rehabilitace, kterou prezentoval zástupce Nadačního fondu REGI Base. Reportáž 
byla natáčena v Centru robotické rehabilitace „Complex Robotic Solution“ v RÚ Kladruby a 
REGIBASE partner. Část, kde je prezentována unikátní metoda robotické rehabilitace 
zástupcem Nadačního fondu REGI Base, najdete na záznamu v časovém úseku od 27:48. 
Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10637152373-doktorka/215522161070004-hrozi-
vam-riziko-mrtvice/.  
Více zde: http://www.regibase.cz/news/unikatni-metoda-roboticke-rehabilitace/  
 
 

SPECIÁLNÍ REHABILITAČNÍ BERLE ZVANÁ iWALK 
29. 1. 2016 

 
"Místo francouzských holí speciální rehabilitační berle zvaná iWalk". Nadační fond 

REGI Base představil novou zdravotnickou pomůcku iWALK, která by mohla pomoci 
českým pacientům se zraněním dolních končetin. Reportáž, odvysílanou 28. 1. 2016 v 
České televizi o iWALK , můžete shlédnout na tomto 
odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/216411000100128/obsah/449087-rehabilitacni-berle-misto-holi. 

Více zde: http://www.regibase.cz/news/specialni-rehabilitacni-berle-zvana-iwalk/  

 

PROBĚHLA AKCE PŘEDÁNÍ MAGNET. PŘÍSTROJE LT 99 MAXI PANU DES. 
BRYCHTOVI 
24. 2. 2016 
 

Dne 16. 2. 2016 proběhla v Kostelci nad Černými lesy akce předání magnet. přístroje 
LT 99 Maxi panu des. Brychtovi. Tento válečný veterán pobýval 10 týdnů v RÚ Kladruby, kde 
se léčil ze střelného zranění ze zahraniční mise, na které plnil úkoly AČR. Do komplexu jeho 
léčby byl zařazen i přístroj pro pulzní magnetoterapii LT 99 Maxi, který vyrábí firma 2EL Nový 
Bydžov, český výrobce s 25letou tradicí. Tento unikátní přístroj, na doporučení, byl NF RB 
zakoupen a jeho vyspělejšího a nákladnějšího bratra jsme dostali od výrobce jako dar do NF 
RB, aby mohl dále pomáhat v léčbě potřebným. 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10637152373-doktorka/215522161070004-hrozi-vam-riziko-mrtvice/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10637152373-doktorka/215522161070004-hrozi-vam-riziko-mrtvice/
http://www.regibase.cz/news/unikatni-metoda-roboticke-rehabilitace/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Funikatni-metoda-roboticke-rehabilitace%2F
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100128/obsah/449087-rehabilitacni-berle-misto-holi
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100128/obsah/449087-rehabilitacni-berle-misto-holi
http://www.regibase.cz/news/specialni-rehabilitacni-berle-zvana-iwalk/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fspecialni-rehabilitacni-berle-zvana-iwalk%2F


Výroční zpráva 2016 
   

Stránka 6 

 
Základní funkcí tohoto přístroje je zlepšení prokrvení v exponované části, což 

podstatně urychluje procesy hojení. Při propouštění des. Brychty z RÚ bylo ošetřujícím 
lékařem MUDr. Jeřábkem konstatováno, že sice došlo k výraznému zlepšení během pobytu, 
ale že je třeba ještě doléčit porotický (prořídlou kost) skelet zraněného místa. Tuto 
skutečnost k radosti všech potvrdil i svým vyjádřením ortoped MUDr. Vaška z UVN, který na 
RTG objektivně prokázal zlepšení hojení končetiny. 

Nadační fond REGI Base se tedy rozhodl využít nabídky a zakoupit tento přístroj 
přímo od výrobce a umožnit tak des. Brychtovi doléčení v klidném prostředí jeho domova. 
Velké poděkování patří přímo majiteli společnosti panu Ing. Antonínovi Lauterbachovi, který 
přístroj přivezl a osobně předal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více zde: http://www.regibase.cz/news/probehla-akce-predani-magnet-pristroje-lt-99-maxi-panu-
des-brychtovi/  

 

 

ZRANĚNÝ VÁLEČNÝ VETERÁN NADPORUČÍK ATTILA FABIAN PŘIJAL POZVÁNÍ 
NA REGI BASE SHOOTING CHALLANGE 
6. 4. 2016 
 

Pozvání na plánovanou událost již 6.ročníku REGI BASE Shooting Challange na 
Střelnici Čekanice přijal i těžce zraněný válečný veterán nadporučík Attila Fabian. Velmi tvrdě 
na sobě pracuje a neustále se zlepšuje. Několikrát týdně dojíždí do RU Kladruby na 
rehabilitaci s eksoskeletonem. Obrovský obdiv a poděkování patří jeho manželce Iloně. Pro 
střeleckou soutěž byla Attilovi připravena speciální kombinéza, ve které absolvuje střelby na 
jednotlivých stanovištích poprvé od svého úrazu. Moc se těší a my taky. 

 

http://www.regibase.cz/news/probehla-akce-predani-magnet-pristroje-lt-99-maxi-panu-des-brychtovi/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fprobehla-akce-predani-magnet-pristroje-lt-99-maxi-panu-des-brychtovi%2F
http://www.regibase.cz/news/probehla-akce-predani-magnet-pristroje-lt-99-maxi-panu-des-brychtovi/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fprobehla-akce-predani-magnet-pristroje-lt-99-maxi-panu-des-brychtovi%2F
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Více zde: http://www.regibase.cz/news/zraneny-valecny-veteran-nadporucik-attila-fabian-prijal-
pozvani-na-regi-base-shooting-challange/  
 
 
 
 

STŘÍLÍME PRO RODINU POLICISTY JANA BRYCHTY 
12. 4. 2016 
 

6. díl charitativní střelecké soutěže REGI Base Shooting Challenge se blíží a my již 
víme, že tentokrát budeme střílet pro rodinu nadpraporčíka Jana Brychty (na snímku  
s pozůstalými dětmi Julinkou a Filípkem). 

Vojenský výcvik absolvoval v roce 1994 v Havlíčkově Brodě, poté studoval na policejní 
škole v Jihlavě a u policie začínal jako pochůzkář, dopravní policista, dálniční hlídka, a 
nakonec v roce 2003 zakotvil v prestižním útvaru pro ochranu ústavních činitelů. 17. 
července 2011 zemřel při výkonu služby na následky těžké dopravní nehody, která se stala 
o den dříve v Praze. Jeho dětem tehdy byly dva roky a pět let... 

http://www.regibase.cz/news/zraneny-valecny-veteran-nadporucik-attila-fabian-prijal-pozvani-na-regi-base-shooting-challange/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fzraneny-valecny-veteran-nadporucik-attila-fabian-prijal-pozvani-na-regi-base-shooting-challange%2F
http://www.regibase.cz/news/zraneny-valecny-veteran-nadporucik-attila-fabian-prijal-pozvani-na-regi-base-shooting-challange/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fzraneny-valecny-veteran-nadporucik-attila-fabian-prijal-pozvani-na-regi-base-shooting-challange%2F
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Více zde: http://www.regibase.cz/news/strilime-pro-rodinu-policisty-jana-brychty/  

 

POKŘTILI JSME SPECIÁLNÍ HODINKY K 5. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REGI BASE! 
5. 5. 2016 

 
Při příležitosti pátého výročí založení Nadačního fondu REGI Base I. přichází tradiční 

český výrobce hodinek PRIM Elton hodinářská a.s s unikátní podporou tohoto charitativního 
projektu. Vytvořila speciální limitovanou edici „VETERÁN“, který vychází z hodinek PRIM 
Pilot, jejichž design je inspirován leteckým průmyslem. Jde o model, který svým vzhledem 
odkazuje na palubní přístroje, využívané zejména v letadlech typu MIG, které se v licenci 
vyráběly i v ČSSR a na jejichž produkci se podílelo několik československých leteckých 
závodů. Výtěžek z prodeje bude nadaci věnován na nákup nových robotických pomůcek, 
které budou sloužit českým válečným veteránům. 

První kusy těchto unikátních hodinek si zájemci mohli pořídit během jejich křtu 4. 
května 2016. Prvních sto zájemců bude mít možnost získat hodinky PRIM „VETERÁN“ 
včetně certifikátu a vybrat si originální číslo speciální edice. Poté budou hodinky 
podporující novodobé české válečné veterány ve volném prodeji. 
Tyto vynikající hodinky můžete zakoupit na našem e-shopu. 

 
Více zde: http://www.regibase.cz/news/pokrtili-jsme-specialni-hodinky-k-5-vyroci-zalozeni-regi-
base/  

 

http://www.regibase.cz/news/strilime-pro-rodinu-policisty-jana-brychty/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fstrilime-pro-rodinu-policisty-jana-brychty%2F
http://www.shop.regibase.cz/regibase/eshop/1-1-Upominkove-predmety/0/5/76-Hodinky-PRIM-limitovana-edice-VETERAN
http://www.regibase.cz/news/pokrtili-jsme-specialni-hodinky-k-5-vyroci-zalozeni-regi-base/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fpokrtili-jsme-specialni-hodinky-k-5-vyroci-zalozeni-regi-base%2F
http://www.regibase.cz/news/pokrtili-jsme-specialni-hodinky-k-5-vyroci-zalozeni-regi-base/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fpokrtili-jsme-specialni-hodinky-k-5-vyroci-zalozeni-regi-base%2F
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MISSION: POSSIBLE! DESÁTNÍK BRYCHTA SE MŮŽE VRÁTIT DO ŽIVOTA! 
17. 5. 2016 

 
Když se na náš fond zhruba před rokem obrátil výsadkář desátník Josef Brychta, měl 

za sebou patnáct operací nohy těžce zraněné při misi v Afghánistánu a před sebou vyhlídku 
na nejistou šestnáctou operaci a dokonce hrozbu amputace.  

Díky maratonu jednání s všemožnými institucemi se REGI Base podařilo zařídit 
konzultaci u specialisty v největší americké nemocnici Florida Hospital, v níž mají lékaři velké 
zkušenosti se střelnými poraněními. Výsledkem našeho úsilí bylo především propojení 
amerických a českých odborníků, kteří osobně konzultovali metodiku  
a předpokládaný průběh očekávané operace. V rámci předoperační přípravy nastoupil 
desátník Brychta na rehabilitační pobyt do RÚ Kladruby.  

Zde mu byly, vedle klasické intenzivní komplexní rehabilitace, aplikovány i léčebné 
kúry rezonančními magnety, které vyvinula a vyrábí česká firma 2EL. Právě léčba vířivými 
pulsy, jež pomáhá postižené místo prokrvovat a tím do něj přivádět více kyslíku i živin, 
nečekaně dobře zabrala. Bez nutnosti šestnáctého chirurgického zákroku dnes Josef bez 
problémů vydrží na noze stát bez jakékoli opory osm hodin denně, posiluje v domácí 
tělocvičně a konečně se může soustředit na zdánlivě obyčejné věci. 

Nadačnímu fondu REGI Base I. se podařilo sestavit tým špičkových odborníků a získat 
potřebné záštity tak, aby těžce zraněný novodobý válečný veterán dostal tu nejlepší  
a nejúčinnější péči – ať už doma či v zahraničí. Děkujeme všem, kteří se této skvělé mise 
účastnili, jmenovitě:  

• MUDr. Petru Vaškovi, chirurgovi septické ortopedie Ústřední vojenské nemocnice,  
• Prof. MUDr. Janu Bartoníčkovi, DrSc., přednostovi Kliniky ortopedie 1. LF UK v Praze  

a Ústřední vojenské nemocnice,  
• ředitelce kanceláře obranné spolupráce na Velvyslanectví USA v Praze LTC Stephanii Bagley,  
• dr. J. Deanu Coleovi, speciálnímu chirurgovi ortopedické kliniky ve Florida Hospital v USA,  
• vicepresidentu této nemocnice gen. Marku Hertlingovi,  
• předsedovi vlády České republiky panu Bohuslavu Sobotkovi,  
• MUDr. Jiřímu Jeřábkovi, CSc., specialistovi Rehabilitačního ústavu Kladruby,  
• Ing. Antonínu Lauterbachovi, majiteli firmy 2EL CZ, spol. s.r.o., výrobci přístojů pro indukční 

magnetoterapii, dále pak neméně důležitým zaměstnancům Úřadu vlády ČR, vládní letky, 
ambasády USA v Praze, vedení Ústřední vojenské nemocnice v Praze  
a lékařům a rehabilitačním pracovníkům renomovaného RÚ Kladruby. 

V neposlední řadě ale děkujeme samotnému Josefu Brychtovi, který nám všem 
ukázal, že nevzdávat se a bojovat i se zdánlivě neřešitelnou situací má smysl a nezřídka se 
dostaví nečekaný úspěch. Nyní mu přejeme, aby se oženil se svou přítelkyní, aby našel 
naplňující práci a aby se mohl přestěhovat do svých milovaných Jižních Čech – nadační fond 
s Josefem samozřejmě nadále spolupracuje a snaží se mu pomoci v jeho úsilí  
o plnohodnotný návrat do normálního života. 
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Reportáž České televize o Josefu Brychtovi a jeho úspěšné léčbě můžete shlédnout 

zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1776959-veteranovi-z-afghanistanu-hrozila-
amputace-nakonec-zveda-cinky 

Více zde: http://www.regibase.cz/news/mission-possible-desatnik-brychta-se-muze-vratit-do-
zivota/  

 

RÚ KLADRUBY TESTUJE NOVOU ROBOTICKOU POMŮCKU 
20. 6. 2016 

 
V kladrubském Rehabilitačním ústavu začalo testování českého rehabilitačního 

robota ROBOCOUCHAIR. Jedná se o patent ostravské firmy RobotSystem, který kombinuje 
polohování pacienta v režimu lůžko / křeslo. Novinku si vyzkoušel i válečný veterán Attila 
Fabian (na snímcích).  

Poslechněte si, co o novém přírůstku do rozsáhlé rodiny kladrubských robotických 
pomocníků soudí nejen on, ale i další pacienti a zdejší terapeuti: https://goo.gl/ymOySC. 

 
Více zde: http://www.regibase.cz/news/ru-kladruby-testuje-novou-robotickou-pomucku/  

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1776959-veteranovi-z-afghanistanu-hrozila-amputace-nakonec-zveda-cinky
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1776959-veteranovi-z-afghanistanu-hrozila-amputace-nakonec-zveda-cinky
http://www.regibase.cz/news/mission-possible-desatnik-brychta-se-muze-vratit-do-zivota/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fmission-possible-desatnik-brychta-se-muze-vratit-do-zivota%2F
http://www.regibase.cz/news/mission-possible-desatnik-brychta-se-muze-vratit-do-zivota/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fmission-possible-desatnik-brychta-se-muze-vratit-do-zivota%2F
https://goo.gl/ymOySC
http://www.regibase.cz/news/ru-kladruby-testuje-novou-robotickou-pomucku/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fru-kladruby-testuje-novou-robotickou-pomucku%2F
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3. ZÁŘÍ BUDEME STŘÍLET PRO NEJBLIŽŠÍ ROBERTA VYROUBALA 
2. 9. 2016 
 

Výtěžek ze 7. závodu REGIBASE SHOOTING CHALLENGE bude věnován nejbližším 
Roberta Vyroubala (1980-2011). Rotmistr s přezdívkou Virus se účastnil pěti zahraniční misí, 
osudnou se mu stala mise v Afghánistánu. Zahynul v provincii Vardak, když obrněné vozidlo 
najelo na nastražené výbušné zařízení. Další dva čeští vojáci byli zraněni, při tragédii zemřel 
místní tlumočník. 

Robert Vyroubal po sobě zanechal partnerku Kateřinu, s niž strávil 11 krásných let a 
která ho vždy podporovala, a syna Matyáše, kterému je dnes šest... Mezi kamarády ve 
zbrani byl tento bytostný optimista nesmírně oblíben (jejich přičiněním byla v roce 2013 
přejmenována afghánská vojenská základna Solthan Kheyl na Vyroubal Czech Camp) a 
respekt si vybudoval i v armádě - tehdejším ministrem obrany byl in memoriam povýšen 
do hodnosti poručíka a byl vyznamenán Křížem obrany státu.  

Jsme rádi, že našimi principy charitativních střeleckých závodů jsme inspirovali i další 
pořadatele, kteří od nás převzali koncept soutěže a pomoc se tak může dostat k více 
potřebným rodinám i jednotlivcům než v dobách, kdy jsme byli jediní. Děkujeme všem a 
připomínáme, že přihlásit se na závody, které se konají 3. září, lze on-line na 
adrese http://bit.ly/regibase7. 

 
Více zde: http://www.regibase.cz/news/a3-9-budeme-strilet-pro-nejblizsi-roberta-vyroubala/  

 

SHOOTING CHALLENGE 7 - VÝSLEDKY, FOTKY... 
4. 9. 2016 

 
Milí závodníci, 

sedmý závod REGI Base Shooting Challenge se nadmíru vyvedl. V krásném počasí 
soutěžilo 58 střelců, jejichž dobrovolné startovné vyneslo blízkým Roberta Vyroubala 13 tisíc 
korun. Krom toho mezi sebou uspořádali sbírku vojáci mechanizovaného praporu v 
Přáslavicích, kde Robert Vyroubal sloužil. Jejich dar v celkové výši 5800 korun jsme na 
závodech nesmírně rádi předali.  

http://bit.ly/regibase7
http://www.regibase.cz/news/a3-9-budeme-strilet-pro-nejblizsi-roberta-vyroubala/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fa3-9-budeme-strilet-pro-nejblizsi-roberta-vyroubala%2F
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Fotografie ze závodu naleznete zde: https://uloz.to/!eJBCHffK1/16-09-03-rbsch-vii-foto-
zip 

Výsledková listina ve formátu MS Excel je ke stažení zde: RBSCH7 
Všem zúčastněným patří náš obrovský dík a už teď se těšíme na osmý díl našeho 
charitativního střeleckého seriálu! 

 
Více zde: http://www.regibase.cz/news/shooting-challenge-vysledky-fotky/  

 
 
POLICEJNÍ VETERÁN V PÉČI REGI BASE 
16. 9. 2016 

 
"Mojí touhou je být nezávislý na jiné osobě, psychicky se posílit a chodit!" Toto je 

největší přání bývalého policejního inspektora Leoše Douši z Pardubic. V roce 2002 utrpěl 
při autonehodě těžký úraz mozku, jeho stav byl natolik vážný, že znamenal dvouměsíční 
bezvědomí... S pomocí své maminky započal po pěti měsících s léčením následků nehody a 
nezdolnou vůlí a obrovskou pílí se jeho zpočátku téměř beznadějný stav pomalu začal lepšit. 
Před několika měsíci se na nás jeho maminka obrátila s dotazem, zda je možné umístit Leoše 
do RÚ Kladruby, kam se předtím třikrát neúspěšně snažil nastoupit.  

Díky dvouletému partnerství našeho fondu a kladrubského Rehabilitačního ústavu se 
to povedlo v rekordně krátkém čase a nyní zde již bývalý policejní inspektor Leoš Douša 
absolvuje měsíční rekondiční pobyt, v rámci kterého kombinuje klasické rehabilitační 
postupy s využíváním unikátních robotických přístrojů.  
       Naše krédo "pomáháme těm, kteří za nás sloužili" se tedy nyní stalo aktuální pro 
dobrého člověka, do jehož slibné policejní kariéry a jeho osobního života zasáhl osud příliš 
krutě. 

https://uloz.to/!eJBCHffK1/16-09-03-rbsch-vii-foto-zip
https://uloz.to/!eJBCHffK1/16-09-03-rbsch-vii-foto-zip
http://files.regibase.cz/200003711-b0936b18ea/v%C3%BDsledky_RBSCH_3_9_20161.xls
http://www.regibase.cz/news/shooting-challenge-vysledky-fotky/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fshooting-challenge-vysledky-fotky%2F
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Více zde: http://www.regibase.cz/news/policejni-veteran-v-peci-regi-base/  

 

KNIHA: VÝTEČNĚ PŘIPRAVENÝ SPÍCÍ ŠPION VYPOVÍDÁ 
22. 12. 2016 
 
Rozhovor 20.11.2016 s autorem knihy Špion Olinem Jurmanem 
 
 Napsal jste knihu Špion – 30 let u vojenské rozvědky. Jste špion? 
Ano a ne. Kniha je o mojí zpravodajské skupině generálního štábu armády, která se 30 let 
cvičila pro případ ohrožení republiky. Tedy vlastně ano, byl jsem výtečně připravený spící 
špion. 
Na co jste se připravovali? 
Na seskok do strategického hlubokého týlu možného protivníka, výstavbu utajené základny 
a pátrání po mobilních zbraních hromadného ničení.  
A když jste je našli? 
Pak jsme museli obratem poslat telegram na štáb a rychle zmizet. Příklad: na ostrém cvičení, 
kdy byla naše armáda u Košic a týl protivníka za Žatcem, jsme poslali zprávu o přesném 
umístění a za 44 minut už nalétala letadla. Být to ve skutečnosti a mít pomalé nohy, vypařili 
bychom se spolu s cílem. 
Takže jste se učili na naší armádě? 
Skoro vždycky. Ale o tom je ta knížka, ostrá a pravdivá. 
Ale vy jste přece nebyli vojáci? 
Oficiálně ne, žili jsme a pracovali normálním životem, jen jsme každý rok na týden, na měsíc, 
ale i na delší dobu zmizeli. Ta kamufláž nebyla jednoduchá. 
To jste dokázali desítky let utajit? I před rodinami? 
Samozřejmě. Já se „odtajnil“, když mi povolili napsat Špiona, ale kolegové jsou utajeni 
dodnes. 
Kolik takových skupin vlastně bylo? A měli jste nějakou hodnost? 
Skupin bylo málo. Podmínky byly fyzicky, psychicky i morálně nesmírně náročné. Já skončil 
jako podplukovník. 
A jak se na to díváte dnes? 
Byl to kus poctivého chlapského života s vědomím, že musíme udělat vše pro pomoc vlasti. 
S vědomím, že návrat z případného ostrého nasazení by byl málo pravděpodobný.  S tím 

http://www.regibase.cz/news/policejni-veteran-v-peci-regi-base/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fpolicejni-veteran-v-peci-regi-base%2F
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jsme počítali a jsme na to i v dnešním marasmu hrdi.  Ale jednu poznámku si stejně 
neodpustím. Základnu pro naši činnost jsme měli určenou původně ve Francii. Náš vojenský 
přidělenec v Paříži pplk. Vojtásek měl úkol od vojenských zpravodajců vybrat pro nás vhodný 
prostor. To splnil, ale zároveň udal francouzské rozvědce. Takže kdyby něco, vyskákali 
bychom jí přímo do náruče. Naštěstí Vojtáska naše kontrarozvědka včas odhalila a skončil 
pak na hodně dlouho ve vězení, aby nenadělal ještě více škody. I s podobnými situacemi 
jsme museli počítat. Ale vůbec, přeju dobré čtení. A fakt, všecko je tam pravda. I když - úplně 
všecko tam zase není… 
Na závěr, co byste popřál nadačnímu fondu REGI Base I.? 
Otevřenou ruku sponzorů a obrovský dík za to, že se stará o hrdiny, kteří obětovali republice 
značný kus života a jako bonus často dostali nevyléčitelná zranění.  Ale když to vezmete z 
našeho pohledu, nás řídící důstojníci celou dobu cvičili, jak splnit úkol rozkrytí protivníka, ale 
jak se dostat zpět ke svým, o tom řeč nikdy nebyla. Byli jsme na to hrdi a medajle jsme 
nečekali. Proto vás dokážeme pochopit. Takže: díky, kamarádi! 

 
Více zde: http://www.regibase.cz/news/kniha-vytecne-pripraveny-spici-spion-vypovida/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regibase.cz/news/kniha-vytecne-pripraveny-spici-spion-vypovida/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2Fnews%2Fkniha-vytecne-pripraveny-spici-spion-vypovida%2F
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3 Finanční zpráva  

 

3.1 Rozvaha k 31. 12. 20161 
 

 

Označ. 
B.  

Krátkodobý majetek celkem 

 

číslo 
řádku 

 
040 

Účetní období 

stav k prvnímu 
dni 

k poslednímu 
dni 

+ 253 + 89 

B. II. Pohledávky celkem   051 + 122 + 29 

4 Poskytnuté provozní zálohy   055 + 100 + 1 

5 Ostatní pohledávky   056 + 21 + 21 

9 Ostatní přímé daně   060 + 0 + 6 

11 Ostatní daně a poplatky   062 + 1 + 1 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem   071 + 127 + 60 

B. III. 
1. 

Peněžní prostředky v pokladně 
  

072 + 79 + 48 

3 Peněžní prostředky na účtech   074 + 48 -38 

7 Peníze na cestě   078 + 0 + 50 

B. IV. Jiná aktiva celkem   079 + 4 + 0 

B. IV. 
1. 

Náklady příštích období 
  

080 + 4 + 0 

  AKTIVA CELKEM   082 + 253 + 89 

  
 

A. Vlastní zdroje celkem   001 + 253 + 48 

A. I. Jmění celkem   002 + 710 + 710 

A. I.  
1. 

Vlastní jmění 
  

003 + 610 + 610 

2 Fondy   004 + 100 + 100 

A. II. Výsledek hospodaření celkem   006 -457 -662 

A. II.  
1. 

Účet výsledku hospodaření 
  

007 XXXXXXXXXXX -204 

3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

  
009 -457 -458 

B. Cizí zdroje celkem   010 + 0 + 41 

B. III. Krátkodobé závazky celkem   021 + 0 + 41 

B. III. 
1. 

Dodavatelé 
  

022 + 0 + 40 

22 Dohadné účty pasivní   043 + 0 + 1 

  PASIVA CELKEM A.+B. 048 + 253 + 89 

 

 

 
1 od 1.1.2016, do 31. 12. 2016, v tisících Kč 
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3.2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20162 

 

Označ. 
A. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

číslo 
řádku 

Běžné období 

Hlavní Hospodářs
ká 

Celkem 

Náklady A.I.+...+A.
VIII. 

001 + 771 + 0 + 771 

A. I. Spotřebované nákupy a 
nakupované služby 

A.I.1+...+
A.I.x 

002 + 405 + 0 + 405 

A. I.  
1. 

Spotřeba materiálu, 
energie a ostatních 
neskladovaných 
dodávek 

účty 501, 
502, 503 

003 + 68 + 0 + 68 

6 Ostatní služby účet 518 008 + 337 + 0 + 337 

A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+
A.V.x 

021 + 366 + 0 + 366 

20 Dary účet 546 026 + 361 + 0 + 361 

22 Jiné ostatní náklady účet 549 028 + 5 + 0 + 5 

  Náklady celkem 039 + 771 + 0 + 771 

B. Výnosy 040 + 377 + 190 + 567 

B. II. Přijaté příspěvky B.II.1+...+
B.II.x 

043 + 371 + 0 + 371 

3 Přijaté příspěvky (dary) účet 682 045 + 371 + 0 + 371 

B. III. Tržby za vlastní výkony 
a za zboží 

účty 601, 
602, 603 

047 + 5 + 190 + 195 

B. IV. Ostatní výnosy B.IV.1+...+
B.IV.x 

048 + 1 + 0 + 1 

10 Jiné ostatní výnosy účet 649 054 + 1 + 0 + 1 

  Výnosy celkem 061 + 377 + 190 + 567 

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním 

B. - A.I.1-
...-A.VII.x  
+ C. x. 

062 -394 + 190 -204 

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění 

B. - A. + 
D. x. 

063 -394 + 190 -204 

 

 

 

 
2 od 1.1.2016, do 31. 12. 2016, v tisících Kč 
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3.3 Soupis poskytnutých a přijatých darů 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regibase.cz/

