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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.) 
2900415315/2010 (Fio banka, transparentní účet) 
1984033263/0800 (ČS – USD účet) 
1979345203/0800 (ČS – EUR účet) 
Možnost zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS (mezera) 
REGIBASE (mezera) 30/60/90 na tel. č. 87 777 

 

Nadační kapitál:    10.000 Kč  

Účel nadačního fondu: 

- Posláním a účelem zřízení Nadačního fondu REGI Base I. je rozvoj duchovních hodnot, 
podpora reintegrace do civilního společenství, pomoc při zajištění rehabilitace, rekvalifikace, 
pracovního uplatnění, poskytování materiální a finanční subvence novodobým válečným 
veteránům.  
- Tohoto účelu, respektive cíle, chce Nadační fond REGI Base I. dosáhnout zřízením 
centra komplexní péče poskytujícího novodobým válečným veteránům jednak celkovou 
rehabilitační péči, zahrnující kromě zdravotní a psychosociální podpory i společenské, 
kulturní, sportovní, vzdělávací akce s důrazem na zprostředkování informací z oblasti 
novodobých válečných veteránů laické i odborné veřejnosti.  
- Nadační fond REGI Base I. dále finančně a materiálně přispívá rodinným příslušníkům 
(pozůstalým či blízkým osobám) novodobých válečných veteránů; na vydávání periodických 
či neperiodických tiskovin, které budou sloužit k rozvoji duchovních hodnot, informovanosti 
o činnosti nadačního fondu nebo o kulturních či jiných souvisejících společenských 
aktivitách; na zřízení digitální rozhlasové stanice pro příslušníky AČR na zahraničních misích 
a pro širokou veřejnost. 
 

Správní rada:   Bc. Hynek Čech – předseda  

Ing. Aleš Procházka – člen  

Jakub Pětioký – člen  

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. – člen  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Co děláme:  
Pomoc válečným veteránům 
Nadační fond REGI Base I. byl založen v roce 2011 s cílem pomáhat zraněným novodobým 
válečným veteránům. Teprve později se rozšířil o pomoc hasičům a policistům. Škála služeb, 
kterou je schopen zraněným veteránům poskytnout, je poměrně široká a děje se tak z velké 
části formou jednotlivých projektů. Po seznámení se s žádostí o pomoci je každý případ 
jednotlivě posouzen a pomoc je postavena na míru každému přijatému případu. Nadační 
fond dokáže pomoci nejen v zajištění a financování rehabilitací na velmi specializovaných 
pracovištích, ale i zorganizovat celý léčebný proces včetně administrativní podpory.  
A hlavně, dokáže pomoci i tam, kde už spousta jiných pomoci nedokáže! 
 
Pomoc hasičům a policistům 
Nadační fond REGI Base I. pomáhá nejen zraněným novodobým válečným veteránům, ale od 
roku 2015 rozšířil svoji pomoc na “všechny, kteří za nás sloužili“. Pomoc u něj tedy najdou  
i vojáci, policisté a hasiči, zranění ve službě. Toto rozšíření bylo reakcí na nedostatečnou 
podporu těchto, velmi často velmi statečných a aktivních jedinců, které zranění vyřadilo  
z běžného života. Pomoc nekončí u lékařské pomoci. Nadace má i vyšší cíl, pokud to jen 
trochu jde, snaží se přispět, třeba zajištěním nadstandardního vybavení, k návratu těchto lidí 
do běžného života. 
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Nákup speciálních rehabilitačních pomůcek 
Zakoupili jsme do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech Eksoskeleton od amerického výrobce 
BIONIX, vertikalizační stůl ERIGO PRO od švýcarského dodavatele HOCOMA, kompenzační 
pomůcku vozík SEGWAY FREEE, speciální pomůcku pro zraněné iWalk od amerického 
dodavatele nebo HOMEBALANCE od české firmy vyvinutou ve spolupráci s ČVUT. 
 
Charitativní střelecké závody 
Nadační fond REGI Base I. pravidelně pořádá charitativní střelecké závody pod názvem REGI 
BASE SHOOTING CHALLENGE. Akce jsou velmi oblíbené, 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 2019 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 

PODEPSANÁ PAMÁTEČNÍ TRIKA 
1.1.2019 

 
Podepsaná památeční trika se podařilo vydražit celkem za 7.100, - Kč. Všem 

účastníkům aukce bychom rádi poděkovali. Výtěžek z této aukce obdrží těžce zraněný válečný 
veterán nadporučík v.v. Attila Fabián, který absolvuje transplantaci kmenových buněk. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/01/604/ 

 
 
NOVÝ VOZÍK PRO VOJTĚCHA BUREŠE 
3. 1. 2019 

 
REGI BASE oslovil mjr. Ing. Vojtěch Bureš, dlouholetý pracovník finančního oddělení 

Celního úřadu v Prostějově s prosbou o příspěvek na nákup nového odlehčeného invalidního 
vozíku ARGON. Mjr. Bureš je několik let po těžkém úrazu páteře upoután na vozík a jeho 
původní dosluhuje. 

Během krátké doby se REGI BASE podařilo zajistit celkem 45.083, -Kč z celkové částky 
80.083, -Kč. Stále ještě chybí 35.000, -Kč do nákupu nového vozíku. 
Velké poděkování patří panu Ing. Hanákovi z FTL – First Transport Lines a.s. za zaslaný dar 
na nákup nového invalidního vozíku. 

Pana majora můžete podpořit i vy zasláním daru na účet nadačního fondu REGI Base 
I.- 249 980 5359 / 0100 s poznámkou „major Bureš“. Děkujeme! 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/03/599/ 

 

 

NEZAPOMENEME 7.1.2015 JIŘÍ REGI SCHAMS 
7. 1. 2019 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/07/nezapomeneme-

%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%ef%b8%8f%f0%9f%95%af%ef%b8%

8f-7-1-2015-jiri-regi-schams/ 

 
 
PŘEDÁNÍ ŠEKU NA SPECIÁLNÍ REHABILITACI PRO ROTNÉHO STANISLAVA 
KUBÍKA 
25. 1. 2019 

 
Dnes jsme Neurorehabilitační klinika AXON předali šek na 15.000,- korun, které 

budou použity na rehabilitaci na speciálním lokomatu pro rotného vv. Stanislava Kubíka. 
 

https://www.regibase.cz/2019/01/07/nezapomeneme-%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%ef%b8%8f%f0%9f%95%af%ef%b8%8f-7-1-2015-jiri-regi-schams/
https://www.regibase.cz/2019/01/07/nezapomeneme-%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%ef%b8%8f%f0%9f%95%af%ef%b8%8f-7-1-2015-jiri-regi-schams/
https://www.regibase.cz/2019/01/07/nezapomeneme-%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%ef%b8%8f%f0%9f%95%af%ef%b8%8f-7-1-2015-jiri-regi-schams/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/25/predani-seku-na-specialni-rehabilitaci/ 

 
  

O POLICISTU V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI SE POSTARÁ NADAČNÍ FOND REGI 
BASE. DO VEŘEJNÉ SBÍRKY SE MŮŽE ZAPOJIT KAŽDÝ  
31. 1. 2019 

 
Smrt je součástí našich životů, občas ale zasáhne i mladého člověka, pro jehož okolí 

to může mít velmi tvrdý dopad. V takové situaci se nyní ocitl policista prap. Tomáš Mauer, 
který náhle ovdověl a zůstal sám na výchovu 18měsíčního syna Olivera. Zasloužilému strážci 
zákona nyní pomáhá Nadační fond REGI Base, který si podporu těch, kdo slouží za naši 
společnost, dal jako svůj cíl. 

Tomáš Mauer slouží na Krajském ředitelství PČR hl. m. Prahy v odboru cizinecké 
policie již šestým rokem. Za tu dobu sám nikdy neváhal pomoci ostatním policistům v těžkých 
životních situacích nebo pozůstalým po tragicky zesnulých policistech či padlých vojácích. 
Nečekal, že se v takové situaci jednou ocitne sám a bude potřebovat pomoc a podporu 
druhých. 

Zrovna prožíval nejšťastnější období svého života, kdy s manželkou Renatou 
vychovávali malého syna Olivera, když přišla náhlá operace, kterou musela jeho žena 
podstoupit. Z původně banálního zákroku vznikl nečekaně velký problém, kdy byl Renatě 
zjištěn nádor v břiše. Po dlouhých a vyčerpávajících vyšetřeních a času stráveném  
v nemocnici nakonec nemoci podlehla. 

„Přestože tuto ztrátu, kdy Tomáš přišel náhle o manželku a malý Oliver o maminku, 
nelze ničím nahradit, chceme společně vyjádřit podporu v tomto těžkém období a pomoci 
při stabilizaci sociální situace pozůstalých, a také zajištění nezbytné péče pro Olivera. 
Rozhodli jsme se zorganizovat sbírku s názvem Oliver, která bude postupně pomáhat 
Tomášovi s péčí o syna. Především zajistí chůvu, potřeby pro rozvoj dítěte, pohybové 
aktivity, materiální vybavení, právní a další služby,“ prozrazuje Hynek Čech, zakladatel 
Nadačního fondu REGI Base. 

Pomoci Tomášovi a malému Oliverovi mohou nyní kolegové z řad policistů, ale také 
široká veřejnost. Sbírka probíhá prostřednictvím transparentního účtu Nadačního fondu 
REGI Base 290 041 5315/2010. 
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„Jelikož se v této situaci může ocitnout kdokoliv z nás či našich blízkých, věříme, že 
veřejnost nezůstane k této události netečná, a že kolegialita policistů není prázdným 
pojmem,“ dodává Hynek Čech. 

Nově založená sbírka OLIVER bude následně sloužit také dalším rodinám policistů  
v celé ČR, kterým zemřela manželka či pokud zemře samotný policista a dítě zůstane samo 
pouze s jedním rodičem. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/01/31/o-policistu-v-tezke-zivotni-situaci-se-postara-

nadacni-fond-regi-base-do-verejne-sbirky-se-muze-zapojit-kazdy/ 
 
 
 

MLADOU ŽENU POSLALI S BOLESTMI DOMŮ, ŽE JE TO NORMÁLNÍ 
4. 2. 2019 
 

Když mladá maminka Renata Mauerová po gynekologickém zákroku trpěla bolestmi, 
lékaři ji poslali domů s tím, že je to normální. O několik týdnů později však odhalili zhoubný 
nádor a za měsíc žena zemřela. Jejímu muži, který zůstal sám na péči o osmnáctiměsíčního 
syna, pomáhají kolegové policisté. 
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Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policistovi-zemrela-manzelka-na-rakovinu-pomaha-mu-

nadacni-fond-regi-base.A190201_102513_domaci_linv 

Další na: https://tn.nova.cz/clanek/tomas-zustal-na-syna-sam-zena-32-mu-zemrela-vini-

doktory.html?fbclid=IwAR1lEbJQetdQZVZa9tAwJjgW4YOpZP5mNz09naqA5J8bsRy9K-

iWp4VGmck 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/02/04/mladou-zenu-poslali-s-bolestmi-domu-ze-je-to-

normalni/  

 
 
VOJÁK STANISLAV (35) UVAŽOVAL PO OCHRNUTÍ O SEBEVRAŽDĚ 
26. 2. 2019 
 

Stanislav Kubík (35) skončil na vozíčku, přišel o lásku i o kariéru vojáka. Po deseti 
letech stále doufá, že se jednoho dne zase postaví. Díky speciálnímu přístroji lokomat se mu 
už povedlo ujít první kroky prostřednictvím virtuální reality. 

 
Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-prazane/591207/vojak-stanislav-35-uvazoval-po-

ochrnuti-o-sebevrazde-po-10-letech-udelal-prvni-krok-diky-virtualni-

realite.html?fbclid=IwAR18TKT5wH-

8gj85OLZoulgDM8zxzj8tUNY70m6U6EkgseqQHHWJ16HwmQA 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/02/26/vojak-stanislav-35-uvazoval-po-ochrnuti-o-

sebevrazde/ 
 
 
PŘEDÁNÍ ŠEKU PRO OVDOVĚLÉHO POLICISTU 
28. 2. 2019 

 
Včera jsme navštívili praporčíka Tomáše Mauera a jeho syna Olivera, abychom mu 

předali symbolický šek. Z transparentního účtu bylo uhrazeno nájemné včetně služeb do 
konce roku 2019. 

Dále byly proplaceny výdaje na občasnou chůvu, jesle, plavání, a hlavně další potřeby 
pro malého Olivera. Dále jsme pro Tomáše zdarma zajistili renomovanou právní kancelář, 
která se ujme jeho zastupování ve věci nečekaného úmrtí jeho manželky. 

Tato sbírka není pouze pro Tomáše a malého Olivera, ale bude sloužit i dalším, kteří 
budou potřebovat pomoci v těžkém období. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli  
a přispívají. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policistovi-zemrela-manzelka-na-rakovinu-pomaha-mu-nadacni-fond-regi-base.A190201_102513_domaci_linv
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policistovi-zemrela-manzelka-na-rakovinu-pomaha-mu-nadacni-fond-regi-base.A190201_102513_domaci_linv
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/02/28/predani-seku-pro-policistu-praporcika-tomase-

mauera-a-jeho-syna-olivera/ 

 

 

 

ZRANĚNÝ VETERÁN HYNEK VYŠOHLÍD 

5. 3. 2019  
 
S žádostí o pomoc při léčebné rehabilitaci se na nás obrátil štábní rotmistr v.v. Hynek 

Vyšohlíd. 
V armádě sloužil více než 8let a prošel elitním 43.výsadkovým praporem v Chrudimi 

a rotou bojového zabezpečení v Liberci. Zúčastnil se několika misí KFOR v Makedonii, Kuvajtu 
a také v Iráku. 

Bohužel v roce 2017 utrpěl těžké poranění hlavy. Bezprostředně po úrazu strávil 12 
dní v kómatu a byl v přímém ohrožení života. 

Přesto se nevzdal a pomalu se znovu začal učit chodit, mluvit a pohybovat. Jeho pravá 
půlka těla však zůstala z velké části ochrnutá. 

REGIBASE proto zajistil specializované komplexní vyšetření v rehabilitačním ústavu  
v Kladrubech, pro nastavení ojedinělé distanční terapie v domácím prostředí. V rámci 
testování byla vyšetřena kognitivní kapacita mozku, pro optimální nastavení počítačové 
kognitivní rehabilitace Rehacom v domácím prostředí, funkce horní končetiny, chůze  
a stability trupu na tenzometrické desce se softwarovým biofeedbackem Homebalance  
a řeč. Pro distanční domácí terapii pomocí senzorů a software byl nastaven trénink Rehacom 
na zlepšení činnosti mozku a Homebalance pro trénink stability a chůze. Pomocí těchto 
technologií může pacient cvičit doma pod dohledem senzorů a terapeuta se vzdáleným 
přístupem, aniž by musel dojíždět na rehabilitaci, která nemusí být v dané lokalitě nebo 
může mít dlouhé čekací časy. Nastavením systému pro domácí terapii se také zvyšuje 
intenzita a frekvence terapie, kterou by jinak v běžném klinickém prostředí nebylo možné 
nastavit. 

Hardware a software pro počítačovou distanční rehabilitaci zakoupil REGIBASE. 
Finanční prostředky získal nadační fond díky výtěžku charitativního střeleckého závodů REGI 
Base Shooting challenge XI. Děkujeme všem za podporu. č.ú.: 2499805359 / 0100. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! 
 



Výroční zpráva 2019 
   

stránka 11 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/05/stabni-rotmistr-v-v-hynek-vysohlid/ 

 

 

VÁLEČNÉMU VETERÁNOVI BYLY TRANSPLANTOVÁNY KMENOVÉ BUŇKY 
10. 3. 2019 
 

Válečný veterán, nadporučík v.v. Attila Fabián, začátkem roku absolvoval zákrok, při 
kterém mu byly transplantovány kmenové buňky. Nyní má za sebou intenzivní měsíční 
rehabilitaci v Neurorehabilitační klinika AXON. 

Už teď jsou výsledky ohromující. Děkujeme všem, kteří přispěli nebo přispívají na 
účet Nadačního fondu REGI Base I. Stejně tak ještě jednou děkujeme SK Slavia Praha, jelikož 
větší část z jejich daru byla použita právě na financování transplantace. 

Attilu čeká ještě jeden intenzivní měsíční blok rehabilitace a my věříme v ještě 
výraznější zlepšení jeho zdravotního stavu. Celý proces s naším štábem monitorujeme, a tak 
vám později představíme časosběrný dokument. Doufáme, že se šťastným koncem, který 
bude především o naději a touze se nevzdávat. Pokud byste chtěli i vy přispět jakoukoliv 
částkou na č.ú.: 2499805359/0100 – ATTILA – budeme velice vděčni. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/10/veteran-attila-fabian-a-kmenove-bunky/ 

https://www.regibase.cz/2019/03/05/stabni-rotmistr-v-v-hynek-vysohlid/
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NAPSALI V BLESK.CZ, VÁLEČNÝ VETERÁN V KÓMATU 
11. 3. 2019 
 

U české armády sloužil Hynek Vyšohlíd osm let. Mezi lety 1999 a 2007 působil u 43. 
výsadkového praporu v Chrudimi nebo u jednotek KFOR a zúčastnil se několika misí  
v zahraničí, mimo jiné v Iráku nebo Kuvajtu. Nasazení na blízkém východě přežil štábní 
rotmistr bez vážnější újmy na zdraví. Málem fatální zranění ho paradoxně čekalo v České 
republice deset let po skončení aktivní služby v armádě. 

„Po úrazu jsem se učil znovu chodit a mluvit. S tím se peru dodnes, i když se to 
postupně zlepšuje. Pravou půlku těla mám ale z velké části ochrnutou,“ popsal voják letos 
počátkem února, když se obrátil na Nadační fond REGI Base s žádostí o pomoc. 

 
Článek zde: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/599298/valecny-veteran-hynek-skoncil-
po-urazu-hlavy-v-komatu-znovu-se-uci-mluvit-a-chodit.html?fbclid=IwAR2cuSBf58hHtHYqk5n8z-
D5QTX-eaN48JtQIcS97FFedotACaQ1GaQuMQg 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/11/valecny-veteran-hynek-skoncil-po-urazu-hlavy-v-
komatu/ 

 
 
 

REGI BASE SHOOTING CHALLENGE 
16. 3. 2019 
 

Přesně za tři týdny začíná v pořadí již 12. díl REGI BASE SHOOTING CHALLENGE. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/16/regi-base-shooting-challenge/ 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/599298/valecny-veteran-hynek-skoncil-po-urazu-hlavy-v-komatu-znovu-se-uci-mluvit-a-chodit.html?fbclid=IwAR2cuSBf58hHtHYqk5n8z-D5QTX-eaN48JtQIcS97FFedotACaQ1GaQuMQg
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/599298/valecny-veteran-hynek-skoncil-po-urazu-hlavy-v-komatu-znovu-se-uci-mluvit-a-chodit.html?fbclid=IwAR2cuSBf58hHtHYqk5n8z-D5QTX-eaN48JtQIcS97FFedotACaQ1GaQuMQg
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/599298/valecny-veteran-hynek-skoncil-po-urazu-hlavy-v-komatu-znovu-se-uci-mluvit-a-chodit.html?fbclid=IwAR2cuSBf58hHtHYqk5n8z-D5QTX-eaN48JtQIcS97FFedotACaQ1GaQuMQg
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REHABILITAČNÍ POMŮCKA IWALK POMOHLA PRIMÁŘI CHIRURGIE 
25. 3. 2019  

 
MUDr. Jan Buzek od roku 1978 pracoval jako chirurg v nemocnici Ministerstva Vnitra 

v Praze do roku 1998, kdy byla nemocnice zrušena. Postupně se vypracoval až na pozici 
zástupce primáře chirurgického oddělení se služební hodností majora. A minulý týden jsme 
zpět převzali od pana doktora kompenzační pomůcku iWalk, kterou jsme mu zhruba před 
šesti měsíci zapůjčili k užívání. A zde si můžete přečíst jeho slova, co tomu předcházelo a jak 
mu speciální pomůcka iWalk pomohla: 

,,Rád bych poděkoval nadačnímu fondu REGI Base I. za zapůjčení rehabilitační 
pomůcky iWalk. Pracoval jsem dvacet let jako chirurg v nemocnici ministerstva vnitra a po 
vážné autonehodě v květnu 2018 jsem se ocitl v roli pacienta. Utrpěl jsem poranění levé 
dolní končetiny s rozdrcením patní kosti, obou kotníků, nártu a palce. 

Poranění si vyžádalo operaci a následnou hospitalizaci a po několik měsíců jsem 
nesměl levou nohu zatěžovat.Chůze o berlích byla pro mne velice obtížná, jelikož jsem i po 
zlomenině levého zápěstí. 

V červnu 2018 mi byla zapůjčena nadací REGI Base rehabilitační pomůcka, díky které 
jsem byl částečně pohyblivý. Velice rychle jsem si zvykl na chůzi s touto pomůckou  
a postupně jsem se stával soběstačnějším a mobilnějším, zároveň mi umožnila neztratit 
stereotyp chůze a mohl jsem také zatěžovat kyčelní kloub. 

Velice rád bych chtěl poděkovat nadaci REGI Base a zvláště panu Čechovi, se kterým 
jsem byl v kontaktu a který mě zároveň naučil chodit na pomůcce iWalk, která je jediná svého 
druhu v České republice. ´´Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. V případě, že byste chtěli 
přispět nadačnímu fondu REGI Base: č.ú.: 2499805359 / 0100. Děkujeme. 
 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/25/rehabilitacni-pomucka-iwalk-pomohla-

primari-chirurgie/ 
 

 

 

 

 

https://www.regibase.cz/2019/03/25/rehabilitacni-pomucka-iwalk-pomohla-primari-chirurgie/
https://www.regibase.cz/2019/03/25/rehabilitacni-pomucka-iwalk-pomohla-primari-chirurgie/
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VETERÁN ATTILA FABIÁN POKRAČUJE V INTENZIVNÍ REHABILITACI 
28. 3. 2019 
 

Od pondělka npor. vv. Attila Fabián začíná druhou intenzivní měsíční rehabilitaci 
v Neurorehabilitační klinika AXON. Doufáme, že invalidní vozík bude potřeba méně a méně.  
Držte palce. Pokud chcete podpořit REGI Base a jeho činnost č.ú.: 2499805359 / 0100.  

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/28/veteran-attila-fabian-pokracuje-v-intenzivni-

rehabilitaci/ 

 
 
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU SHOOTING CHALLENGE 
30. 3. 2019 
 

Člen správní rady Nadačního fondu REGI Base I. Aleš PROCHÁZKA představil projekt 
REGI BASE SHOOTING CHALLENGE na valné hromadě LEX – Sdružení na ochranu práv 
majitelů zbraní. Dvanáctý díl charitativních střeleckých závodů proběhne již příští sobotu  
6. 4. na střelnici Olomouc – Lazce. 

 

Videa dostupná zde: https://www.facebook.com/watch/?v=561470271029015&t=4 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/03/30/predstaveni-projektu-shooting-challenge/ 

https://www.facebook.com/klinikaaxon/?__xts__%5B0%5D=68.ARD7SmoCu_Z0zLyOCXCd6WNwwIQe908wX0mwXhim3KpHYfeR111VOidYi1GdoC7Mleae85m7fdgkFeQ9W8tuOVoiGn3QWb07Y0aO4HNNbMFb36Ra0IsqOFuUdoOWaL5SIOk9VidXv2QuKZFL8N0Ho5y6wexcOQ_5AgdW5jA-lAuYo-N0dRy8NM7LTI9KOpBmtIZarr6XtZbvYYy44vCFoLBW762xBnh9ojNmIIuu7LJHseuDhPrDAT1DaP6KJwXtumdTWKH8CoTX5fvbS_jKZT1xWzNw4jy4O6U15E3D8weydl9hgTHsdJ6PnHCwhyiZt-sqbCDEURlaDPVQGBKBVKxPnA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA6zFFl-f8MrppRx5wBXJO6nKb9CDLXMTwz5ilMQk7rzKT-OH236qeBkgym33DcYABa1AAI3PkgXBk1
https://www.regibase.cz/2019/03/28/veteran-attila-fabian-pokracuje-v-intenzivni-rehabilitaci/
https://www.regibase.cz/2019/03/28/veteran-attila-fabian-pokracuje-v-intenzivni-rehabilitaci/
https://www.facebook.com/gunlex/?__tn__=K-R&eid=ARCAO4-1lM363Y-6aN90G0lAkMDGtRMGtUvSU4T5qH6VVs4VQHXkjh_fY-XOk8OcmVve3nGV9EnxJjqk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkI_eeqT3T03m9HfcWtMXg3eyj90KShmwFiaA1mFwoF5jttDsUj1cdcOwkdYvjmVUDJoLyw_BRRkw1OdNVcowkc3Q5Ou8z9DMo-reNmD2EUvfF8M-GJx_n5A9pAaN1tSJ-iQzOn1TcI9WrGhimXegi1hkENtcxGUrLNr70BfUDCVZQTLpCy1Sw2QV6ykAzWhF8EG1I3VKbJjYMenyREk5kMGrT1JVn8X0nttPDKT9fIgm3AIxVLxkuS0Yk9qGxae55EvWErHhirNJJp1ibWs4Lp_WM1hALKe8XqzN5rq3XUMKtaXHxjC5CpfI9DGcQ39IIvcZUBctFnEXTF0HqwML9TWCsP-LWf8M1mOvk9G9naSRvxTUiPaOzOPU9XO33brFhzWgO8vUoOXUNQ77Ff2GEI2kfUmOBInPCC0zy9DrIa0vPUSsW4xqJQClkDrTKRHWOvzAnyBDGKdokPM-L9G4p_QpmIoC6FkkGH-U4YXidFHesTxAjcv4c0f8Vfca2OA
https://www.facebook.com/gunlex/?__tn__=K-R&eid=ARCAO4-1lM363Y-6aN90G0lAkMDGtRMGtUvSU4T5qH6VVs4VQHXkjh_fY-XOk8OcmVve3nGV9EnxJjqk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkI_eeqT3T03m9HfcWtMXg3eyj90KShmwFiaA1mFwoF5jttDsUj1cdcOwkdYvjmVUDJoLyw_BRRkw1OdNVcowkc3Q5Ou8z9DMo-reNmD2EUvfF8M-GJx_n5A9pAaN1tSJ-iQzOn1TcI9WrGhimXegi1hkENtcxGUrLNr70BfUDCVZQTLpCy1Sw2QV6ykAzWhF8EG1I3VKbJjYMenyREk5kMGrT1JVn8X0nttPDKT9fIgm3AIxVLxkuS0Yk9qGxae55EvWErHhirNJJp1ibWs4Lp_WM1hALKe8XqzN5rq3XUMKtaXHxjC5CpfI9DGcQ39IIvcZUBctFnEXTF0HqwML9TWCsP-LWf8M1mOvk9G9naSRvxTUiPaOzOPU9XO33brFhzWgO8vUoOXUNQ77Ff2GEI2kfUmOBInPCC0zy9DrIa0vPUSsW4xqJQClkDrTKRHWOvzAnyBDGKdokPM-L9G4p_QpmIoC6FkkGH-U4YXidFHesTxAjcv4c0f8Vfca2OA
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REPORTÁŽ Z KONFERENCE ENGAGING PRAGUE 
1. 4. 2019 
 

Reportáž na ČT24 z mezinárodní konference engaging Prague 2019, kde jsme 
společně se zástupci z Rehabilitačního ústavu Kladruby hovořili o možnosti využití 
speciálního vozíku Segway freee jako rehabilitační pomůcky. 
 

 

Video dostupné zde: https://www.facebook.com/regibase/videos/591878517962911 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/04/01/reportaz-z-konference-engaging-prague/ 

 

 

VETERÁN PO TĚŽKÉM ÚRAZU HLAVY SE VRACÍ NA STŘELNICI 
6. 4. 2019 
 

Štábní rotmistr v.v. Hynek Vyšohlíd po těžkém úrazu hlavy poprvé na střelnici, na Regi 
base shooting challenge 12. I přes svůj hendikep potvrdil, že to má pořád v ruce. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/04/06/veteran-po-tezkem-urazu-hlavy-poprve-na-

strelnici/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/CT24.cz/?__tn__=K-R&eid=ARDvF5fjfGG3Fiq4GHo60cZBW9picFM_NcRn89J_wTmmbo0boUXzItYT_QFkBYqE5EwO-2i0AAOuX3s0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB1HsmKfvw6RdoWDhXGjuMb672nbVDZODp4zb-hmGqNNdEnZhgfFK52hZH9YKrM3ou3h-nFp0uGGhq23hmldbAzmLvmP9dipIWZaop3TIn9pxuaeCH-EbgzgJApCtfu_kJEkN1OHXDgreaEIM1GM7S9Gh-JE50wdhWHc-OhPovBsvKPNhqn0a4T6Uqf4OVp6W0pDsIjT5fZj9GAj1beIA_BjYe67nO2ZmNKMY8NOKBydZDcUHT7lbBNSScCkP2GTF_1cnFKDDRxzN0igUAxf1yS161Emw80RJ9ImsO1EGY5yuOwFgc5FjgArgPF1T8-T43N-JPAh5WtXEaPaKnJ59oQuQmhboNMOQt5Gw
https://www.facebook.com/engagingprague/?__tn__=K-R&eid=ARCZtYlkSH8mU9Ao0zlPTlQdIpO2G3jmIzuS1fkDuNsp6cvkzlEP_wp8jTxdzMglFZM_qGtcbNORmvdT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB1HsmKfvw6RdoWDhXGjuMb672nbVDZODp4zb-hmGqNNdEnZhgfFK52hZH9YKrM3ou3h-nFp0uGGhq23hmldbAzmLvmP9dipIWZaop3TIn9pxuaeCH-EbgzgJApCtfu_kJEkN1OHXDgreaEIM1GM7S9Gh-JE50wdhWHc-OhPovBsvKPNhqn0a4T6Uqf4OVp6W0pDsIjT5fZj9GAj1beIA_BjYe67nO2ZmNKMY8NOKBydZDcUHT7lbBNSScCkP2GTF_1cnFKDDRxzN0igUAxf1yS161Emw80RJ9ImsO1EGY5yuOwFgc5FjgArgPF1T8-T43N-JPAh5WtXEaPaKnJ59oQuQmhboNMOQt5Gw
https://www.facebook.com/regibase/videos/591878517962911
https://www.regibase.cz/2019/04/01/reportaz-z-konference-engaging-prague/
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SHOOTING CHALLENGE NA STŘELNICI LAZCE 
6. 4. 2019 

 
Děkujeme všem, kteří dorazili a podpořili dvanáctý díl REGI Base Shooting Challenge 

na střelnici Lazce. V rámci dobrovolného startovného se vybralo 21.500,- Kč, Symbolický šek 
převzal vzácný host, válečný veterán po těžkém úrazu hlavy, štábní rotmistr v.v. Hynek 
Vyšohlíd. Tato částka bude použita na nákup speciálních čidel a softwaru pro jeho potřeby 
distanční rehabilitace. Dále bychom rádi poděkovali všem partnerům 
včetně www.zbranejirkovsky.cz kteří nám zapůjčili samonabíjecí pušku od DANIEL DEFENSE 
DDM4 MK18 FACTORY SBR 10,3″ .223REM. Děkujeme a těšíme se na vás při třináctém 
pokračování REGI Base Shooting Challenge. Pomáháme těm, co sloužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/04/06/shooting-challenge-na-strelnici-lazce/ 

 

 

POLICISTA DOSTAL DNA SVÉ MANŽELKY 
23. 4. 2019  
 

Nadační fond REGI Base oslovil MUDr. Pavla Kuklu experta na DNA s žádostí, zda by 
bylo v jeho silách získat a uložit DNA tragicky zemřelé manželky praporčíka Mauera. 
Běžně se archivaci DNA provádí ze vzorku několika málo kapek krve nebo ze stěru z ústní 
dutiny. Tato metoda však nebyla k dispozici a bylo proto nutno získat vzorky jiným způsobem. 
Pan Mauer dodal předměty, na kterých by se s největší pravděpodobností mělo DNA 
manželky vyskytovat. 

Po pečlivém uložení do sterilních obalů byly vzorky označeny kódovým číslem  
a přepraveny do forenzní DNA laboratoře. Od této chvíle byly vzorky zcela anonymní.  
V genetické laboratoři byla provedena důkladná analýza. Po biochemickém zpracování se 
podařilo z jednoho z předmětů izolovat čistou DNA a to v takové kvalitě, že mohla být 
připravena k následné archivaci. 

Pro archivaci DNA byla zvolena technologie METTINUM®, neboť garantuje uchování 
vzorku na neomezeně dlouho dobu a to při běžných pokojových teplotách. K archivaci tedy 
není nutno používat nákladné zařízení pro zamrazení vzorku. Takto archivovanou DNA 
pomocí této technologie lze kdykoliv v budoucnosti opakovaně použít například k analýze 
potenciálních dědičných onemocnění. 

https://www.regibase.cz/2019/04/06/shooting-challenge-na-strelnici-lazce/
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Právě to bylo přáním pana Mauera. Uložit DNA manželky do doby, kdy bude možno 
rutině provádět analýzu DNA za účelem učení pravděpodobnosti přenosu genetické zátěže  
z matky na syna. Děkujeme. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/04/23/policista-dostal-dna-sve-manzelky/ 
 

 

ÚŽASNÉ VÝSLEDKY PO APLIKACI KMENOVÝCH BUNĚK 
3. 5. 2019 

 

Válečný veterán nadporučík Attila Fabián absolvoval v AXONu již 2. terapii, a to  
s úžasnými výsledky! 

Pan Attila je policista válečný veterán, který působil např. v misi v Iráku. Bylo mu 50 
let a odjel s manželkou na zaslouženou dovolenou… Odpočatému se mu pár dní po návratu 
stalo to, co si nikdy nepředstavoval… Prasklá aorta jemu i celé jeho rodině zvrátila život 
naruby. Lékaři mu nedávali moc nadějí. V podstatě jen ležel, nezvedl ani ruce. Postupně se 
musel učit vše od začátku. 

V zahraničí absolvoval aplikaci kmenových buněk, které zajistil nadační fond REGI 
Base. Ihned poté následovaly intenzivní rehabilitace na klinice AXON. Nyní už zvládá řadu 
činností téměř sám, a dokonce chodí s chodítkem. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/03/veteran-absolvoval-aplikaci-kmenovych-

bunek-a-dela-uzasne-vysledky/ 

https://www.regibase.cz/2019/04/23/policista-dostal-dna-sve-manzelky/
https://www.regibase.cz/2019/05/03/veteran-absolvoval-aplikaci-kmenovych-bunek-a-dela-uzasne-vysledky/
https://www.regibase.cz/2019/05/03/veteran-absolvoval-aplikaci-kmenovych-bunek-a-dela-uzasne-vysledky/
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ZAMĚSTNANEC CELNÍ SPRÁVY DOSTAL NOVÝ MODERNÍ VOZÍK 
5. 5. 2019 

 

Ve čtvrtek 3.5.2019 proběhlo slavnostní předání nového invalidního vozíku 
zaměstnanci finančního oddělení Celní správa České republiky, Celního úřadu v Olomouci 
mjr. Ing. Vojtěchu Burešovi, který utrpěl těžký úraz páteře a zůstal doživotně ochrnut. Jedná 
se o moderní, plně nastavitelný vozík s pevným rámem, odlehčený a na míru přizpůsobený 
invalidní vozík v celkové hodnotě 80.083, -Kč.  

Mjr. Bureše původní vozík byl velmi starý a již nevyhovoval dennodennímu používání 
při cestě do práce a zpět. Proto se začátkem roku obrátil na REGI BASE s žádostí o pomoc se 
zajištěním finanční částky na nový moderní vozík, který bohužel neproplácí pojišťovna v plné 
výši. 

REGI Base se během krátké doby podařilo získat i za pomoci těchto partnerů FTL – 
First Transport Lines, a.s., SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s., DT – Vyhýbkárna a strojírna, a.s.  
a BENETI s.r.o. Zástupci některých z nich se zúčastnili slavnostního předání přímo  
v prostorách Celního úřadu. 

Velké poděkování patří zejména vedení Celního úřadu v Olomouci a kolegům, kteří 
přišli mjr. Bureše podpořit a poděkovat mu za jeho službu. I přes svůj handicap si každý den 
100 % plní své pracovní povinnosti a je nedílnou součástí celního týmu. 

Přejeme mu hodně štěstí a ať mu nový vozík dobře slouží každý den. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! Transparentní účet FIO: 2900415315 / 2010 
 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/05/zamestnanec-celni-spravy-dostal-novy-

moderni-vozik/ 

 

 

 

 

 

https://www.regibase.cz/2019/05/05/zamestnanec-celni-spravy-dostal-novy-moderni-vozik/
https://www.regibase.cz/2019/05/05/zamestnanec-celni-spravy-dostal-novy-moderni-vozik/
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SMUTNÝ PŘÍBĚH SE ŠŤASTNÝM KONCEM 
10. 5. 2019  

 

Příběh beznaděje zraněného vojáka se šťastným koncem. V červnu 2018 zahájila 
Policie ČR trestní stíhání mladého muže pro přečin podvodu. Jednalo se o bývalého vojáka 
rotného Stanislava Kubíka, doživotně upoutaného po poranění míchy na invalidní vozík.  
O necelý měsíc později podalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9 obžalobu k soudu. 
Samotný příběh však začal o několik let dříve. V letech 2013–2016, kdy bývalý voják rotný 
Kubík získal prostřednictvím organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením 
příležitost pracovat. A pracoval poctivě a dobře natolik, že dostal za výsledky své práce 
ocenění. Další díl příběhu, nechť vypráví hlavní aktér sám. 

„V roce 2016 mi přišel dopis z Úřadu práce, že jsem neoprávněně pobíral příspěvek 
na bydlení a vznikl mi přeplatek ve výši 80 tis. Kč, který jsem měl vrátit do 30 dnů. S Úřadem 
práce jsem se chtěl dohodnout na splátkách, ale ten můj návrh smetl ze stolu a vše předal 
na exekuční úřad. S Úřadem práce nebyla vůbec žádná domluva. Nikdo se se mnou nebavil. 
V tu chvíli jsem byl pro ně zločinec. Přišla mi exekuce na dlužnou částku 80 tisíc + 20 tisíc na 
výlohy exekutora. Okamžitě jsem se pokoušel spojit s exekutorem a dohodnout na splátkách. 
Ani zde jsem neuspěl. I když jsem mu popsal mojí životní situaci, tak ani přesto s ním nebyla 
žádná domluva. Veškeré úspory na nový invalidní vozík exekutor zabavil. Největší perličkou 
byla návštěva kriminální policie, kde jsem podstoupil s určitým časem po sobě dva 
vyčerpávající výslechy. Kriminalista při výslechu mě navrhoval, abych se přiznal v plném 
rozsahu, a uvedl do protokolu, že jsem to všechno dělal s úmyslem. Říkal, že když dluh 
zaplatím, tak nebudu trestně stíhán. Odmítl jsem. Věřil jsem, že jsem nevinný, a že tato 
situace není normální. Při výslechu mi bylo důrazně řečeno, že když se nepřiznám, půjdu  
k soudu. Tam prý nemám žádnou šanci na úspěch. Navíc si protahováním přitížím, dostanu 
se ještě do většího dluhu za veškeré soudní výlohy a právnické zastoupení. Byl jsem zahnaný 
do kouta a nevěděl co dělat.“ 

V čase zoufalství a beznaděje se Standa obrátil s prosbou o pomoc na Nadační fond 
REGI Base I. REGI BASE odpověděl: „Stando pomůžeme ti!“. „Nikdo si neumí představit, jak 
mi v tu chvíli bylo. Cítil jsem za sebou velkou oporu. V tu chvíli jsem dostal velkou chuť bojovat 
a všem dokázat, že jsem obviněn neprávem, že nejsem žádný zločinec!“ Události nabraly jiný 
směr. Trestní příkaz byl zrušen. Nadační fond REGI Base I. v součinnosti s Centrem sv. Basila, 
společný špitální program pomoci a podpory Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského zajistil zkušené obhájce a případ se dostal k řádnému soudu, kde začal boj  
o záchranu rotného Kubíka. 

„Po půl roce a celkem neuvěřitelných 4 stáních u soudu byly shromážděny důkazy 
prokazující moji nevinu. Padlo konečné rozhodnutí, kterým jsem byl obžaloby zproštěn  
v plném rozsahu!“ 

Skoro rok trvalo, nežli jsem byl z nařčení z podvodu osvobozen a očištěn. Touto cestou 
bych chtěl velice poděkovat své obhájkyni, právničce JUDr. Lence Šalamoun a její kolegyni, 
která se věnovala mému případu a soud vyhrála, a já byl tak zproštěn viny. Díky celému tymu 
REGI Base I., který mě celou dobu podporoval a osobně monitoroval celý soudní proces.“ 
Na doplacení vyměřeného přeplatku byla dojednána s Úřadem práce prostřednictvím 
advokátky velmi příznivá dohoda o splátkách. Co ještě dodat? Odvaha a vůle dobrat se 
pravdy otevřely cestu z bezvýchodné situace. Pomohly Nadační fond REGI Base I. a Centrum 
sv. Basila společný špitální program pomoci a podpory Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
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Jeruzalémského, a Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. K doplacení 
dluhu zbývá uhradit částku 26.500 Kč 

S pozdravem rotný Stanislav Kubík. 

Vy, kteří chcete rotnému Kubíkovi pomoci, můžete přispět na číslo Nadačního fondu 
REGI Base I. transparentního účtu 2900415315 / 2010 FIO Bank a do textu – rotný Kubík 
 

 
Článek zde: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/606098/invalidniho-vojaka-stanislava-

oznacili-za-podvodnika-trestni-rizeni-u-soudu-ukazalo-

pravdu.html?fbclid=IwAR2LbFcm3evzRxQzZUDhL65IZFbQnpeQp2SNCIjGjq-BjbkNV_7MzGY1t9c 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/10/smutny-pribeh-se-stastnym-koncem/ 

 

 

ZAKLADATELI NADAČNÍHO FONDU BYL PŘEDÁN ZLATÝ KŘÍŽ 
19. 5. 2019  

 

V sobotu 18.5.2019 byl pozván zakladatel Nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech 
do Josefova na investituru Nadace Bavorského vojenského řádu, kde mu byl předán ZLATÝ 
KŘÍŽ VOJENSKÉHO PŘÁTELSTVÍ za dlouholetou pomoc a péči vážně zraněným příslušníkům 
služebních sborů, kteří by bez projektu REGI BASE neměli šanci a dále za strhující příklad, 
který inspiroval a stále motivuje řadu jedinců i organizací. Děkujeme. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! 

 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/606098/invalidniho-vojaka-stanislava-oznacili-za-podvodnika-trestni-rizeni-u-soudu-ukazalo-pravdu.html?fbclid=IwAR2LbFcm3evzRxQzZUDhL65IZFbQnpeQp2SNCIjGjq-BjbkNV_7MzGY1t9c
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/606098/invalidniho-vojaka-stanislava-oznacili-za-podvodnika-trestni-rizeni-u-soudu-ukazalo-pravdu.html?fbclid=IwAR2LbFcm3evzRxQzZUDhL65IZFbQnpeQp2SNCIjGjq-BjbkNV_7MzGY1t9c
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/606098/invalidniho-vojaka-stanislava-oznacili-za-podvodnika-trestni-rizeni-u-soudu-ukazalo-pravdu.html?fbclid=IwAR2LbFcm3evzRxQzZUDhL65IZFbQnpeQp2SNCIjGjq-BjbkNV_7MzGY1t9c
https://www.regibase.cz/2019/05/10/smutny-pribeh-se-stastnym-koncem/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/19/zakladateli-nadacniho-fondu-byl-predan-

zlaty-kriz/ 

 

 

DALŠÍ PŘÍBĚH POLICISTY 
30. 5. 2019  

 
Chystali se oslavit dvacáté výročí manželství, rekonstruovali vysněný domeček pro 

sebe a svých pět dětí. Pak ale rodinu policisty praporčíka Marka Dvořáčka zasáhla krutá rána. 
Jeho žena onemocněla agresivním typem rakoviny a zemřela. 

Marek zůstal v rozestavěném domě sám s pěti dětmi – Karolínou (19), Monikou (18), 
Anežkou (14), Pavlíkem (10) a Janičkou (5). „Moc mi tehdy pomohl můj šéf. Dal mi volno, 
abych zařídil, co je třeba. A pak mi umožnil plánovat si směny tak, jak jsem potřeboval,“ 
popisuje Marek Dvořáček. Ale jeho nadřízení z obvodního oddělení Policie ČR v Břeclavi šli 
ještě dál. 

V novinách si přečetli příběh policisty prap. Tomáše Mauera. Ten se ocitl v podobné 
situaci jako Marek Dvořáček, když mu také zemřela manželka a on zůstal sám s ročním 
Oliverem. V těžké chvíli mu pomohl Nadační fond REGI Base I, který podporuje vojáky, 
policisty a hasiče. Dobročinnou organizaci kontaktovali, zda by nemohla něco udělat i pro 
kolegu Marka Dvořáčka. „Rozhodli jsme se tedy pokračovat ve sbírce, která původně nesla 
jméno Oliver,“ potvrdil Hynek Čech z REGI Base. 

Policistu Marka Dvořáčka i jeho pět dětí jsme pozvali do Prahy na dvoudenní výlet plný 
splněných přání. Celý den začal setkáním s kolegy z pražské policie, kteří jeho vůz doprovodili 
z pražského Chodova až k jejich hotelu v historickém centru Prahy. Následovala prohlídka 
bunkru (komunitního centra REGI Base). Po obědě se rodina podívala i na natáčení filmu 
Můj Příběh se Sašou Rašilovem, Vilmou Cibulkovou a Milanem Kňažkem, kde si Marek 
Dvořáček dokonce zahrál epizodní roličku drsného mafiána. Den se uzavřel večeří v Running 
sushi, které děti ochutnaly vůbec poprvé. 

Druhý den proběhla tisková konference v budově DRN v L’Osteria na Národní třídě. 
Součástí byla i další splněná přání. Každé z dětí si před příjezdem do Prahy napsalo své tři 
přání. Mezi ně patřilo například vodácký kurz, kurz sebeobrany, lístky do kina, žluté dětské 
kolo a koloběžka. 

https://www.regibase.cz/2019/05/19/zakladateli-nadacniho-fondu-byl-predan-zlaty-kriz/
https://www.regibase.cz/2019/05/19/zakladateli-nadacniho-fondu-byl-predan-zlaty-kriz/
https://www.facebook.com/mujpribeh.film/?__xts__%5B0%5D=68.ARAR-Ol3I5ntBnHqlBDAzSInKyHHFX8AtvifTTXgepGwd_koS4rX7hjA5IdT49VMf42e5oQjOUlErZv5-kLMLcNLc4WfkqX6Bzu4VtoXvCJwo9VivgkuUPDy7lDnRzGYmYX7hsk4gJrYfk8DknBnurgmo8SFTN5BAADtyva9QN8OWzm1qHv5MtIKLz_vLwDbzbV3Qo9dOr_KeEBTDsM3JEAmaCM5kUkeHoD7CN71mectqm43lqZtGtlJnDiU51vmKywDmFHC6a0GOmF375Nf52OkT69wyGxc_OlBDaKn4a8Yn5jY5AnaF-PFzTdy98DNTkjneW6wg5NJGt38yY8sLnrVEg&__xts__%5B1%5D=68.ARA3XqRPyKP2K9t-xVpz5h8kIgu1HGiA1Yln121DGZTMKyOHROowhRkhjY6XHvGE90owSq36zY2ujri7qi1F_5t7vI29HF-LzWvieYaJUjRUT0D1XngyrM48GoZm7Nnn0gO4Ltkf9PIJmUcquwRDDx-qyANx-j7nId1CRjuZMezoYU6oFhNpJ6x07oyHmQscVrR-sPNf2___5_WK_bIfQtWQVHlI9QcCQoAeqZLJQvuKeJx3EzzcSvFBnOCOxeN_12hUYu9oJM7upRSqUxpEAtr1hSCRODBECKKVerGScOStNUCBeTtpE7yzPdg4nTiNQSuJ-dW16v4On0-1hIsFsrGWyw&__tn__=K-R&eid=ARCZy6yZztfoH65bAkvuR-nO5u8vqoR_tTNXH8V4MUAn5Y128hbDct-PzY1BfxiG6BA96EaqYR0r57Rq&fref=mentions
https://www.facebook.com/losteria.praha.narodni/?__xts__%5B0%5D=68.ARAR-Ol3I5ntBnHqlBDAzSInKyHHFX8AtvifTTXgepGwd_koS4rX7hjA5IdT49VMf42e5oQjOUlErZv5-kLMLcNLc4WfkqX6Bzu4VtoXvCJwo9VivgkuUPDy7lDnRzGYmYX7hsk4gJrYfk8DknBnurgmo8SFTN5BAADtyva9QN8OWzm1qHv5MtIKLz_vLwDbzbV3Qo9dOr_KeEBTDsM3JEAmaCM5kUkeHoD7CN71mectqm43lqZtGtlJnDiU51vmKywDmFHC6a0GOmF375Nf52OkT69wyGxc_OlBDaKn4a8Yn5jY5AnaF-PFzTdy98DNTkjneW6wg5NJGt38yY8sLnrVEg&__xts__%5B1%5D=68.ARA3XqRPyKP2K9t-xVpz5h8kIgu1HGiA1Yln121DGZTMKyOHROowhRkhjY6XHvGE90owSq36zY2ujri7qi1F_5t7vI29HF-LzWvieYaJUjRUT0D1XngyrM48GoZm7Nnn0gO4Ltkf9PIJmUcquwRDDx-qyANx-j7nId1CRjuZMezoYU6oFhNpJ6x07oyHmQscVrR-sPNf2___5_WK_bIfQtWQVHlI9QcCQoAeqZLJQvuKeJx3EzzcSvFBnOCOxeN_12hUYu9oJM7upRSqUxpEAtr1hSCRODBECKKVerGScOStNUCBeTtpE7yzPdg4nTiNQSuJ-dW16v4On0-1hIsFsrGWyw&__tn__=K-R&eid=ARDhUOQwm31lEw8cauMepsdCVGpTwj5Jbauj6cFASXXgJSkuKOk3-aBBGEElEV__nUTtUWnDlcsTMQUz&fref=mentions
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Po tiskové konferenci byla naplánována prohlídka města ve vyhlídkovém voze Prague 
old car Hlavní stránka, návštěva a prohlídka policejního oddělení Prahy 1. 

Celý den se završil obědem a návštěvou v Aquapalace Praha, kde bylo připraveno 
ještě jedno překvapení. Mezi přáními jedné z dcer bylo i setkání s populárním 
zpěvákem Václav Noid Bárta Official. Václav si ve svém nabitém programu našel chviličku  
a s celou rodinou strávil pár příjemných chvil. Později vám ukážeme i video z tohoto 
dojemného setkání. 

Jsme rádi, že si děti celý výlet plný překvapení užily a jsme si jisti, že na něj budou 
velmi dlouho vzpomínat. 

Nadační fond Regi Base dále organizuje pomoc rodině prap. Marka Dvořáčka i při 
splácení půjčky na rekonstrukci domu, kterou si manželé vzali ještě v době, kdy byla Věra 
Dvořáčková (†45) plná sil. 

Podporu organizace financuje z konta Oliver, které dostalo své jméno po ročním 
synovi pražského policisty Tomáše Mauera (35). I jeho žena Renata (†35) prohrála boj se 
zákeřnou nemocí. Přispět na konto můžete i vy. Sbírka probíhá pomocí transparentního účtu 
Nadačního fondu REGI Base: 290 041 5315 / 2010. Děkujeme. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/30/dalsi-pribeh-policisty/ 

 

 

POLICISTA DVOŘÁČEK V UDÁLOSTECH NA ČT24 
31. 5. 2019  
 

Události, komentáře – ČT 24 

 

https://www.facebook.com/pragueoldcar/?__xts__%5B0%5D=68.ARAR-Ol3I5ntBnHqlBDAzSInKyHHFX8AtvifTTXgepGwd_koS4rX7hjA5IdT49VMf42e5oQjOUlErZv5-kLMLcNLc4WfkqX6Bzu4VtoXvCJwo9VivgkuUPDy7lDnRzGYmYX7hsk4gJrYfk8DknBnurgmo8SFTN5BAADtyva9QN8OWzm1qHv5MtIKLz_vLwDbzbV3Qo9dOr_KeEBTDsM3JEAmaCM5kUkeHoD7CN71mectqm43lqZtGtlJnDiU51vmKywDmFHC6a0GOmF375Nf52OkT69wyGxc_OlBDaKn4a8Yn5jY5AnaF-PFzTdy98DNTkjneW6wg5NJGt38yY8sLnrVEg&__xts__%5B1%5D=68.ARA3XqRPyKP2K9t-xVpz5h8kIgu1HGiA1Yln121DGZTMKyOHROowhRkhjY6XHvGE90owSq36zY2ujri7qi1F_5t7vI29HF-LzWvieYaJUjRUT0D1XngyrM48GoZm7Nnn0gO4Ltkf9PIJmUcquwRDDx-qyANx-j7nId1CRjuZMezoYU6oFhNpJ6x07oyHmQscVrR-sPNf2___5_WK_bIfQtWQVHlI9QcCQoAeqZLJQvuKeJx3EzzcSvFBnOCOxeN_12hUYu9oJM7upRSqUxpEAtr1hSCRODBECKKVerGScOStNUCBeTtpE7yzPdg4nTiNQSuJ-dW16v4On0-1hIsFsrGWyw&__tn__=K-R&eid=ARC_H6ukgwRCdBaIEMaV55sCkyhRQr0xBYwZo3XwsCtzoHKk9GNwaF5QavA5GOov1N0k_Ygk5czT2DNh&fref=mentions
https://www.facebook.com/pragueoldcar/?__xts__%5B0%5D=68.ARAR-Ol3I5ntBnHqlBDAzSInKyHHFX8AtvifTTXgepGwd_koS4rX7hjA5IdT49VMf42e5oQjOUlErZv5-kLMLcNLc4WfkqX6Bzu4VtoXvCJwo9VivgkuUPDy7lDnRzGYmYX7hsk4gJrYfk8DknBnurgmo8SFTN5BAADtyva9QN8OWzm1qHv5MtIKLz_vLwDbzbV3Qo9dOr_KeEBTDsM3JEAmaCM5kUkeHoD7CN71mectqm43lqZtGtlJnDiU51vmKywDmFHC6a0GOmF375Nf52OkT69wyGxc_OlBDaKn4a8Yn5jY5AnaF-PFzTdy98DNTkjneW6wg5NJGt38yY8sLnrVEg&__xts__%5B1%5D=68.ARA3XqRPyKP2K9t-xVpz5h8kIgu1HGiA1Yln121DGZTMKyOHROowhRkhjY6XHvGE90owSq36zY2ujri7qi1F_5t7vI29HF-LzWvieYaJUjRUT0D1XngyrM48GoZm7Nnn0gO4Ltkf9PIJmUcquwRDDx-qyANx-j7nId1CRjuZMezoYU6oFhNpJ6x07oyHmQscVrR-sPNf2___5_WK_bIfQtWQVHlI9QcCQoAeqZLJQvuKeJx3EzzcSvFBnOCOxeN_12hUYu9oJM7upRSqUxpEAtr1hSCRODBECKKVerGScOStNUCBeTtpE7yzPdg4nTiNQSuJ-dW16v4On0-1hIsFsrGWyw&__tn__=K-R&eid=ARC_H6ukgwRCdBaIEMaV55sCkyhRQr0xBYwZo3XwsCtzoHKk9GNwaF5QavA5GOov1N0k_Ygk5czT2DNh&fref=mentions
https://www.facebook.com/aquapalace.cz/?__xts__%5B0%5D=68.ARAR-Ol3I5ntBnHqlBDAzSInKyHHFX8AtvifTTXgepGwd_koS4rX7hjA5IdT49VMf42e5oQjOUlErZv5-kLMLcNLc4WfkqX6Bzu4VtoXvCJwo9VivgkuUPDy7lDnRzGYmYX7hsk4gJrYfk8DknBnurgmo8SFTN5BAADtyva9QN8OWzm1qHv5MtIKLz_vLwDbzbV3Qo9dOr_KeEBTDsM3JEAmaCM5kUkeHoD7CN71mectqm43lqZtGtlJnDiU51vmKywDmFHC6a0GOmF375Nf52OkT69wyGxc_OlBDaKn4a8Yn5jY5AnaF-PFzTdy98DNTkjneW6wg5NJGt38yY8sLnrVEg&__xts__%5B1%5D=68.ARA3XqRPyKP2K9t-xVpz5h8kIgu1HGiA1Yln121DGZTMKyOHROowhRkhjY6XHvGE90owSq36zY2ujri7qi1F_5t7vI29HF-LzWvieYaJUjRUT0D1XngyrM48GoZm7Nnn0gO4Ltkf9PIJmUcquwRDDx-qyANx-j7nId1CRjuZMezoYU6oFhNpJ6x07oyHmQscVrR-sPNf2___5_WK_bIfQtWQVHlI9QcCQoAeqZLJQvuKeJx3EzzcSvFBnOCOxeN_12hUYu9oJM7upRSqUxpEAtr1hSCRODBECKKVerGScOStNUCBeTtpE7yzPdg4nTiNQSuJ-dW16v4On0-1hIsFsrGWyw&__tn__=K-R&eid=ARD9na9HFG7vPeIBzYC2UPhu5v8NpatMo7VX0oIq6-bv5KHR1jqLkdJYHs6K_GVvbQTE193zUgu_gV6A&fref=mentions
https://www.facebook.com/vaclavnoidbartaoff/?__xts__%5B0%5D=68.ARAR-Ol3I5ntBnHqlBDAzSInKyHHFX8AtvifTTXgepGwd_koS4rX7hjA5IdT49VMf42e5oQjOUlErZv5-kLMLcNLc4WfkqX6Bzu4VtoXvCJwo9VivgkuUPDy7lDnRzGYmYX7hsk4gJrYfk8DknBnurgmo8SFTN5BAADtyva9QN8OWzm1qHv5MtIKLz_vLwDbzbV3Qo9dOr_KeEBTDsM3JEAmaCM5kUkeHoD7CN71mectqm43lqZtGtlJnDiU51vmKywDmFHC6a0GOmF375Nf52OkT69wyGxc_OlBDaKn4a8Yn5jY5AnaF-PFzTdy98DNTkjneW6wg5NJGt38yY8sLnrVEg&__xts__%5B1%5D=68.ARA3XqRPyKP2K9t-xVpz5h8kIgu1HGiA1Yln121DGZTMKyOHROowhRkhjY6XHvGE90owSq36zY2ujri7qi1F_5t7vI29HF-LzWvieYaJUjRUT0D1XngyrM48GoZm7Nnn0gO4Ltkf9PIJmUcquwRDDx-qyANx-j7nId1CRjuZMezoYU6oFhNpJ6x07oyHmQscVrR-sPNf2___5_WK_bIfQtWQVHlI9QcCQoAeqZLJQvuKeJx3EzzcSvFBnOCOxeN_12hUYu9oJM7upRSqUxpEAtr1hSCRODBECKKVerGScOStNUCBeTtpE7yzPdg4nTiNQSuJ-dW16v4On0-1hIsFsrGWyw&__tn__=K-R&eid=ARAg9EQ-t64omtFsX0tYVP_SdiA7dodmBr-N0hqbUlWMumCkU07RVBOflb2J2wZF2-p1JHj4UVyh7fES&fref=mentions
https://www.regibase.cz/2019/05/30/dalsi-pribeh-policisty/
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Video zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-

komentare/219411000370531/obsah/699947-nadace-regi-base-podporila-

policistu?fbclid=IwAR1g8t2KLEZnp3YKHJOQPIC0eX4RG6Gf1wOJ1H00B4YL4sYEouNY3jzqrYQ 

 

 

článek: TV nova 

  

Odkaz na článek zde: https://tn.nova.cz/clanek/nehotovo-o-rakovine-se-dozvedeli-na-vyroci-na-

pet-deti-zustal-marek-sam.html?fbclid=IwAR09wnzqvHydCJpWu-wK4-

jpwORZRrXB99mmKrGHPbo8ddnVNBLzDIApFYA 

 

 

článek: Blesk.cz 

 

Odkaz na článek zde: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/608016/policista-marek-zustal-

po-smrti-zeny-sam-s-peti-detmi-z-darku-plakali-

dojetim.html?fbclid=IwAR1sy2zcMNq9oF4URZ_5YSycHJ9eK0JBdep9qQ1g42p8SAuTGvklcr58_j4 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/05/31/policista-dvoracek-v-udalostech-na-

ct24%ef%bb%bf/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/219411000370531/obsah/699947-nadace-regi-base-podporila-policistu?fbclid=IwAR1g8t2KLEZnp3YKHJOQPIC0eX4RG6Gf1wOJ1H00B4YL4sYEouNY3jzqrYQ
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/219411000370531/obsah/699947-nadace-regi-base-podporila-policistu?fbclid=IwAR1g8t2KLEZnp3YKHJOQPIC0eX4RG6Gf1wOJ1H00B4YL4sYEouNY3jzqrYQ
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/219411000370531/obsah/699947-nadace-regi-base-podporila-policistu?fbclid=IwAR1g8t2KLEZnp3YKHJOQPIC0eX4RG6Gf1wOJ1H00B4YL4sYEouNY3jzqrYQ
https://tn.nova.cz/clanek/nehotovo-o-rakovine-se-dozvedeli-na-vyroci-na-pet-deti-zustal-marek-sam.html?fbclid=IwAR09wnzqvHydCJpWu-wK4-jpwORZRrXB99mmKrGHPbo8ddnVNBLzDIApFYA
https://tn.nova.cz/clanek/nehotovo-o-rakovine-se-dozvedeli-na-vyroci-na-pet-deti-zustal-marek-sam.html?fbclid=IwAR09wnzqvHydCJpWu-wK4-jpwORZRrXB99mmKrGHPbo8ddnVNBLzDIApFYA
https://tn.nova.cz/clanek/nehotovo-o-rakovine-se-dozvedeli-na-vyroci-na-pet-deti-zustal-marek-sam.html?fbclid=IwAR09wnzqvHydCJpWu-wK4-jpwORZRrXB99mmKrGHPbo8ddnVNBLzDIApFYA
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/608016/policista-marek-zustal-po-smrti-zeny-sam-s-peti-detmi-z-darku-plakali-dojetim.html?fbclid=IwAR1sy2zcMNq9oF4URZ_5YSycHJ9eK0JBdep9qQ1g42p8SAuTGvklcr58_j4
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/608016/policista-marek-zustal-po-smrti-zeny-sam-s-peti-detmi-z-darku-plakali-dojetim.html?fbclid=IwAR1sy2zcMNq9oF4URZ_5YSycHJ9eK0JBdep9qQ1g42p8SAuTGvklcr58_j4
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/608016/policista-marek-zustal-po-smrti-zeny-sam-s-peti-detmi-z-darku-plakali-dojetim.html?fbclid=IwAR1sy2zcMNq9oF4URZ_5YSycHJ9eK0JBdep9qQ1g42p8SAuTGvklcr58_j4
https://www.regibase.cz/2019/05/31/policista-dvoracek-v-udalostech-na-ct24%ef%bb%bf/
https://www.regibase.cz/2019/05/31/policista-dvoracek-v-udalostech-na-ct24%ef%bb%bf/
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PŘEDÁNÍ ŠEKU PRO ZRANĚNÉHO POLICISTU 
10. 6. 2019  

 
Minulý týden proběhlo slavnostní předání šeku npor. Fabiánovi, který osobně předal 

zástupce velitele pěší roty AZ KVV Brno por. Kvasnovský. Prostředky budou použity na aplikaci 
kmenových buněk a intenzivní rehabilitaci. Večer následovalo přátelské posezení s veliteli 
aktivních záloh, kteří sami oslovili nadační fond REGI Base I. s tím, že by rádi přispěli na 
rehabilitaci npor. Fabiána. Celá akce se velmi vydařila a Npor. Fabián byl celým dnem 
nesmírně dojatý. Děkujeme. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. — v Vojenský Újezd Libavá. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/10/predani-seku-pro-zraneneho-policistu/ 

 

 

 

HRDINA! 
12. 6. 2019 

 
Hrdina! Voják Tomáš vytahal z Blanice tonoucí rodinu 

Nedělní neštěstí na řece Blanici na Písecku, kdy se při záchraně tonoucích dětí utopil 
jejich otec, mohlo být mnohem tragičtější. V kritickou chvíli ale naštěstí zasáhl četař Tomáš, 
který byl tou dobou nedaleko, a zachránil alespoň děti a jejich matku. Tomáš se však jako 
hrdina necítí. „Přijde mi to jako samozřejmost,“ říká zachránce. 

 

https://www.facebook.com/pages/Vojensk%C3%BD-%C3%9Ajezd-Libav%C3%A1/447987241908601
https://www.regibase.cz/2019/06/10/predani-seku-pro-zraneneho-policistu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2Fzpravy-krimi%2F609476%2Fhrdina-vojak-tomas-vytahal-z-blanice-tonouci-rodinu-tatinkovi-uz-pomoct-nemohl.html%3Ffbclid%3DIwAR3sBQhuBDyFI3-i1CVrSJFAHdDJ1vkk4wkvv1ZeSmaQbZ711jCQV2i-13k&h=AT0_8Z9dd8lC-6xIsPqqbcGbgpq_VwhSCV4Eel2BC_yCYf44R80QLQT-9FcgAO2Aoz8jrRSVyZ-eGDipXln_fEZQrhb_Wc-lzZTBrEqn3i15HPB6ozKOfV_9K_TbVYgijxb2WYH2NiXyeYwL0StZfVkVx_TP-X2g8dcXNWq0J2sKc_pGjI8JOndwxcSQLuQ18Ck3eWb85q1x9jCEBxIomkwrq9nkjMJcCCe-ACg-0YTLqfv0sCswOuSkRdzANFLWV7rkqNe3F-U7MBWJvKtX6EUszB9ovi_8UJI92Ub_Cx_WSdntw1hrsU-zrwrb7Qvk2MxIOFLz-zuOHV1u1tWp8ED-mCUKZp7adoy9cN-ow_HJR5qQ1X2yK7tWtSrivrQW1mpkOGduricLVCQQ9eIxRGEF7-eoaXXLg0LkkA4DDNsbhiJlf_apdta7Ngf5VeWhk7Y6RIDFY3pNsHr8aa5kG04RFe_kQwx2sGWpj3KYpMznFja-L2nVebEQfacQuydvfkjXU1CP52ApxU-fqb_5w6CBGigSXSQvkrS1T2-EIJjCdXpHtvW5Jn2JYxAMaW-ZzWgK75BxYI4yNo7WL_hG1LPX2k5jvqSJ1y8inlzs8rJ01_YlAPDYMi0
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zdroj: BLESK.CZ https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/609476/hrdina-vojak-tomas-

vytahal-z-blanice-tonouci-rodinu-tatinkovi-uz-pomoct-

nemohl.html?fbclid=IwAR0r2iRzpGnxyDXb9xwOIebuQEGGG3RTqtJE_ZHy11flv_q92n8Nl

z76lZ0 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/12/hrdina/ 

 

 

,,JSME ČEŠI! NIKDY SE NEVZDÁME! “ 18.6.1942 
18. 6. 2019 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/18/jsme-cesi-nikdy-se-nevzdame-18-6-1942-

%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf/ 

 

 

NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE 
22. 6. 2019  

 

PRVNÍ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE 

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK) uspořádala 6. 6. 
2019 PRVNÍ ČESKOU TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCI, s tématem „současné 
možnosti telerehabilitace a distanční terapie v ČR“. 

Na konferenci se podíleli odborní partneři konference Rehabilitační ústav Kladruby, 
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádající partner 
konference Lázně Bělohrad a nadační fond REGI Base (NF REGIBASE). Záštitu nad konferencí 
přijala náměstkyně ministra zdravotnictví České republiky Ing. Helena Rögnerová a OZP – 
Oborová zdravotní pojišťovna, reprezentovaná zdravotní ředitelkou MUDr. Jitkou Vojtovou, 
MBA. Odborný program a koordinaci konference zajištoval Mgr. Jakub Pětioký, prezident 
ARTAK a prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D., MSc, přednostka Kliniky 
rehabilitačního lékařství 3. LF UK a VFN. Pozvání přijal také Ing. arch. Michal Postránecký  
z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). 

https://www.facebook.com/Rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAstav-Kladruby-245380235352/?__xts__%5B0%5D=68.ARAsy1A5HCWd127khRYdR5XJqgFJcKixRlg62Vi6QyO06BsZWnf7SYMyIit_KAzpNdt3jZF-PU8bBuLOiABCgwaYKKgM7SO521Br80ETMfvC2_RKfm1G9Z9VuHgNap2Sgkslefsdq3AVXZYDrZjnTRE1Yto0UG3xeP11cSh6sABgLHbt2tEXjGzg_hJI5zD19AbT2ZSHP9CAmsBVr3-wWmvCRbzrdEu1UfiAAzw5yYrR-kgbBrXta1d7SskbxRziMs43iXdV8glLM6QtaMGNQyNZk9JhpTknnAhaFj_Ap2VSHFNOdUK9UtiyXQO2-ts4EPKuzTv62MhLwm4ifzfm5YtFpg&__xts__%5B1%5D=68.ARDkBhfQh82fUbUiUD1_mS8bZwsXs2wcxt8PJAqs5i4Xp2JpPnZpCMWfe1Kr5YTl2PH_Icqa8cesDTBsDGNwNBRsvV_G6fJy-OjFnR5I37YOQsDDJO9P-zfQTk0eIrx-MPbUMhYtMu_kPhefR-09VVv7w9c_PzWhIXrOjvZfeI36k333pAZBEHa1RJ7_t4pPc4FvqMq0ukOc4ttEOO7smCdhbdEjxSe3_OyMBPTQ8_fMG0eW9fRjUdBba0qZrv6dxIW4QQFfweV_6sOnIShTgcO2mnQZSINBOEUzzGf4IR60qcUHYmepGFtu9u9yxp-DeqW2L5kMs0RfCQMdt26t9PA7mg&__tn__=K-R&eid=ARArCSPw1TqxGFr4N0eQn2RfIlVonXi_47_yzSIh3DDgPWFaEHCgaBvpALZtlBTEhJANFRo7xTISgZS7&fref=mentions
https://www.facebook.com/regibase/?__xts__%5B0%5D=68.ARAsy1A5HCWd127khRYdR5XJqgFJcKixRlg62Vi6QyO06BsZWnf7SYMyIit_KAzpNdt3jZF-PU8bBuLOiABCgwaYKKgM7SO521Br80ETMfvC2_RKfm1G9Z9VuHgNap2Sgkslefsdq3AVXZYDrZjnTRE1Yto0UG3xeP11cSh6sABgLHbt2tEXjGzg_hJI5zD19AbT2ZSHP9CAmsBVr3-wWmvCRbzrdEu1UfiAAzw5yYrR-kgbBrXta1d7SskbxRziMs43iXdV8glLM6QtaMGNQyNZk9JhpTknnAhaFj_Ap2VSHFNOdUK9UtiyXQO2-ts4EPKuzTv62MhLwm4ifzfm5YtFpg&__xts__%5B1%5D=68.ARDkBhfQh82fUbUiUD1_mS8bZwsXs2wcxt8PJAqs5i4Xp2JpPnZpCMWfe1Kr5YTl2PH_Icqa8cesDTBsDGNwNBRsvV_G6fJy-OjFnR5I37YOQsDDJO9P-zfQTk0eIrx-MPbUMhYtMu_kPhefR-09VVv7w9c_PzWhIXrOjvZfeI36k333pAZBEHa1RJ7_t4pPc4FvqMq0ukOc4ttEOO7smCdhbdEjxSe3_OyMBPTQ8_fMG0eW9fRjUdBba0qZrv6dxIW4QQFfweV_6sOnIShTgcO2mnQZSINBOEUzzGf4IR60qcUHYmepGFtu9u9yxp-DeqW2L5kMs0RfCQMdt26t9PA7mg&__tn__=K-R&eid=ARCngZIln9Kiuo6TQMY5-jmsBjj6l2m2e0KstSKXPksh7xG7QBag1iEScWVQscDmrdldb4_H3Z0_3p6I&fref=mentions
https://www.facebook.com/pojistovnaozp/?__xts__%5B0%5D=68.ARAsy1A5HCWd127khRYdR5XJqgFJcKixRlg62Vi6QyO06BsZWnf7SYMyIit_KAzpNdt3jZF-PU8bBuLOiABCgwaYKKgM7SO521Br80ETMfvC2_RKfm1G9Z9VuHgNap2Sgkslefsdq3AVXZYDrZjnTRE1Yto0UG3xeP11cSh6sABgLHbt2tEXjGzg_hJI5zD19AbT2ZSHP9CAmsBVr3-wWmvCRbzrdEu1UfiAAzw5yYrR-kgbBrXta1d7SskbxRziMs43iXdV8glLM6QtaMGNQyNZk9JhpTknnAhaFj_Ap2VSHFNOdUK9UtiyXQO2-ts4EPKuzTv62MhLwm4ifzfm5YtFpg&__xts__%5B1%5D=68.ARDkBhfQh82fUbUiUD1_mS8bZwsXs2wcxt8PJAqs5i4Xp2JpPnZpCMWfe1Kr5YTl2PH_Icqa8cesDTBsDGNwNBRsvV_G6fJy-OjFnR5I37YOQsDDJO9P-zfQTk0eIrx-MPbUMhYtMu_kPhefR-09VVv7w9c_PzWhIXrOjvZfeI36k333pAZBEHa1RJ7_t4pPc4FvqMq0ukOc4ttEOO7smCdhbdEjxSe3_OyMBPTQ8_fMG0eW9fRjUdBba0qZrv6dxIW4QQFfweV_6sOnIShTgcO2mnQZSINBOEUzzGf4IR60qcUHYmepGFtu9u9yxp-DeqW2L5kMs0RfCQMdt26t9PA7mg&__tn__=K-R&eid=ARDUH8DfR0RRPTHIJzdaM_U3j51eT93jcrc4enl9ZHRbBSfjSCEa8waSHjIayS_SCEwi1kZ-rfM10yNH&fref=mentions
https://www.facebook.com/pojistovnaozp/?__xts__%5B0%5D=68.ARAsy1A5HCWd127khRYdR5XJqgFJcKixRlg62Vi6QyO06BsZWnf7SYMyIit_KAzpNdt3jZF-PU8bBuLOiABCgwaYKKgM7SO521Br80ETMfvC2_RKfm1G9Z9VuHgNap2Sgkslefsdq3AVXZYDrZjnTRE1Yto0UG3xeP11cSh6sABgLHbt2tEXjGzg_hJI5zD19AbT2ZSHP9CAmsBVr3-wWmvCRbzrdEu1UfiAAzw5yYrR-kgbBrXta1d7SskbxRziMs43iXdV8glLM6QtaMGNQyNZk9JhpTknnAhaFj_Ap2VSHFNOdUK9UtiyXQO2-ts4EPKuzTv62MhLwm4ifzfm5YtFpg&__xts__%5B1%5D=68.ARDkBhfQh82fUbUiUD1_mS8bZwsXs2wcxt8PJAqs5i4Xp2JpPnZpCMWfe1Kr5YTl2PH_Icqa8cesDTBsDGNwNBRsvV_G6fJy-OjFnR5I37YOQsDDJO9P-zfQTk0eIrx-MPbUMhYtMu_kPhefR-09VVv7w9c_PzWhIXrOjvZfeI36k333pAZBEHa1RJ7_t4pPc4FvqMq0ukOc4ttEOO7smCdhbdEjxSe3_OyMBPTQ8_fMG0eW9fRjUdBba0qZrv6dxIW4QQFfweV_6sOnIShTgcO2mnQZSINBOEUzzGf4IR60qcUHYmepGFtu9u9yxp-DeqW2L5kMs0RfCQMdt26t9PA7mg&__tn__=K-R&eid=ARDUH8DfR0RRPTHIJzdaM_U3j51eT93jcrc4enl9ZHRbBSfjSCEa8waSHjIayS_SCEwi1kZ-rfM10yNH&fref=mentions
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Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky si dala za cíl představit současné 
možnosti telemedicíny a distanční terapie, různé metodologické postupy a technologie 
dostupné v ČR pro pacienty po poškození mozku a s neurodegenerativním onemocněním. 
Téma telemedicíny, telerehabilitace a distanční terapie již několik let silně rezonuje celým 
klinickým světem. Na začátku rozvoje telemedicíny mohl být tento nástup vnímán i jako 
módní trend. Postupem času i díky technologickému vývoji se telemedicína právem 
etablovala jako standardní součást klinického světa, zejména v akutní medicíně. Tento fakt 
podporuje především měnící se demografická křivka stárnoucí populace se záchytem většího 
počtu budoucích pacientů vyžadujících zajištění zdravotní péče. Komplementárně s tím 
celosvětově klesá počet zdravotníků, kteří jsou schopni tento požadavek naplňovat. 
Telerehabilitace a distanční terapie otevírají nové možnosti dlouhodobé systematické 
interprofesní rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty v domácím i klinickém prostředí. 
Na konferenci byly prezentovány prostředky pro distanční pohybovou terapii horních  
a dolních končetin, telemedicínský monitoring hypertenze a diabetu, počítačovou kognitivní 
rehabilitaci, počítačově asistovanou terapii polykání s biofeedbackem a český vývoj 
telemedicinských systémů v rehabilitaci. Během konference proběhly také praktické 
workshopy s možností osobního testování technologií a terapií. 

Organizátor konference Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. 
(ARTAK), byla založena ve spolupráci s NF REGIBASE jako spolek pro šíření a prosazování 
aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních 
technologií v klinické, domácí a komunitní péči, mezi odbornou i laickou veřejností a dalšími 
odbornými spolky. Asociace sdružuje interprofesní odborníky v rehabilitaci, lékařství, sociální 
asistenční péči, vědy, techniky, inženýrských profesí a ostatní zájemce o oblast rehabilitační 
robotiky, lékařství, telemedicíny, kybernetiky, distanční terapie, asistivní technologie  
a vzdálené terapie. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/22/neurorehabilitacni-konference/ 

 

 

BAHNA 2019 
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https://www.regibase.cz/2019/06/22/neurorehabilitacni-konference/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/22/bahna-2019/ 

 

 

VYMĚNIL VOZÍK ZA BERLE 
26. 6. 2019  

 

Nadstrážmistr Robert Gyömbér sloužil u hasičského záchranného sboru téměř 26let. 
Kdyby nebylo těžké nemoci a následné operace mozku, určitě by sloužil dál. Po operaci má 
problém se stabilitou a špatně chodí. Na přesun potřeboval invalidní vozík. 
V péči REGI Base je už přes rok a do té doby jsme pro něj zajistili speciální roboticko-
rehabilitační pobyt v rehabilitačním ústavu v Kladrubech spolu s jeho zraněnými kolegy 
Martinem Šabatou a Liborem Bohdaneckým. 

Největší pokrok však nastal až po zapůjčení unikátní interaktivního rehabilitačního 
systému HOMEBALANCE pro tréning rovnováhy, kterou vyvinuli specialisté na ČVUT a REGI 
BASE byl jeden z prvních klientů. 

Robertovo zlepšení bylo tak významné, že po dlouhé době mohl odložit vozík a začít 
se pohybovat jen za pomoci holí. Proto jsme pro nadstrážmistra Gyombéra začátkem května 
zajistili pobyt v Rehabilitačního ústavu v Darkově, který s námi spolupracuje od pobytu 
zraněných válečných veteránů z Ukrajiny. 

V Darkově poskytli Robertovi nové roboticko-rehabilitační přístroje, které výrazným 
způsobem zkvalitňují a posilují efekt klasických rehabilitačních metod. Velkým přínosem je 
speciální forma cvičení, kdy je Robert velmi silně motivováni k dosažení stále lepších výkonů. 
Díky robotickým zařízením diagnostikují pacienta v průběhu cvičení, což přináší komplexnější 
informace o jeho léčbě a pokrocích. Fungují v terapii v rámci pobytu v prostoru openspace. 

V Darkově dále využívají řadu špičkových robotických přístrojů. Jedním z nich je 
například REOambulator – antigravitační trenažér chůze, který umožňuje intenzivní nácvik 
chůze pro pacienty s neurologickým postižením. Jde o dosud jediný přístroj v České 
republice. Ten si měl možnost Robert pravidelně vyzkoušet. 

Zařízení umožňuje vysoce intenzivní rehabilitaci především pro pacienty po CMP, 
traumatických poraněních, operacích páteře nebo dolních končetin. Pacient je zavěšen 
komfortním způsobem ve zvedacím zařízení nad rehabilitačním chodníkem. Odlehčení 
pacienta je regulováno přesně dle potřeb terapie. Zařízení je opatřeno robotickými ortézami, 
které vedou nohy pacienta k přirozenému pohybu. Vestavěný modul virtuální reality s mnoha 
módy, zvyšuje významným způsobem motivaci pacientů ke cvičení. Zařízení slouží nejen  
k nácviku chůze, ale i rovnováhy a koordinace. 

Lázně Darkov se specializují na náročnou rehabilitaci nemocí pohybového ústrojí, kde 
dominují poúrazové a pooperační stavy, nebo následky po vzniku cévní mozkové příhody  
a řadě dalších onemocnění nervového systému. Moderní rehabilitace je založena na kvalitě 

https://www.regibase.cz/2019/06/22/bahna-2019/
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procedur, špičkových robotických přístrojích a profesionalitě personálu. Jsme rádi, že po 
Rehabilitačním ústavu v Darkově má REGI BASE silného a spolehlivého partnera pro ty, kteří 
pro nás sloužili a potřebují specializovanou následnou rehabilitační péči. Nadstrážmistrovi 
Gyomberovi přejeme úspěšnou rehabilitaci a co největší zlepšení. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! 

Přispět můžete na transparentní účet: 2900415315/2010. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/26/vymenil-vozik-za-berle/ 

 

 

DALŠÍ SPLNĚNÉ PŘÁNÍ 
28. 6. 2019  
 

Včera se podařilo REGI BASE splnit další z přání rodiny policisty Dvořáčka. Zajistili jsme 
nový vůz, který nahradil dosluhující a velmi často poruchový vůz z roku 1999, který rodina 
doposud používala. 

Velké poděkování patří našemu novému partnerovi Auto Strž, autorizovanému 
prodejci vozů ŠKODA, za předání nového vozu Octavia Combi Style 1,5 TSI 110 kW rodině 
prap. Dvořáčka. 

Vůz předal a vše pečlivě vysvětlil prodejce nových vozů pan Jakub Kaiser. Přejeme 
hodně bezpečných kilometrů! 

REGI Base bude pokračovat v realizaci asi nejdůležitějšího přání rodiny policisty, a to 
je pomoc s dostavbou jejich domku tak, aby děti mohly mít své vlastní pokojíčky. 

Děkujeme, že pomáháte! 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili!!!! Transparentní účet : 2900415315/2010. 
 

https://www.regibase.cz/2019/06/26/vymenil-vozik-za-berle/
https://www.facebook.com/AutoStrz.cz/?__tn__=K-R&eid=ARAtjbXLifwPp7SNmxEkvdeYUEWQivVihjoYW1frewCfbmjrqhYXvUtE3NA6w2hAUay0mGBqVnpHpAwD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCsFLSyOQfrhyAGAF-SQiViSDYg64knnX-IsDNylZn95yeD6QUTbKNCnA7IbCnkQAIRi82eW5xpupq8fQy6N3_Pmgi-Zevd-Nq2jVFkGsmcijqQLe0Y5sT-uhGu_qI23_Z_lsOT-cy6nr27co7vViLQkIO-GBMcg-0TVkiwIoEXw36b5SFcHPPfLKrcAw9OHWa6cFQER8nyDlgSX1BwaTjEPR3e7vcdpWSeLANHO2_lCG-53hMhsrfdDmexO6QQouU7SlLjhn511XigDzUQTSyQ94mUhm9I5LR91_hvuEoZypenU8Vd6QNm1zpwvvn_SWrmPslFjQ9ZsNsPir4wE6RHWr4MydEcTpRLDrV9TFs1XlnxsssnWK4
https://www.facebook.com/skoda/?__tn__=K-R&eid=ARDGXfop3ctEmbssnk4Z-XL1-_w6mnAblNwnRQM6e3duBl69RQvVMA6mUPk_OnBLIas77Vxb2lTwNTVp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCsFLSyOQfrhyAGAF-SQiViSDYg64knnX-IsDNylZn95yeD6QUTbKNCnA7IbCnkQAIRi82eW5xpupq8fQy6N3_Pmgi-Zevd-Nq2jVFkGsmcijqQLe0Y5sT-uhGu_qI23_Z_lsOT-cy6nr27co7vViLQkIO-GBMcg-0TVkiwIoEXw36b5SFcHPPfLKrcAw9OHWa6cFQER8nyDlgSX1BwaTjEPR3e7vcdpWSeLANHO2_lCG-53hMhsrfdDmexO6QQouU7SlLjhn511XigDzUQTSyQ94mUhm9I5LR91_hvuEoZypenU8Vd6QNm1zpwvvn_SWrmPslFjQ9ZsNsPir4wE6RHWr4MydEcTpRLDrV9TFs1XlnxsssnWK4
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=K-R&eid=ARAv8gPNV2qKdhMx5jgkuf4FVfVUWR6ZQCYfjBYY_QrQQB4BNEOQ5w8GMLsFj6_U8-WjtNRWbs8Jxcde&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCsFLSyOQfrhyAGAF-SQiViSDYg64knnX-IsDNylZn95yeD6QUTbKNCnA7IbCnkQAIRi82eW5xpupq8fQy6N3_Pmgi-Zevd-Nq2jVFkGsmcijqQLe0Y5sT-uhGu_qI23_Z_lsOT-cy6nr27co7vViLQkIO-GBMcg-0TVkiwIoEXw36b5SFcHPPfLKrcAw9OHWa6cFQER8nyDlgSX1BwaTjEPR3e7vcdpWSeLANHO2_lCG-53hMhsrfdDmexO6QQouU7SlLjhn511XigDzUQTSyQ94mUhm9I5LR91_hvuEoZypenU8Vd6QNm1zpwvvn_SWrmPslFjQ9ZsNsPir4wE6RHWr4MydEcTpRLDrV9TFs1XlnxsssnWK4
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/28/dalsi-splnene-prani/ 

 

HRDINOVÉ, VETERÁNI, ČEŠI ! 
29. 6. 2019 
 
 Za války přežil tři střely naráz i noci v márnici. Zachránila ho píšťalka – iDNES.cz 
Nízké vrchy v zapomenutém kraji u Lvova lemují břehy řeky Styr. Na jednom břehu zákopy 
rakousko-uherských vojáků, na druhém úkryty těch ruských. Okolní vesnice se dávno 
proměnily ve spáleniště. 

       
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/06/29/hrdinove-veterani-cesi-

%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf/ 

 

 

PO SÉRII VYŠETŘENÍ PŘIŠLA NEČEKANÁ DIAGNÓZA 
5. 7. 2019  

 

 Voják David Píša (46): Bolelo ho jen koleno, teď trpí zánětem mozku! – AHA.cz.  Bolavé 
koleno je obtíž, kterou zná asi každý. Trápilo i Davida Píšu (46) z Hronova na Náchodsku. Po 
sérii vyšetření přišla nečekaná diagnóza: roztroušená skleróza. Nemoc muže následně 
připravila o hybnost v levé polovině těla. Naději mu vrátil speciální vozík. 
 

https://www.regibase.cz/2019/06/28/dalsi-splnene-prani/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzpravy.idnes.cz%2Fredir.aspx%3Fc%3DA190622_141241_domaci_jn%26fbclid%3DIwAR32Xwv_4VKWs1RrY1il0Ua0gSEBIOGu75dd5NDfQxTrwCnD1XcWYEqvjg0&h=AT02J14gZ9Vz1spJBJcEdskWK12pbe5ejCbYy8msFVe9SORLtb4PEDFrWqe2OmzrpqNowUIJL1kv-xJOB_YYWW5DMWXVWWtXuGFQSGjzJ4KVHhSp3-5h9nLwbe0SbQ8fRD8Ny9PjcR7mZHgLQfby1Xz85Q5btWHjbmk6qxbeSbPklY_K5rYtecxvJVuZnpMofoF--LL8t9NBLr12eUfP6SsurHqwdzukugaIPzcJi2kVBOBxUnelKS-9T18fpCxWMdPRQFYU8JlfWr3mU50bzNP86sUT9bU0WhxNBK2H4OAk69kxJbjlBk_tCLruATzvi1BdiiF1TtMVR8bm7rwSWm_RJEk1iluOWRwNuNW8Dcta8dvnyie3YUydfoMZ8fyXu_3pPv3YvF8Dnyi-HsxZo70Kihz8eyDk3GQH-wzvcbIBzRoJUaUsB2xTW9thpjyGfthI2WCkDIJmjSBLxarvnZHVCFDpP7rB5WrWLTHMpr1bvzMP5jLeMx0NmI6MAjJYlMpiRb1Mo2mcB5MIqQl7z3ULnN_9sl-hxWwxHyumxxb9Yt9Dxvb-wDsslcsmmQmVU2LcEp1OMghRA5DkSILWzwaOzgdaFdRyJtYy7Rg4bLrxTcclQtsxj-Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ahaonline.cz%2Fclanek%2Fmusite-vedet%2F161605%2Fvojak-david-pisa-46-bolelo-ho-jen-koleno-ted-trpi-zanetem-mozku.html%3Ffbclid%3DIwAR1hSiSd-nauib1CKBEThv_1_MQcXoYv6Uo5LnG7z6LaDBpBqadokE3tn8A&h=AT3aD2aYOsOEGu8X72rAe-mfj1ZvwvIF1PJPxT2j8FGA8K5ofV9nWwzmJPjcZWZgQ2QVodbxyljC8Ei_6Ya-67yaMYC_ZAFD4yKMoe17rwg4K-mEZUOahbdGDwpFw_Pl322c96_eQhg7WGZBfX7mnyR4iibT_ruKB1bwRDY-A2NLycDpJAb8Dwwvx4mW6h_J9ilTz6iJavKwJMEuBpVmjb2jCCFz30e3Z7w0pXmn-3oNPaTnqn6H9hO64xLU4Q0bCKjavr2yrp2X451zX1acP2U_IEro1GXxzdgdDO6YdoONLQzh9EXy97K1YxRZ1JsG7bAq6vf4ZelRjtweUWgMsiopT8Kp15VKHCzHOQ5F5e_IfY2DU17Y9QUeVdOD268KxDXmNxN-BFY2aZDoq3qwFTqaR1nGTosqNXY2OiiU0DlZ3NkWZNtNaXWtnjQEzwJikk55ZcsUcKm2U8kgZL8c_w2_fn39ojSNUvD3Uf0XNZ7B2jMaPxZ2yhxnJz0pJkKlHMd9I1cZm-_mhDRT0gMHLCWsd8Rhx5gENat9tfiADxnhaTcWvxnc1fzTIU6RhZIQvfw0LYxz15nlAHr3YeZFs1fdN2PM3P9hXj9mYruHnm5IfwKHjU-K_xI
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/07/05/1631/ 

 

 

NEZAPOMENEME ! 
8.7.2019 

 

Děkujeme a nezapomeneme! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/07/08/nezapomeneme/ 

 

 

ZEMŘEL VÁLEČNÝ HRDINA ALOIS DUBEC 
19. 7. 2019 

 
 Zemřel válečný hrdina Alois Dubec, bylo mu 96 let. V Itálii utekl k partyzánům,  
v Británii se cvičil na pilota. 

V noci na dnešek zemřel ve věku 96 let Alois Dubec, veterán z druhé světové války, 
jeden z posledních českých pilotů, kteří létali v britské RAF. ČTK to řekla Marcela Ludvíková  
z Československé obce legionářské. 

https://www.regibase.cz/2019/07/05/1631/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Flide%2Fzemrel-valecny-veteran-alois-dubec-letal-i-u-raf.A190719_123535_lide_ele%3Ffbclid%3DIwAR1veEv9zoQ-bNCJJF0FTSYDSQq6OcLJsBfISIPXWlJN0Aas0TJmiDSZzec&h=AT3_zkitmAFRJMA9anpW9-K_o2RLzk3zCX60GaPfMEM3LL65TuayUu8gG9Qr8iwH2zO8ybkMW5JeHtyu0-yZzlt9mzIU0-v34EgL1eoJJvCJcNEWABIwm1utA5-T3JwNcrguXTTErnjE7gzbez6uaV3prsZlUg0OBONP1h_C-PWsDzg_5spEnt6o4Ag9rUDSvwievzM10-3ECsDnv2Z5A5B4rgIzOTfkcVW5y1c3hpTVeK7_lRAj_3oHvmkucVgvMYkNjBscshYI08HlSDdRtvFa9de70myzyp4C_SeN5CZEDFYwF9TZru3NFWeCxFOhBTT81mZiGD_yIyKdmf6jWIqUuxeefplyjR9HP50PMFfkerOGpBmuHVLPilO-HEyYvRe3iA04N0kfdkABIwtnjjK-gW-owAHVQ4TCnXrZjuJ-UklWNm6ipLh8l_dzsshwaYAquIHf93VFtk8Fk48FQZxW4_5sLLZ4SB8WXkHS_Az7bGf24xJQ1gPjsJQRllm0LnKu3dmONDWhfa-uVSGHWczBbwtr0nCgxbxPzl2ZxqBbBJb13fo2wGoiHpznNs-rZlEYr1tuQI_k1WFmHiewc9u1zzmqgICpnP13z-RS3KChfqjzoqBky2c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Flide%2Fzemrel-valecny-veteran-alois-dubec-letal-i-u-raf.A190719_123535_lide_ele%3Ffbclid%3DIwAR1veEv9zoQ-bNCJJF0FTSYDSQq6OcLJsBfISIPXWlJN0Aas0TJmiDSZzec&h=AT3_zkitmAFRJMA9anpW9-K_o2RLzk3zCX60GaPfMEM3LL65TuayUu8gG9Qr8iwH2zO8ybkMW5JeHtyu0-yZzlt9mzIU0-v34EgL1eoJJvCJcNEWABIwm1utA5-T3JwNcrguXTTErnjE7gzbez6uaV3prsZlUg0OBONP1h_C-PWsDzg_5spEnt6o4Ag9rUDSvwievzM10-3ECsDnv2Z5A5B4rgIzOTfkcVW5y1c3hpTVeK7_lRAj_3oHvmkucVgvMYkNjBscshYI08HlSDdRtvFa9de70myzyp4C_SeN5CZEDFYwF9TZru3NFWeCxFOhBTT81mZiGD_yIyKdmf6jWIqUuxeefplyjR9HP50PMFfkerOGpBmuHVLPilO-HEyYvRe3iA04N0kfdkABIwtnjjK-gW-owAHVQ4TCnXrZjuJ-UklWNm6ipLh8l_dzsshwaYAquIHf93VFtk8Fk48FQZxW4_5sLLZ4SB8WXkHS_Az7bGf24xJQ1gPjsJQRllm0LnKu3dmONDWhfa-uVSGHWczBbwtr0nCgxbxPzl2ZxqBbBJb13fo2wGoiHpznNs-rZlEYr1tuQI_k1WFmHiewc9u1zzmqgICpnP13z-RS3KChfqjzoqBky2c
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Zdroj: https://www.lidovky.cz/lide/zemrel-valecny-veteran-alois-dubec-letal-i-u-

raf.A190719_123535_lide_ele? 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/07/19/zemrel-valecny-hrdina-alois-dubec/ 

 

 

ZÍSKALI JSME DALŠÍ SPECIÁLNÍ REHABILITAČNÍ POMŮCKU 
26. 7. 2019  

 
REGI BASE získal další speciální rehabilitační pomůcku od organizace Cesta za snem. 

Trenažér bude pomáhat našim zraněným vojákům, policistům a hasičům. 
Multifunkční trenažér Gamma byl navržen handicapovaným sportovcem a předsedou 

organizace Cesta za snem Heřmanem Volfem. Stroj byl kompletně vyroben v Česku 
společností Sunap a osazen je americkým brzdičem Concept 2. Financován byl z Vánoční 
sbírky organizace Cesta za snem a společnosti Kaufland Česká republika.  

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/07/ 

 

 

 

 

https://www.lidovky.cz/lide/zemrel-valecny-veteran-alois-dubec-letal-i-u-raf.A190719_123535_lide_ele
https://www.lidovky.cz/lide/zemrel-valecny-veteran-alois-dubec-letal-i-u-raf.A190719_123535_lide_ele
https://www.facebook.com/Cestazasnem/?__tn__=K-R&eid=ARB3-RStuEDfLwSCQYt5l2QN91KKNx9IJT38FaiAEE50in_uIrffN4lEm6hm7ZOwgbVvSSyx5l4LbPX4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCb88oJi6B1pucuDkDu3_55pW4ynP0385Zf5jmIVZcSlPEGvKq285o6PdzV2qWt1vj8nKiP4-GUAlbmpbDiG1rMN60y9MlOXbFU3BwpPuWW3fnowzqHFeTP95qbpOUQ2G5upev9RfXmkpccLKRAtZ13vcDRWQDSBoKOqH2L5uqOEoYzHe1zxE_BmjWmqbAdbxkrNfNuA1LOgzE9R88hSdaxgu-jIexzYs0c9dzm0AFNHv5OpQUmyXP_fWDpdNGQXVg5eUJIu7vXXA997Iwi3l_piK12dgaKE-CU_Cod2i5f_k7EFVS85EYQsJ9nZsmwHhM1WVxy0CdoUEjR_sMjd3zJxQ
https://www.facebook.com/KauflandCeskaRepublika/?__tn__=K-R&eid=ARAUPfYJPDyz2_g-hDYwhNWeE3ktj28jvT4bX5sNq6eno3hBg1SEDc8Rtxb76QRH2szeAiTPfpmwpfr8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCb88oJi6B1pucuDkDu3_55pW4ynP0385Zf5jmIVZcSlPEGvKq285o6PdzV2qWt1vj8nKiP4-GUAlbmpbDiG1rMN60y9MlOXbFU3BwpPuWW3fnowzqHFeTP95qbpOUQ2G5upev9RfXmkpccLKRAtZ13vcDRWQDSBoKOqH2L5uqOEoYzHe1zxE_BmjWmqbAdbxkrNfNuA1LOgzE9R88hSdaxgu-jIexzYs0c9dzm0AFNHv5OpQUmyXP_fWDpdNGQXVg5eUJIu7vXXA997Iwi3l_piK12dgaKE-CU_Cod2i5f_k7EFVS85EYQsJ9nZsmwHhM1WVxy0CdoUEjR_sMjd3zJxQ
https://www.regibase.cz/2019/07/


Výroční zpráva 2019 
   

stránka 32 

NEZAPOMENEME 
5. 8. 2019 

 
Přesně před rokem se v ranních hodinách odehrál sebevražedný bombový útok  

v Čáríkáru, hlavním městě afghánské provincie Parván. 
Při útoku sebevražedného atentátníka byli zabiti tři čeští vojáci, kteří patřili ke 42. 

mechanizovanému praporu 4. brigády rychlého nasazení v Táboře. 
Rotný Martin Marcin, desátník Kamil Beneš, desátník Patrik Štěpánek. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/05/nezapomeneme-2/ 
 

 

REHABILITACE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
8. 8. 2019  

 

Méně návštěv ambulancí a intenzivnější terapie. Internet věcí pomáhá lidem při 
rehabilitaci. 

Distanční terapie a telerehabilitace v domácím prostředí. Jak vidí budoucnost 
moderních technologií prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky 
(ARTAK) Jakub Pětioký? 

Po propuštění klienta z intenzivní lůžkové rehabilitace do domácího prostředí se 
klient může ocitnout v terapeutickém vakuu: buď není v místě bydliště terapie dostupná, 
nebo chybí specialista, popř. musí dlouho čekat na termín specializované terapie. Tato 
situace je mnohem závažnější, pokud klient nemůže samostatně docházet na terapie, je 
odkázán na dopomoc druhé osoby. Pro překonání tohoto celosvětového problému, tj. 
zajištění dostupnosti péče o klienty v domácím prostředí, se již několik let vyvíjejí prostředky 
distanční terapie a telerehabilitace. Díky pokroku ve vývoji technologií, miniaturizace 
senzorů, zajištění stability a posílení přenosu dat a implementace internetu věcí1 se 
současné prostředky pro poskytování distanční terapie v domácím prostředí výrazně zlevňují 
a stávají se dostupnějšími. Některé tyto technologie již používají klienti NF REGIBASE v rámci 
pilotního testování. 

NF REGIBASE je spoluzakladatelem Česká asociace robotiky, telemedicíny  
a kybernetiky (ARTAK), spolku pro šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny  
a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí  
a komunitní péči, mezi odbornou i laickou veřejností a dalšími odbornými spolky. 

 

https://www.regibase.cz/2019/08/05/nezapomeneme-2/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/08/rehabilitace-v-domacim-prostredi/ 

 

 

PRVNÍ VÝROČÍ ODHALENÍ POMNÍČKU VĚNOVANÉHO ČESKÝM VÁLEČNÝM 
VETERÁNŮM 
10. 8. 2019  

 

V sobotu jsme si na neformálním setkání připomněli první výročí odhalení pomníčku 
věnovaného ČESKÝM VÁLEČNÝM VETERÁNŮM. Akce se zúčastnili místostarosta obce 
Kamenný přívoz PhDr. Radek Vokál, zástupci nadačního fondu REGI Base a dva těžce zranění 
vojáci se svými blízkými, kterým Nadační fond dlouhodobě pomáhá. 

Děkujeme Posázavská hospoda Stodola za skvělé pohoštění. 

Pomáháme těm, kteří za nás soužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/10/1703/ 

https://www.regibase.cz/2019/08/08/rehabilitace-v-domacim-prostredi/
https://www.facebook.com/posazavskastodola/?__tn__=K-R&eid=ARBMyEV2VjOAlPqwqflokxb7PU84DbSrkzfaCyl0XLfNPK-5i0ZVKMWOX5qm-zWCfHoKdTj4demZnvpE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIz0mcgbb0mBlmqKeJVf5uhtNv3f5L4nk1mXneP6NP_kykJLZl4eo0WNAjYmTp_iWC3m8jYDTKEOsUL0KMdV_p4tsGxh4YCaXrWxxhzPRq5LFhQdUF8aCJ4AjkMyXO1Mw-oIT5WbmCVqoJbJ0fqqnChQ8G810RVPOG-QGbKMSJTHxbORRjZx77EFSW7HAlXeQ6Z3oRzt3Kh42VZuD99fdnIdKlqXGk5ISaYo6wz3fzrcgbDAeY40rziZWPjgcaep51FWdwyYnyA33YL81oY5QrQXELLc8Dx_LHRpHJoBjUjbPr0wopUniQSp6Pd2I8enmDFu8mFsd5jm5oHXl7fz9Q5A
https://www.regibase.cz/2019/08/10/1703/
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13. DÍL NAŠICH CHARITATIVNÍCH STŘELECKÝCH ZÁVODŮ SE BLÍŽÍ 
16. 8. 2019  

 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/16/13ty-dil-nasich-charitativnich-streleckych-

zavodu-se-blizi/ 
 

 

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ 
23. 8. 2019  

 

Vážíme si všech akcí, které podporují ty, kteří za nás sloužili. Neděláme rozdíl, jestli je 
to na stadionu v pražském Edenu, nebo na hřišti FC Františkov. Zastupitel obce Františkov 
nad Ploučnicí pan Stanislav Halgaš předseda kulturního výboru a stále aktivní člen armády 
České republiky v hodnosti četaře se na nás obrátil, že by rád podpořil Nadační fond REGI 
Base. Velice děkujeme a doufáme, že se akce vydaří. 

Velké díky patří všem organizátorům Františkovského festivalu „Vostrák“ a s ním 
spojené sbírky pro Regi Base! 

Celkem se během celého dne vybralo 11.600, - Kč. Děkujeme. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/23/1715/ 
 

 

 

https://www.regibase.cz/2019/08/16/13ty-dil-nasich-charitativnich-streleckych-zavodu-se-blizi/
https://www.regibase.cz/2019/08/16/13ty-dil-nasich-charitativnich-streleckych-zavodu-se-blizi/
https://www.regibase.cz/2019/08/23/1715/
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VÁLEČNÝ VETERÁN DAVID PÍŠA TESTUJE SPECIÁLNÍ VOZÍK SEGWAY 
30. 8. 2019  

 

Válečný veterán, praporčík v.v. David Píša, kterému nadační fond poskytl speciální 
vozík segway free, testuje jeho odolnost v terénu. Dříve takové výlety s rodinou byly 
nemyslitelné, vzhledem k jeho diagnóze. Roztroušená skleróza patří mezi autoimunitní 
onemocnění, kdy vlastní obranný systém napadá nervové buňky. Pomáháme těm, kteří za 
nás sloužili. 

Pokud i vy chcete přispět na aktivity nadačního fondu. transparentní účet: 
2900415315/2010. Děkujeme. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/30/1722/ 

 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
31. 8. 2019   

 

Den otevřených dveří 2019 — v 43. výsadkový prapor Chrudim 

 
 

https://www.regibase.cz/2019/08/30/1722/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10158682973221754&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAudbBjF7XMStv7BMSi7SosezTrIa01a46bCZILy6GZSStLGjNykyWvrmzgQKnxbor77qBFNmelQm1_ND5qO0w3nsINx3T2XOQU3bzaa-HHE4uu2Bnloia8pmHFBOhsWcL1OQHl6F1hQFkUBXPn-ckNLS4t90lSQ-P5hp4pQ1tKIJORF8wN7Q_rgnQZUdpcUZsQH7_Kv6ubhHh-H2HlPWYdW-sFhFtyFb1LVrZiQHmZeUXHsYSYjZqZSp5o1oCu5YZGmffeclav0sdTK2X20972L-HH17CZvRNNNLIQ2VFH6L-EBhAdyCCRjaBCthFYTKbj829qfH-mxBWvcGdEp6-LHNl37uwbTNI2vb874f5EQGE7YMColx_kDMx9Pt6s6W8pJX4Nibq2d6ga2-SlrCC82drtRDg3IoajADbzCoYYv52KuMZkmHJT9ckDkyx6MqI8eILZnwtlhX-JfZJJf2mK6FziyRj3mfh7Q9SLihqfBVtXmbpvzZ238ssrzXGCL1idELDfZhl0vuyuwhS_&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/43vpr/?__tn__=kC-R&eid=ARBlql9oSA5XsMDdX4KY30Vnqx4qMRZMTY-Jn0l6h8rnS50qzZdaLph6Gvf4F7v2rHyWWsSy8B1ac_nF&hc_ref=ARR8bjoWaybv1Jgk76Xw8sreX2zMOrzsEZp03J43TUNkR09ZK23wbRIYHjwR3ycS3eE&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAudbBjF7XMStv7BMSi7SosezTrIa01a46bCZILy6GZSStLGjNykyWvrmzgQKnxbor77qBFNmelQm1_ND5qO0w3nsINx3T2XOQU3bzaa-HHE4uu2Bnloia8pmHFBOhsWcL1OQHl6F1hQFkUBXPn-ckNLS4t90lSQ-P5hp4pQ1tKIJORF8wN7Q_rgnQZUdpcUZsQH7_Kv6ubhHh-H2HlPWYdW-sFhFtyFb1LVrZiQHmZeUXHsYSYjZqZSp5o1oCu5YZGmffeclav0sdTK2X20972L-HH17CZvRNNNLIQ2VFH6L-EBhAdyCCRjaBCthFYTKbj829qfH-mxBWvcGdEp6-LHNl37uwbTNI2vb874f5EQGE7YMColx_kDMx9Pt6s6W8pJX4Nibq2d6ga2-SlrCC82drtRDg3IoajADbzCoYYv52KuMZkmHJT9ckDkyx6MqI8eILZnwtlhX-JfZJJf2mK6FziyRj3mfh7Q9SLihqfBVtXmbpvzZ238ssrzXGCL1idELDfZhl0vuyuwhS_
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/08/31/den-otevrenych-dveri/ 
 

 

 

WILDGAME JE PARTNEREM NADAČNÍHO FONDU REGI BASE 
4. 9. 2019 

Wildgame je partnerem nadačního fondu REGI BASE. Přispějte i Vy na pomoc těm, 
kdo za nás nasazují své životy! 

 

Další info na: Wildgame.cz – zbraně a myslivost 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/04/wildgame-je-partnerem-nadacniho-fondu-

regi-base/ 
 

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE PŘIPOJIL K 
PROPAGACI NADAČNÍHO FONDU REGI BASE I. 
5. 9. 2019 

 

HZS Středočeského kraje 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se připojil k propagaci nadačního fondu 
REGI Base I. 

Nadstrážmistr Robert Gyömbér sloužil u hasičského záchranného sboru téměř 26 let. 
Bohužel po těžké nemoci a následné operaci už nemohl toto povolání vykonávat. V současné 
chvíli je Robert upoután na invalidní vozík, i když díky nadaci REGI Base I. absolvoval speciální 
roboticko-rehabilitační pobyt v rehabilitačním ústavu v Kladrubech a Darkově. Nejvíce mu 
ovšem pomohl speciální systém tréninku rovnováhy. 

Nadační fond se snaží dlouhodobě pomáhat bývalým vojákům, policistům a hasičům, 
kteří z důvodu nemoci nebo nehody už nemohou tuto činnost dále vykonávat. Pro více 

https://www.regibase.cz/2019/08/31/den-otevrenych-dveri/
https://www.facebook.com/wildgame.cz/?__tn__=kCH-R&eid=ARDbNkJ1_o-p3U7QKZj3QMm8HbAupszHR8W0NRjUj-xDxrMqm9ZhtrMF97xY4n4YwwC4btI4mQi5hEKG&hc_ref=ARS0jWMVhjXi4z_RDgfk2PGwg_IdY7iyWRaHDVsn-SXTzOrES4pzF7seYLHFATUZMEM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCcpgo66ObYSQ7yjx5d5BNYmgEXsEhXQvWDbW1ykK3iw0W7bLp4c0wGI4nQFs-KIKI5vKBTQ2yWxyxsQAOuJbp4wUdiFjZLw2vrbiva32crFcxppbKg9Two4vF3AKSBnSORMWX4kdQ5fxHgQNTJAqvpBGhZYTwQ4H7hU-8sTUpE_1VHLX_7U1vypjMelZVTbJ2yi3j8F8ffKyvtN9Z2H5PjDwgFcMSdDyMu2qcMD8n6rPAiqO2R9ukHk53MXpcCSPAM4cY1rZICvE2aFjVLvzPYkQNZg6ryMBt1RFj38bHCM6z5gRrwEsMf-Jw8mI62UaRnPPdK7hkFhMAPeT39B-bHdw7a14dgyZV2LX9cRSE6uUB_q91VFMK22jB4rFyIXDkxQK7Xuuu1nXD-5LAjPNtfD4CX869PMY5yz5O4v4dfnt-vcT4o1ZGOlY6BnGCcDOwYAay3phN2UsGDhM5Sv_3pkzeU6j-ag_5JOZkJr_dYkMgysGpMWnS6
https://www.regibase.cz/2019/09/04/wildgame-je-partnerem-nadacniho-fondu-regi-base/
https://www.regibase.cz/2019/09/04/wildgame-je-partnerem-nadacniho-fondu-regi-base/
https://www.facebook.com/HzsStredoceskehoKraje/?__tn__=kCH-R&eid=ARCwjagQlZBAP8I3kZp5_N5r8G-K9LpZu4lJRuqjaH5K4OdpvDuVRhd3QVukAyMi7Bzt5fWDnckqXQAm&hc_ref=ARTZR7PZ9rHW1ZWvrsHMo3cnsNEkrykBBs7SiHoNWhmBkelT4X6UGa8XILEESNWYmWM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAeXAxLSe7G47SOOxdDIwDxkojYFct3I0ptd-gTvFJ_U_ilmvS3Dypn-Iwg2NBM9v9Bmw1t7QLNKw4rWspwtFHLW9T_rWCCB9pgd6QjgPfnVTmfd0mZWHkEVSqrFxJwJat_iw61i7M7PFp6kqRxv4fPSApGzCC3QLg8h47RxioUIrTF2UWyexHBqObrxkJPEE0wjAUCIhpEcuvBzSFTUjoE8_Jrr_9nbi24DAjAC6ElvLpxFeHJ7ekzLufT_x-UmI5aTD-28EL4OCQF8dxImpExL6qWixB_zBBFZCMVrTvnlECAr2Ln0GmgYHIlGjEkHA6fbDfIfofy3r1uNsLGW0oEi-TYToKDESrmHp5ENkZdH3E_mT_IWzgbCSRIEK6Zfbr9N2GfDD9aLIk-3VGro6--sAB_u1kNMZcXd1kCCgaNFjxvZYxqysdQsvew9_Pe6LLAoES8AcYME2TvUQxkeg2zdXcyExwKklnY2FlRFgDcebERqH2s-vzG
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informací o nadaci a o tom, jak můžete pomoci i vy, navštivte webové 
stránky: www.regibase.cz. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se rozhodl, že tuto organizaci bude také 
podporovat a rozšiřovat povědomí o činnosti této nadace, a to konkrétně podložkami pod 
registrační značky na vybraných vozidlech s logem nadačního fondu REGI Base I. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/05/hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskeho-

kraje-se-pripojil-k-propagaci-nadacniho-fondu-regi-base-i/ 
 

 

 

11. VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ASOCIACÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
6. 9. 2019  
 

11. výroční setkání členů asociací válečných veteránů regionu střední a východní 
Evropy a konference na téma: „Sametová revoluce“, v prostorech Hvězdárny a planetária 
Brno. Jedná se o setkání modrých baretů, válečných veteránů, účastníků misí OSN, OBSE, 
EU, NATO atd., zástupců asociací válečných veteránů středoevropského regionu. Účastníci 
jsou bývalými významnými armádními i vládními činiteli, zastávali posty velitelů kontingentů, 
misí, v diplomacii jako velvyslanci, vojenští přidělenci apod. Účastní se delegace z Rakouska, 
Polska, Slovenska, Francie, Norska, Ukrajiny, Bulharska, Chorvatska, Belgie a dalších států  
s osobní účastí prezidenta Světové asociace modrých baretů a také prezidenta Světové 
asociace válečných veteránů. 

Měli jsme tu čest vystoupit a představit činnosti Nadačního fondu REGI Base. Mezi 
delegacemi, jsme vzbudili velký zájem o možnosti výměny zkušeností v oblasti distanční 
terapie a robotické rehabilitace. Tímto bychom chtěli poděkovat Komunitní centrum pro 
válečné veterány a Československý legionář – Czechoslovak Legionary za pozvání. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/06/11-vyrocni-setkani-clenu-asociaci-valecnych-

veteranu/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regibase.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Se0cYEBF4Nswow9Qaq0uRP5zQMLLCq_HLS6UwhutXVGLljdRqMuOsxa8&h=AT0d2cH1vPGKUdB7rfTQBjBuKxbGsqrEfPdVXJwjVlcrKwo7f86m6f-_LKVlirfYIJlkKsj8JpX4jgRPkJaeU8q32pIshNsqTz9UbsACL3ZquXRRMy0sSRypTkR3rSRCyuCXTa7SZ3FwHT2XnRSkYamVZMJn_N0ReVeCq6Vji0ICNBLKDG9HIwKUR4pD5RHk2QKe5KH4JDtTimkcN18szgsCal_VA84YZ5wRgXKviWVEFqksrdmyHaSZvKjgGuHhpdkc83z4H-0wDFf5esg_aFMrErjMAzL-aqvkbCG-eX9Q0a7uzWw1OSMHE1vTNjIXyvsmqgOViCEnxWwI37wD39qTWDV6GVXqcCtn-KlshJU1_ahR2jOzy2q2MR9H0PB8pTGepkyXBDXAdyRAsqfCKCIWENJJZs4foD-cNBHkwoFY5hzccuY5p9UNMb71_dhp73gkdazLMvyLqWWVSw1-h-jr5snkvVUX7h2PLgLSwoVahcr9CcwsFTgEc5HZWUkzzkLA6ECshwOtH9T4q-stPM7Kzgo0KzloDC2hnTBUSsifFAUcE7rqgIKn3DDoDav9aBflQKNcISZPY5NfiRhMMwuki4ped2RSRl67Sq-6DZdN71Pm8GfqV6j3Z1vY8lXtUsTfHxTjYqLIzlNOwkc36F7vEJ78UcyAkNkY7IkDoWNxIg_U2bsxE5iFjxL10MJX871_mAXldbcn3ssBviNzIqYtTU7ntE4jlntqD6VW3aj-omN4g-1AygkiZWJ548dyLZQbm9_YTiXrWy0linWz0fM-YCBHHdqoHcsLpQEapjRyV9VEpN5xir_qUfp_x0W6kJJ_mi66UanJ8d7TJQZ4
https://www.regibase.cz/2019/09/05/hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskeho-kraje-se-pripojil-k-propagaci-nadacniho-fondu-regi-base-i/
https://www.regibase.cz/2019/09/05/hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskeho-kraje-se-pripojil-k-propagaci-nadacniho-fondu-regi-base-i/
https://www.facebook.com/NATO/?__tn__=K-R&eid=ARB2RPfZUyibnVpQrpOCZ20_PTDYef9NGzxEVnzHbzN2O8SvmckfzeGBQ52w3Pf0KC1YZz3esfKwr5aN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpdJLQStffcmkBUIebLFOvVbG-Q9TYdjUuq34MKB-YtpOCgaINYabqfKIB1wiVcAPpe0GwCVQm56H8Fp-0HdH7ITQ4MM_UZRLmQQ8g_BKGrESpUEXhb_Ecurdp-Olt1JQs6nTf42kilGcAKVsHJe0fHLfzvhZN2fmcSS18EJ6TFW03MnVQBslVbXNAZX35AyZNiYGWgJ02vpcMPYZu8Bd-TKK6ylMCQJbR1432ljFReopznLSC4HmdEJ3SWnN-akLvFafkXxmrRrQMYfNd0I_kWgrKSIetHfs_Foc7hPnwU2V8SfW4DWY4bKfGQ6r7QfkTK1YNvU2OcgxHnH3Z8ePl5g
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=K-R&eid=ARBo5K9FKmIjmb4gupsxtl8HKc_5RdkZLE62DkbK2Ri_ZlXCudcAVuVpPHPjyf276kn2v0pp1gLiL9E9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpdJLQStffcmkBUIebLFOvVbG-Q9TYdjUuq34MKB-YtpOCgaINYabqfKIB1wiVcAPpe0GwCVQm56H8Fp-0HdH7ITQ4MM_UZRLmQQ8g_BKGrESpUEXhb_Ecurdp-Olt1JQs6nTf42kilGcAKVsHJe0fHLfzvhZN2fmcSS18EJ6TFW03MnVQBslVbXNAZX35AyZNiYGWgJ02vpcMPYZu8Bd-TKK6ylMCQJbR1432ljFReopznLSC4HmdEJ3SWnN-akLvFafkXxmrRrQMYfNd0I_kWgrKSIetHfs_Foc7hPnwU2V8SfW4DWY4bKfGQ6r7QfkTK1YNvU2OcgxHnH3Z8ePl5g
https://www.facebook.com/kcvv.cz/?__tn__=K-R&eid=ARBtI81WyduQwva-rvPktaFR2XOmrTjKygg5qctvxIkd_6Gur90ZHUXv34jqJFRggi1r7_Row_m0gyJM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpdJLQStffcmkBUIebLFOvVbG-Q9TYdjUuq34MKB-YtpOCgaINYabqfKIB1wiVcAPpe0GwCVQm56H8Fp-0HdH7ITQ4MM_UZRLmQQ8g_BKGrESpUEXhb_Ecurdp-Olt1JQs6nTf42kilGcAKVsHJe0fHLfzvhZN2fmcSS18EJ6TFW03MnVQBslVbXNAZX35AyZNiYGWgJ02vpcMPYZu8Bd-TKK6ylMCQJbR1432ljFReopznLSC4HmdEJ3SWnN-akLvFafkXxmrRrQMYfNd0I_kWgrKSIetHfs_Foc7hPnwU2V8SfW4DWY4bKfGQ6r7QfkTK1YNvU2OcgxHnH3Z8ePl5g
https://www.facebook.com/kcvv.cz/?__tn__=K-R&eid=ARBtI81WyduQwva-rvPktaFR2XOmrTjKygg5qctvxIkd_6Gur90ZHUXv34jqJFRggi1r7_Row_m0gyJM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpdJLQStffcmkBUIebLFOvVbG-Q9TYdjUuq34MKB-YtpOCgaINYabqfKIB1wiVcAPpe0GwCVQm56H8Fp-0HdH7ITQ4MM_UZRLmQQ8g_BKGrESpUEXhb_Ecurdp-Olt1JQs6nTf42kilGcAKVsHJe0fHLfzvhZN2fmcSS18EJ6TFW03MnVQBslVbXNAZX35AyZNiYGWgJ02vpcMPYZu8Bd-TKK6ylMCQJbR1432ljFReopznLSC4HmdEJ3SWnN-akLvFafkXxmrRrQMYfNd0I_kWgrKSIetHfs_Foc7hPnwU2V8SfW4DWY4bKfGQ6r7QfkTK1YNvU2OcgxHnH3Z8ePl5g
https://www.facebook.com/ceskoslovenskylegionar.cz/?__tn__=K-R&eid=ARCsx14pj0oJH2kjeb6CngvPAN0pJ3cDyIaFqRUlzLQluOFgdO5p-QuoYcgKD0YZlRMeow3R6M9qCs-E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpdJLQStffcmkBUIebLFOvVbG-Q9TYdjUuq34MKB-YtpOCgaINYabqfKIB1wiVcAPpe0GwCVQm56H8Fp-0HdH7ITQ4MM_UZRLmQQ8g_BKGrESpUEXhb_Ecurdp-Olt1JQs6nTf42kilGcAKVsHJe0fHLfzvhZN2fmcSS18EJ6TFW03MnVQBslVbXNAZX35AyZNiYGWgJ02vpcMPYZu8Bd-TKK6ylMCQJbR1432ljFReopznLSC4HmdEJ3SWnN-akLvFafkXxmrRrQMYfNd0I_kWgrKSIetHfs_Foc7hPnwU2V8SfW4DWY4bKfGQ6r7QfkTK1YNvU2OcgxHnH3Z8ePl5g
https://www.regibase.cz/2019/09/06/11-vyrocni-setkani-clenu-asociaci-valecnych-veteranu/
https://www.regibase.cz/2019/09/06/11-vyrocni-setkani-clenu-asociaci-valecnych-veteranu/
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DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM REGI BASE SHOOTING CHALLENGE 13. 
7. 9. 2019  

 

Děkujeme všem účastníkům REGI Base shooting challenge 13. 

Pro válečného veterána pprap. Bc. Zdeňka Čtvrtníčka se vybralo úžasných 43.000 Kč. 
Tato částka bude použita na nákup potřebných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 
Děkujeme.  

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/07/dekujeme-vsem-ucastnikum-regi-base-

shooting-challenge-13/ 

 

 

REGI BASE S RADOSTÍ PŘIJAL POZVÁNÍ NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO 
PRACOVIŠTĚ NEUROREHABILITAČNÍ KLINIKY 

13.9.2019 
 

REGI Base s radostí přijal pozvání na slavnostní otevření nového pracoviště 
Neurorehabilitační kliniky v Karlových Varech, které zajišťuje lepší dostupnost terapií pro děti 
i dospělé pacienty. 

Neurorehabilitační klinika AXON, s kterou REGI Base spolupracuje, je vysoce 
specializované pracoviště, které poskytuje léčbu a rehabilitační péči pacientům s dětskou 
mozkovou obrnou, s poškozením mozku po cévní mozkové příhodě, nádorových 
onemocněních, traumatech hlavy a dalších onemocněních, vznikající na úrovní centrální 
nervové soustavy. 

Tímto bychom chtěli paní primářce MUDr. Zipserové poděkovat za pozvání a zároveň 
popřát mnoho úspěchů. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/13/regi-base-s-radosti-prijal-pozvani-na-

slavnostni-otevreni-noveho-pracoviste-neurorehabilitacni-kliniky/ 

 

https://www.regibase.cz/2019/09/07/dekujeme-vsem-ucastnikum-regi-base-shooting-challenge-13/
https://www.regibase.cz/2019/09/07/dekujeme-vsem-ucastnikum-regi-base-shooting-challenge-13/
https://www.facebook.com/klinikaaxon/?__tn__=K-R&eid=ARBzrNJnS5aL9Y9BnB85A0DXzAIDUy9-B4L8DtjntxoTMpAJUU5FTKItIlXnsLBsaZhpEvDT1R5gXtRD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtEiGsCIofd5PH4xcSH8bHHv6duUcpcUQy5zc2mmvweoZvhYOwJKhuR59cRqz5Jx-NioJZ58MWPQGHTzuKLBk8Yys7tUUJa2iSnjlY8VO4NKEpOYUivlNQohZLQHZ45fm73T9XWNMeoio2e7LgrkaAKu9zT2UQlduqNcQLHsRWn2OWLsIOvE8glF5pbGtbuQENUQcn6cPxaqBTmMCRGUcswj0NuvDg-bVF-SsP0_4Rf_-mzSoJKWvdRjlKOw4UUzqCU72k4FVODZHBgRjCXPsrg0Kwt7RjvM_t3CGXfePfPplvJm1QNTK6pMpRcsfabTVkf9mtRxI2SQkD581MDMx53A
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=K-R&eid=ARBAieCO9MuyqPtgKs62jVG0ox6Nff8cM-DK8jAXHTMge8UUECFO0FCpzmyz46tbd4Wd7F9n8f7lD1tL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtEiGsCIofd5PH4xcSH8bHHv6duUcpcUQy5zc2mmvweoZvhYOwJKhuR59cRqz5Jx-NioJZ58MWPQGHTzuKLBk8Yys7tUUJa2iSnjlY8VO4NKEpOYUivlNQohZLQHZ45fm73T9XWNMeoio2e7LgrkaAKu9zT2UQlduqNcQLHsRWn2OWLsIOvE8glF5pbGtbuQENUQcn6cPxaqBTmMCRGUcswj0NuvDg-bVF-SsP0_4Rf_-mzSoJKWvdRjlKOw4UUzqCU72k4FVODZHBgRjCXPsrg0Kwt7RjvM_t3CGXfePfPplvJm1QNTK6pMpRcsfabTVkf9mtRxI2SQkD581MDMx53A
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VZPOMÍNÁME 
14. 9. 2019  
 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/14/vzpominame/ 

 

DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM AKCE RETROMĚSTEČKO 
V PARDUBICÍCH 
19. 9. 2019  
 

Děkujeme za pozvání organizátorům akce RETROMĚSTEČKO v Pardubicích. Tato akce 
seznamuje s tradicemi a úspěchy naší republiky napříč různými obory, například s prací 
hasičů a integrovaného záchranného systému, bezpečnostních složek státu i firem působících 
na obranné platformě. Součástí prezentace REGIBASE byl i charitativní prodeji vlčích máku, 
při kterém se vybralo, skvělých 7979,- Kč. Děkujeme.  

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/19/dekujeme-za-pozvani-organizatorum-akce-

retromestecko-v-pardubicich/ 

 

 

 

https://www.regibase.cz/2019/09/14/vzpominame/
https://www.facebook.com/retromestecko/?__xts__%5B0%5D=68.ARD2W6tSVXTyKZwHnwDcUT_Z9E6t55EKmJu8K8dOBOPUGuajDBpvJ3niD6m5kvj2RxCq-q-4-VwD1bBPZce3j6VliQAUJYD5JVn2dBzJh8MmcbqqskTZwstIu7XO11H4qaNL7U9d8OwRn886ZdFsyeFBlzZpt0cDUWsUXR8FaEqRsFbEh8btihismipgkssU-w74XHzVvjQt9TKvDInjAc0JJTGhqSgiwRrLm7U_jBy27cMDcGysk2SwhIVldpIS_De45c097XOOdqUEd9OQU9F8bRLCIZLXC_ra8Btbr7HhHp2wxZDsf-6qMBtewDboP2_mD7hIqGO0IchQM_lHYtpMSbt69U99imWOjBhXkhCoiAx1wLyK-Kc&__xts__%5B1%5D=68.ARC5XoVTJ7bhogIYUTio85Rh4M2fB5cpJE2Ldrc2irL8GU5hNsVms7SrPdpe3S3JmzEAnGssXP5WhZTd0feJg2eaZvC1tOiHyMplDupzTQQsT3WIe4rQui9OVpdQY9VSG7MBBE5oHHU3wkLqhawAmoDc7l9hddxyuHmOL68H36jmiZcAOXQkRuNyz777tI2B6on1SxXjUdo3guOD8mtuBobAQKQ-zMFOqTJ_lgM8zCffd04Hw9hwRjjpunPr3CzZVuaO4YdbZZsJLOC1qOGmVK2G3uJUZIBIKearnuvysXlUqjVOVNXDTXomGFm6AcAHaNuefPEKD516_HQ_FbNYY5FV_w&__tn__=K-R&eid=ARB4b3g2AGHBGsfXciCfBmr2XcrFZhUcuwTf16HL_UCOuAlAknjpcXfwLE61BOm3OxuQ-dSldqrrT_UA&fref=mentions
https://www.regibase.cz/2019/09/19/dekujeme-za-pozvani-organizatorum-akce-retromestecko-v-pardubicich/
https://www.regibase.cz/2019/09/19/dekujeme-za-pozvani-organizatorum-akce-retromestecko-v-pardubicich/
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PŘIPOMENUTÍ 100 LET PLYNOVÉ SLUŽBY A CHEMICKÉHO VOJSKA 
24. 9. 2019  
 

100 let plynové služby a chemického vojska si v těchto dnech připomněl liberecký 31. 
pluk radiační, chemické a biologické ochrany. V pátek měli vojáci slavnostní nástup na 
náměstí Dr. E. Beneše. Za službu vlasti i městu poděkoval chemikům primátor Liberce 
Jaroslav Zámečník. Pamětní medaili obdržel i válečný veterán štábní rotmistr v.v. Hynek 
Vyšohlíd, kterému REGIBASE pomáhá unikátní distanční terapií rehabilitovat po těžkém 
úrazu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/24/1802/ 

 

! NOVÉ LOGO! 
29. 9. 2019  
 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/29/nove-logo/ 

 

 

OBRÁTIL SE NA NÁS PAN ŠRŮTEK 
30. 9. 2019  
 

Obrátil se na nás pan Šrůtek aktivní člen JSDH MČ Brno-Královo Pole ve funkci velitele 
JSDH, s prosbou o umožnění zapůjčení SW a HW pro distanční terapii pro jeho manželku 
Michaelu. 

https://www.facebook.com/31prchbo/?__tn__=K-R&eid=ARAZmOD3H-JsqcmM6gZyWAHZksE0dq2IfOcBj9QM_22s7jQBXWmcht-L558br2WBe5Vd-YVCLeYTGYSL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABZHh7aQZcIYXO6zHmVtrOyB_waBK6Th60QJf-yI24dYpJKmTs4O_4Fduf3xVaaAyxgKYxpzZDbXYwdxvTObFOxSvqVd-W5R6SCA-V1I5WQzer-YZgZ_kTb0kS2xXWXvLhRaWgaNFDcr9DKqxuw1CyDRzYCO_j5BElg2qLQcCA_dWbn6Qpcbp9NlG2T3YWVMFuaEyGIGaLSCmumdCsCiuMJnfgWOgMBuqKjwce1XlITRjQq-HE3oBESgX1H83eUlfd2taqpFxN4-1Dv-7hZIQB5dxeaIsh7-yR-vlMYEt7fbu56S_0ouR1icFieytVgrg56p5824fFQ1eXq3eQmBlS-Q
https://www.facebook.com/31prchbo/?__tn__=K-R&eid=ARAZmOD3H-JsqcmM6gZyWAHZksE0dq2IfOcBj9QM_22s7jQBXWmcht-L558br2WBe5Vd-YVCLeYTGYSL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABZHh7aQZcIYXO6zHmVtrOyB_waBK6Th60QJf-yI24dYpJKmTs4O_4Fduf3xVaaAyxgKYxpzZDbXYwdxvTObFOxSvqVd-W5R6SCA-V1I5WQzer-YZgZ_kTb0kS2xXWXvLhRaWgaNFDcr9DKqxuw1CyDRzYCO_j5BElg2qLQcCA_dWbn6Qpcbp9NlG2T3YWVMFuaEyGIGaLSCmumdCsCiuMJnfgWOgMBuqKjwce1XlITRjQq-HE3oBESgX1H83eUlfd2taqpFxN4-1Dv-7hZIQB5dxeaIsh7-yR-vlMYEt7fbu56S_0ouR1icFieytVgrg56p5824fFQ1eXq3eQmBlS-Q
https://www.regibase.cz/2019/09/24/1802/
https://www.regibase.cz/2019/09/29/nove-logo/


Výroční zpráva 2019 
   

stránka 41 

Před lety náhle, bez jakéhokoliv varování, došlo k selhání srdeční činnosti. Přes téměř 
okamžitě poskytnutou zdravotnickou pomoc došlo k prolongované resuscitaci. Od té doby 
se paní Šrůtková vyrovnává s následky hypoxie. 

Paní Šrůtková je také členkou Sboru dobrovolných hasičů v Brně-Králově Poli. Dokud 
její zdravotní stav umožňoval, byla i aktivní členkou (zásahové) Jednotky SDH MČ Brno-
Královo Pole (JSDH). 

Kromě zásahové činnosti velmi aktivně pomáhala při práci s hasičskou mládeží. 
Byla provedena instalace zařízení HOMEBALANCE a zaučení rodiny pí. Šrůtkové na terapii  
a ovládání počítačového biofeedbackového systému Homebalance pro distanční terapii. 
Homebalance je interaktivní terapeutická pomůcka vyvinutá primárně pro rehabilitaci 
pacientů s poruchou stability stoje a chůze. Současné studie poukazují, že by se tato pomůcka 
dala použít i pro další indikace, např. pro terapii bolesti zad, ochablosti trupových svalů, 
terapii horních končetin po neurologickém inzultu a pro terapii nestability trupu vozíčkářů. 
U pí. Šrůtkové testujeme, zda dokážeme touto formou terapie nasimulovat trupové svaly, 
zlepšit koordinaci trupu a zlepšit nezávislou stabilitu sedu na vozících, pro zlepšení 
bezpečnosti sedu. 

Distanční terapie v současnosti využívá více našich klientů z řad válečných veteránů, 
nebo hasičů. Děkujeme, že přispíváte na náš transparentní účet FIO. č.ú.: 290 041 
5315/2010. Děkujeme. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/09/30/obratil-se-na-nas-pan-srutek/ 

 

 

DANIEL BRUNO BRUNCLÍK – FIGHTER PODPORUJE REGI BASE 
7. 10. 2019 
 

Přední český MMA zápasník, člen speciální pořádkové jednotky Policie ČR a hlavně 
český vlastenec Daniel BRUNO Brunclík – fighter podporuje REGI Base. My ho na oplátku 
taky velice rádi podpoříme. Ve čtvrtek 10.10 se představí v zápase hlavní karty organizace I 
Am Fighter v O2 Universum. Na tuto akci mají slevu 10 % na vstupenky členové Policie ČR, 
Městské policie, Záchranné služby, Hasičského záchranného sboru ČR a armády ČR. (odkaz 
na slevu na https://www.ticketmaster.cz/…/i-am-fighter-mma-event-…/22095)  
 
 

https://www.regibase.cz/2019/09/30/obratil-se-na-nas-pan-srutek/
https://www.facebook.com/danielbrunobrunclik/?__tn__=K-R&eid=ARAH7sxOk8rhiyXvbkL69WgheDj8DSNLwUtHHXD4IpA3kCy1_ESBxOpSj00cgZRjTD9Anf6RVy65mcNh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgNEA8ZyJWW4NbMRq1v3dV8HiQRPA22eQ2n1lhXeRPX5L3Mqi4_Dw_JgYf5To9I5_Wp4TnNCogsdARTP5paB_JmMzQQhZMR7cLiQxT-RYEwb6kpK_uUa9hBJKNXDxMBcfVHByaTbRzTEwQgW-VKo5DU0IDvSeBdYyLfexfo048oDpZFnnqfb10IYsGaMVHhyTmh71xgzjwXb32BtjaY5MhUNlXSIuFRo7GtgpkkPzqqLFae2eKxhRQyl_VdHoY0G-TaUUVK6D-9kbNyB6rgQ3MxmCHrW16Q3MAp4ryjl02BcgxnDfLU7QmL5C17hD-QtxMTTSDqYYxogbHGunBun_vaA
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=K-R&eid=ARCJ1MGPwCnqk3FLbFULXxlp5WR-B_uSuDBu0sMnlZAS3S_-SSVZQa3jkTUfbySrYPDbqgv6KUcD-6ez&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgNEA8ZyJWW4NbMRq1v3dV8HiQRPA22eQ2n1lhXeRPX5L3Mqi4_Dw_JgYf5To9I5_Wp4TnNCogsdARTP5paB_JmMzQQhZMR7cLiQxT-RYEwb6kpK_uUa9hBJKNXDxMBcfVHByaTbRzTEwQgW-VKo5DU0IDvSeBdYyLfexfo048oDpZFnnqfb10IYsGaMVHhyTmh71xgzjwXb32BtjaY5MhUNlXSIuFRo7GtgpkkPzqqLFae2eKxhRQyl_VdHoY0G-TaUUVK6D-9kbNyB6rgQ3MxmCHrW16Q3MAp4ryjl02BcgxnDfLU7QmL5C17hD-QtxMTTSDqYYxogbHGunBun_vaA
https://www.facebook.com/iamfighter/?__tn__=K-R&eid=ARB_-7gxFYv45rz-cgzGXVqfMFTIzJtjfuSnNJIccmDoxl92EzV8f4R3zAegSaGldN08jj3UXzvdB5rd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgNEA8ZyJWW4NbMRq1v3dV8HiQRPA22eQ2n1lhXeRPX5L3Mqi4_Dw_JgYf5To9I5_Wp4TnNCogsdARTP5paB_JmMzQQhZMR7cLiQxT-RYEwb6kpK_uUa9hBJKNXDxMBcfVHByaTbRzTEwQgW-VKo5DU0IDvSeBdYyLfexfo048oDpZFnnqfb10IYsGaMVHhyTmh71xgzjwXb32BtjaY5MhUNlXSIuFRo7GtgpkkPzqqLFae2eKxhRQyl_VdHoY0G-TaUUVK6D-9kbNyB6rgQ3MxmCHrW16Q3MAp4ryjl02BcgxnDfLU7QmL5C17hD-QtxMTTSDqYYxogbHGunBun_vaA
https://www.facebook.com/iamfighter/?__tn__=K-R&eid=ARB_-7gxFYv45rz-cgzGXVqfMFTIzJtjfuSnNJIccmDoxl92EzV8f4R3zAegSaGldN08jj3UXzvdB5rd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgNEA8ZyJWW4NbMRq1v3dV8HiQRPA22eQ2n1lhXeRPX5L3Mqi4_Dw_JgYf5To9I5_Wp4TnNCogsdARTP5paB_JmMzQQhZMR7cLiQxT-RYEwb6kpK_uUa9hBJKNXDxMBcfVHByaTbRzTEwQgW-VKo5DU0IDvSeBdYyLfexfo048oDpZFnnqfb10IYsGaMVHhyTmh71xgzjwXb32BtjaY5MhUNlXSIuFRo7GtgpkkPzqqLFae2eKxhRQyl_VdHoY0G-TaUUVK6D-9kbNyB6rgQ3MxmCHrW16Q3MAp4ryjl02BcgxnDfLU7QmL5C17hD-QtxMTTSDqYYxogbHGunBun_vaA
https://www.ticketmaster.cz/event/i-am-fighter-mma-event-iaf-1-vstupenky/22095?fbclid=IwAR1YxAuTr3k51c5U4cWx2PXr1zY1n6mY4p9atjpvr_aW79q28_vNRRMzHJI
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/07/daniel-bruno-brunclik-fighter-podporuje-regi-

base/ 

 

 

 

MOBILNÍ TELEREHABILITAČNÍ KONTEJNER 
11. 10. 2019 
 

Unikátní český projekt distanční terapie a telerehabilitace Nadační fond REGI Base I. 
ve spolupráci s Českou asociací robotiky, telemedicíny a kybernetiky (ARTAK), vyvinul  
a konstruoval historicky první Mobilní telerehabilitační kontejner na světě. Instalovali jsme 
ho přímo na soukromý pozemek v Záhořanech, kde bydlí s manželkou těžce zraněný hasič 
nadstrážmistr Robert Gyombér. 27 let sloužil u hasičského záchranného sboru v Praze. 

Přestřižení pásky, tentokrát místo pásky byla železná tyč, kterou slavnostně přestřihl 
hydraulickými nůžkami přímo ředitel odboru IZS Praha plk. Ing. David Vratislavský. 
Díky tak zvanému internetu věcí jsme mu umožnili přiblížit rehabilitační pomoc, co nejblíže, 
aniž by nutně musel dojíždět kilometry daleko. Určená cvičení přitom probíhají online za 
dozoru rehabilitačního pracovníka. 

Snahou REGI BASE bylo vytvořit větší komfort Robertovi, který sám ze zdravotních 
důvodů není schopen sám dojíždět na rehabilitaci. Jeho žena pracuje a když se večer vrátí 
zpět domů, rehabilitační zařízení mají už po zavírací době. Další nevýhodou jsou dlouhé 
čekací lhůty na termín rehabilitace, a hlavně zdlouhavé a komplikované dojíždění ze Záhořan 
do Prahy. 

Premiérově instalovaný Mobilní telerehabilitační kontejner (MTJ) umožnuje 
telerehabilitační a distanční terapii v domácím prostředí Roberta, s potřebou dlouhodobé 
rehabilitační péče. 

Tato první instalace v Zahořanech je určena pro zdravotně postiženého hasiče 
nadstrážmistra Roberta Gyömbéra. Díky těžké nemoci vyžaduje dlouhodobou rehabilitační 
péči. MTJ v Zahořanech je vybavena telerehabilitačními a distančními systémy pro terapii 
stability stoje, zlepšení koordinace chůze, cvičení trupových svalů, terapii jemné a hrubé 
motoriky ruky a software pro trénink mozku – kognitivní rehabilitaci. Například 
Homebalance je interaktivní terapeutická pomůcka vyvinutá primárně pro rehabilitaci 
pacientů s poruchou stability stoje a chůze. Současné studie poukazují, že by se tato pomůcka 
dala použít i pro další indikace, např. pro terapii bolesti zad, ochablosti trupových svalů, 
terapii horních končetin po neurologickém inzultu a pro terapii nestability trupu vozíčkářů. 

Cena takto vybaveného prototypového kontejneru je téměř 950.000, -Kč. Bez pomoci 
spolupracujících partnerů, dobrovolných dárců a dárcovských DMS by tento unikátní 

https://www.regibase.cz/2019/10/11/mobilni-telerehabilitacni-kontejner/
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pomocník nemohl vzniknout. Proto patří velké poděkování všem, kteří se na projektu 
podíleli. Mobilní telerehabilitační kontejner lze instalovat na kterémkoli místě v dosahu 
elektrické a internetové sítě tak, aby distanční terapii mohlo využívat více klientů i ve velmi 
vzdálených místech od rehabilitačního centra. Podle přesného rozvrhu pak mohou 
rehabilitační pracovníci všechny klienty individuálně řídit a monitorovat, aniž by se museli 
pacienti složitě přepravovat do specializované ambulance. 

Velké poděkování za realizaci tohoto unikátního projektu pro zraněného hasiče patří 
výrobci kontejnerů fy ALGECO, realizátor hardwarového a softwarového řešení 
ROBOTSYSTEM, spin-off firma 1. Lékařské Fakulty Uneversity Karlovy – Homebalance, s.r.o., 
společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT, arch. Michalu Postráneckému, 
1. LF UK, Cesta za snem a REHAMZA. 

Pokud chcete podpořit další projekty REGI BASE, můžete tak učinit převodem na 
transparentní účet u FIO Banky a.s. 2900415315 / 2010 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/11/mobilni-telerehabilitacni-kontejner/ 

 

UŽ ZA NECELÝ MĚSÍC, DNE 11.11., SI PŘIPOMENEME MEZINÁRODNÍ DEN 
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
16. 11. 2019 
 

Už za necelý měsíc, dne 11.11., si připomeneme mezinárodní Den válečných 
veteránů. 

Tímto bychom chtěli oslovit všechny organizace a společnosti, které chtějí podpořit 
Nadační fond REGI Base I. a zároveň vyjádřit svou úctu všem veteránům, ať už válečným, 
nebo i z řad policistů a hasičů. Rádi vám vlčí máky zašleme, minimální objednávka je 20 ks. 
O místech, kde bude možno zakoupit vlčí máky jednotlivě, vás budeme v nejbližší době 
informovat. 
 Vlčí mák je ochrannou známkou Nadačního fondu REGI Base zapsanou podle § 28 
odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví 
vedená pod registračním číslem: 373 401. Pro objednávku, nebo více informací pište na 
info@regibase.cz 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
 

https://www.regibase.cz/2019/10/11/mobilni-telerehabilitacni-kontejner/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/16/uz-za-necely-mesic-dne-11-11-si-

pripomeneme-mezinarodni-den-valecnych-veteranu/ 
 

 

 

REPORTÁŽ V PÁTEČNÍCH UDÁLOSTECH NA ČESKÉ TELEVIZI 
16. 10. 2019 
 

Potřebují pravidelně cvičit, dojíždění za fyzioterapeuty je ale pro řadu pacientů příliš 
náročné. Nově by o úrazech a nemocích mohl pomoci takzvaný tele-rehabilitační kontejner. 
 

 
Odkaz na Události ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-

udalosti/219411000101018/video/727253?fbclid=IwAR2PyLPUdJgovCVKRDhwD7JizmyC

gjQOloJK5gk3djtJwHYnE8NpN1ZP5bM 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/18/reportaz-v-patecnich-udalostech-na-ceske-

televizi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000101018/video/727253?fbclid=IwAR2PyLPUdJgovCVKRDhwD7JizmyCgjQOloJK5gk3djtJwHYnE8NpN1ZP5bM
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000101018/video/727253?fbclid=IwAR2PyLPUdJgovCVKRDhwD7JizmyCgjQOloJK5gk3djtJwHYnE8NpN1ZP5bM
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000101018/video/727253?fbclid=IwAR2PyLPUdJgovCVKRDhwD7JizmyCgjQOloJK5gk3djtJwHYnE8NpN1ZP5bM
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DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM GLADIATOR RACE ZA POZVÁNÍ 
20. 10. 2019 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/20/dekujeme-organizatorum-gladiator-race-za-

pozvani-%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%8f%85/ 
 

 

VZPOMÍNÁME 
22. 10. 2019  
 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/22/vzpominame-2/ 

 

 

LES VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 
26. 10. 2019 
 

Takovéto záslužné akce velmi podporujeme. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/26/les-valecnych-veteranu/ 

https://www.regibase.cz/2019/10/22/vzpominame-2/
https://www.regibase.cz/2019/10/26/les-valecnych-veteranu/
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JAKUB PĚTIOKÝ BYL HOSTEM ČTVRTEČNÍHO POŘADU SAMA DOMA 
28. 10. 2019  
 

Jakub Pětioký náměstek RÚ Kladruby prezident České asociace robotiky a kybernetiky 
ARTAK byl hostem čtvrtečního pořadu Sama doma, kde bylo hlavní téma robotika a medicína. 
Diskutovala se témata využití robotiky v běžné klinické praxi, v domácím prostředí, vývoj 
robotiky ve světě a České republice. V rámci vývoje a aplikace nových technologií představil 
Jakub Pětioký možnosti telerehabilitační péče, vzdáleného monitoringu pacienta v domácím 
prostředí. V pořadu představil Jakub Pětioký také první světovou instalaci Mobilního 
telerehabilitačního kontejneru, společného projektu České asociace robotiky a kybernetiky 
ARTAK a nadačního fondu REGI Base I, která proběhla předminulý týden. 

 

Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-

doma/219562220600117/video/728380?fbclid=IwAR3Ygf82f8H0iVyI3Y6LjcBtbutychr9rgXo

4zNr7eOhhfY6dqFr1ukdvF0 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/28/jakub-petioky-byl-hostem-ctvrtecniho-poradu-

sama-doma/ 

 

 

 

MULTIFUNKČNÍ TRENAŽÉR V REHABILITAČNÍM SPORTOVNÍM CENTRU 
RAHAFIT 
30. 10. 2019   
 

Děkujeme REGI Base za zajištění multifunkčního trenažeru, sloužícímu k nácviku 
běžkování, veslování a pádlování. 

Díky tomuto stroji může cvičit těžce zraněný voják rotný Stanislav Kubík, ale i více jak 
400 našich hendikepovaných klientů. 

Moc děkujeme!!!! 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/219562220600117/video/728380?fbclid=IwAR3Ygf82f8H0iVyI3Y6LjcBtbutychr9rgXo4zNr7eOhhfY6dqFr1ukdvF0
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/219562220600117/video/728380?fbclid=IwAR3Ygf82f8H0iVyI3Y6LjcBtbutychr9rgXo4zNr7eOhhfY6dqFr1ukdvF0
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/219562220600117/video/728380?fbclid=IwAR3Ygf82f8H0iVyI3Y6LjcBtbutychr9rgXo4zNr7eOhhfY6dqFr1ukdvF0
https://www.regibase.cz/2019/10/28/jakub-petioky-byl-hostem-ctvrtecniho-poradu-sama-doma/
https://www.regibase.cz/2019/10/28/jakub-petioky-byl-hostem-ctvrtecniho-poradu-sama-doma/
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=KH-R&eid=ARD7eKCv6XcbF7MQUv-AD-sbfJxQ6o-DPchvjMIUIyYOSw8oS3DZZZ4ztwNbpTToinP11S8BZ2t0f_nH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDNRBub2xl1rmWrjBULXeTxMp15X3mcw3klV2f399EjcGVMn70E4Gw9Uv9h3VkPAdVmjVtuOQt8nG0DRbD3mX67nGzXhm99QY-q_eIYTjr5LLI5LnpNfoZeoZAPSkQEVM4tkQGq3TFQnqmQajT37FSZT7ArU42pewTJMcTwz782aeNLCrOM5pjRnZYsS_FD7mdJ302VuCGR6eDe01zYoKg8T482_VpMSL3oh3uEbmW082uLmZJtquyFhSgrDmohpRHplCbjTM6brg_xHIy8SyO01iNVZZW6qq4AZ69Q-BwgjY4tw658_FJ9frL1KKNxxD3971Dx3xNLnfOO7aetgi49JrmQ6mMHvPsqZw8sVnx4r6B5n7Q_odiRXtVIwGqio5CcYwKGCIcOGBIxUx7obe-tlTgKKNJgJe9xvptIUhqTfjvFlMYSoN_ckJsk16LbQ3OQcNw5ok0XtBYjS0ADZ3eFZmK_XH2lFhTKCQf6ZSvIqZQbaiR9XQk
https://www.facebook.com/stanislav.kubik.7?__tn__=KH-R&eid=ARBHNDSQzkVwElgD0yhSTLu76wt1cC2r16gA_Wi2bbtYTJ6BOd5vZPRduyuPyjaS98t24SXCdPCVFYKW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDNRBub2xl1rmWrjBULXeTxMp15X3mcw3klV2f399EjcGVMn70E4Gw9Uv9h3VkPAdVmjVtuOQt8nG0DRbD3mX67nGzXhm99QY-q_eIYTjr5LLI5LnpNfoZeoZAPSkQEVM4tkQGq3TFQnqmQajT37FSZT7ArU42pewTJMcTwz782aeNLCrOM5pjRnZYsS_FD7mdJ302VuCGR6eDe01zYoKg8T482_VpMSL3oh3uEbmW082uLmZJtquyFhSgrDmohpRHplCbjTM6brg_xHIy8SyO01iNVZZW6qq4AZ69Q-BwgjY4tw658_FJ9frL1KKNxxD3971Dx3xNLnfOO7aetgi49JrmQ6mMHvPsqZw8sVnx4r6B5n7Q_odiRXtVIwGqio5CcYwKGCIcOGBIxUx7obe-tlTgKKNJgJe9xvptIUhqTfjvFlMYSoN_ckJsk16LbQ3OQcNw5ok0XtBYjS0ADZ3eFZmK_XH2lFhTKCQf6ZSvIqZQbaiR9XQk
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/30/dekujeme-regi-base-za-zajisteni-

multifunkcniho-trenazeru/ 

 
 

VČEREJŠÍ PŘÍLOHA MF DNES 
31. 10. 2019  
 

Včerejší příloha MF DNES, která vyšla v šesti krajích. Články budeme postupně 
přidávat i sem na Facebook.  

REGI Base přidal (a) 20 nových fotek do alba Příloha MF DNES, říjen 2019. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/10/31/vcerejsi-priloha-mf-dnes/ 
 
 
 

PŘEDÁNÍ OSVĚDČENÍ 
1. 11. 2019 
 

Válečný veterán a kapitán v záloze Ing. Karel Černoch, předseda spolku 
Československý legionář a prezident SPIA CZECH přebírá z rukou Bc. Hynka Čecha historicky 
první osvědčení o udělení licence na využívání ochranné známky vlčí mák, pro potřeby 
spolku. Zároveň jsme rádi, že jsme mohli věnovat 1800ks vlčích máků na jejich plánovanou 
akci ,,Plot válečných veteránů´´, která se bude konat ve spolupráci se základními školami dne 
10.11. v komunitním centru v Brně. Plně podporujeme a rádi podpoříme všechny aktivity 
spolku Československý legionář. Více o jejich činnosti na www.cslegionar.cz 

https://www.regibase.cz/2019/10/30/dekujeme-regi-base-za-zajisteni-multifunkcniho-trenazeru/
https://www.regibase.cz/2019/10/30/dekujeme-regi-base-za-zajisteni-multifunkcniho-trenazeru/
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=kC-R&eid=ARCKoaPMprRqItXU_Vn-CIJB_4qlhizA1dX9Sn0ng-P1QxiJm45oCCgkiZ0D82b5RspFdbVfY7_OnF2D&hc_ref=ARQRYF_tVoZ_o_NRqYyPLjJwW0S-0C4Qp0E3y8WlQNDR_xJxrZMfeNIVXmLE9EVP36c&__xts__%5B0%5D=68.ARAeqzqawVDF8wB9C5Psga2Vficu_Kuq-1hcp_kydHLSwH-PMoANFdR2yXj6_gZAqUArcSkmMIQwnBVH7SIMmzSc_SJQT7zE9UhufJ_r-SEFCdUfnFzmZd5c64VUQ2y6RTEnWIZRU9ByIeHwxDAOcaYwXpY3axIpuQ1-EtEvhR66JYNsOXzRBlV1Q2x96CNIUniCE8ttW8w7W6nJT0IXfcSen3w6m-RRCFnvF64jSj4s02JdBuXae_wPqjotk87h5ZLgZ8ulNEPqZZYAzA9DxYZircOElPtxegWJk9DQnT289aefMxPRRBdIXv1NBDHiUAdLvtmw1p5Qnbh01wiMX_j-81TqupI7EpNB_IZN-hb0IX1Kfl9tKUzdhCXedrBRTgGugm2-5z8Rsg4a_Wx6y0PyVgGChzZtubEMji_1cukurjoHyRA_a8Rl1prqcA0ZU6xREQqxRqh4FXtC4QYo
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2896138563753011&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAeqzqawVDF8wB9C5Psga2Vficu_Kuq-1hcp_kydHLSwH-PMoANFdR2yXj6_gZAqUArcSkmMIQwnBVH7SIMmzSc_SJQT7zE9UhufJ_r-SEFCdUfnFzmZd5c64VUQ2y6RTEnWIZRU9ByIeHwxDAOcaYwXpY3axIpuQ1-EtEvhR66JYNsOXzRBlV1Q2x96CNIUniCE8ttW8w7W6nJT0IXfcSen3w6m-RRCFnvF64jSj4s02JdBuXae_wPqjotk87h5ZLgZ8ulNEPqZZYAzA9DxYZircOElPtxegWJk9DQnT289aefMxPRRBdIXv1NBDHiUAdLvtmw1p5Qnbh01wiMX_j-81TqupI7EpNB_IZN-hb0IX1Kfl9tKUzdhCXedrBRTgGugm2-5z8Rsg4a_Wx6y0PyVgGChzZtubEMji_1cukurjoHyRA_a8Rl1prqcA0ZU6xREQqxRqh4FXtC4QYo&__tn__=-UC-R
https://www.regibase.cz/2019/10/31/vcerejsi-priloha-mf-dnes/
http://www.cslegionar.cz/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/01/predani-osvedceni/ 

 

 

POZVÁNKA 
2. 11. 2019  
 
Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou 

Vážení příznivci naší Četnické stanice, jak jsme slíbili, tak děláme. Blíží se nám den 
11.11., toto jest den konce 1. světové války a den válečných veteránů. Proto jsme se rozhodli 
dne 9.11.2019 již podruhé toto datum připomenout na dni veteránů v Chlumci nad Cidlinou. 
V tento den se sejdeme buď v 14:30 hod. u nás na museu četnické stanice, odkud vyrazí 
průvod směrem do ulice Žizelická k památníku obětem 1. sv. války, nebo přímo u památníku 
v 15:00 hod. Na místě společně s ostatními historickými kluby a širokou veřejností uctíme 
památku padlých ve velké válce a všechny veterány. Letos účast přislíbila i AČR a Aktivní 
zálohy. Se dnem veteránů se pojí symbol vlčího máku. Minulý měsíc jsme navázali spolupráci 
s nadačním fondem REGI Base (což jsme naznačili v minulém příspěvku), který se stará  
o veterány z řad AČR, policistů a hasičů. Jejich vlčí máky bude možno zakoupit a tím podpořit, 
buď u nás na stanici v otvírací dny, nebo od příštího týdne v obchodě Textil Paráda v Chlumci 
nad Cidlinou, ul. Kozelkova během otvírací dny celoročně. Pevně věříme, že se naše 
spolupráce bude prohlubovat. 

Museum četnické stanice bude dne 9.11. otevřeno od 10:00 do 14:00 hod. Těšíme se 
na Vaši návštěvu a účast na Dni Veteránů 2019. Za sdílení a šíření děkujeme. 
Vaše Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou. 

 

https://www.regibase.cz/2019/11/01/predani-osvedceni/
https://www.facebook.com/cetnici.cz/?__tn__=kCH-R&eid=ARChkRF-m9mcmwXUdzfRwpEZgUqUPiZBapqiIayfCi0D2rRIkwgNR4RdWLpdcrOYzGP-yYkgqYJGthsF&hc_ref=ARSUaB-nR6Ce0r0QaPtYWoRJcKhIyiGKOYl_8E_yZ9iIXQZ23j6TMyPZN3KUCaXIfho&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCoypLsx4TAl24qcMv1aIKF7BWQqVmMRNMgZuC2acuhjnS3gsiXZKvPxRwzekr7P5S8RXYW2ON5iIUsdK5lox3mzrGhS1E4S7NGLcTdDDQ6wj_j1WEurcJmDJhs_E7Z5S7q6OvY77OWv6xH3vnyBfZelbHSpheUYMKBDNyYxM3d_70EZNJkPKmmP3PDntP9Dxw5irvmo9lB9jLCL4ZBV3WbIazg6Q2U_P9VkDtLneVr-OjzoJLhEy5W-izK2L4WL8CVBSzUifFtgnpQkKSSBkbWBrg-R9ihfPbfdcNOaxQPkMsOOJa5zdPcFKg7S4CZcVePB5zNwIHKdg-tHc2j548hbGMqxpCxA__Jz6cyFTpeVDvwfnxyDQSMXZxDhvVlZ6v7cHk4tEUCPtyObQ6-LbKFgYGJY6ZBjKMmQ5Qw6em8_f8CXRJQFeDe9oCcDlcXUzdeEeMwOeQ08pLsiF5i31BRQdE3-IgH1Pmn8mucsJy4zA3Yjv_e5DqE
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=KH-R&eid=ARA9MiBHkPXe687OxTHxaxQeVl16ilowxMdfE0pUDkZF-o-RdzbhIN5OFHhlcTvNY3rHH-ydtikDUAUp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoypLsx4TAl24qcMv1aIKF7BWQqVmMRNMgZuC2acuhjnS3gsiXZKvPxRwzekr7P5S8RXYW2ON5iIUsdK5lox3mzrGhS1E4S7NGLcTdDDQ6wj_j1WEurcJmDJhs_E7Z5S7q6OvY77OWv6xH3vnyBfZelbHSpheUYMKBDNyYxM3d_70EZNJkPKmmP3PDntP9Dxw5irvmo9lB9jLCL4ZBV3WbIazg6Q2U_P9VkDtLneVr-OjzoJLhEy5W-izK2L4WL8CVBSzUifFtgnpQkKSSBkbWBrg-R9ihfPbfdcNOaxQPkMsOOJa5zdPcFKg7S4CZcVePB5zNwIHKdg-tHc2j548hbGMqxpCxA__Jz6cyFTpeVDvwfnxyDQSMXZxDhvVlZ6v7cHk4tEUCPtyObQ6-LbKFgYGJY6ZBjKMmQ5Qw6em8_f8CXRJQFeDe9oCcDlcXUzdeEeMwOeQ08pLsiF5i31BRQdE3-IgH1Pmn8mucsJy4zA3Yjv_e5DqE
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.  
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/02/pozvanka/ 
 
 
 

DĚKUJEME SPOLEČNOSTI MP KRÁSNO A.S. ZA ZAPOJENÍ SE DO SBÍRKY 
4. 11. 2019 
 

Děkujeme společnosti MP Krásno a.s. za zapojení se do sbírky. Jsme rádi, že takto se 
může vlčí mák a jeho odkaz dostat k co nejširší veřejnosti. 

Víte, že 11. listopadu si celý svět připomíná Den válečných veteránů, jehož symbolem 
se stal KVĚT VLČÍHO MÁKU? 

Na většině našich podnikových prodejen Masného průmyslu Krásno si nyní můžete za 
50,- Kč zakoupit KVÍTEK VLČÍHO MÁKU, čímž přispějete na aktivity Nadačního fondu REGI 
Base I., který od roku 2011 pomáhá těžce zraněným novodobým válečným veteránům, 
vojákům, hasičům a policistům. Z vybraných finančních prostředků bude zajištěna nejen 
rehabilitace, nákup zdravotních, rehabilitačních nebo kompenzačních pomůcek, ale také 
specializovaná zdravotní péče u nás i v zahraničí. 

Zakoupením VLČÍHO MÁKU na našich podnikových prodejnách přispějete těm, kteří 
každodenně nasazovali svůj život za druhé. 

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI PODPOŘÍTE DOBROU VĚC a těšíme se na shledanou v našich 
prodejnách. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/04/dekujeme-spolecnosti-mp-krasno-a-s-za-

zapojeni-se-do-sbirky/ 
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DĚKUJEME MEGAMAX24 
4. 11. 2019 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/04/dekujeme-megamax24/ 

 

 

ODE DNEŠKA V GINO’S BARBER SHOP V KUTNÉ HOŘE JE MOŽNOST ZAKOUPIT 
VLČÍ MÁK 
4. 11. 2019 
 
Ode dneška v Gino’s barber shop?v Kutné Hoře je možnost zakoupit Vlčí mák, který je 
ochrannou známkou válečných veteránů, kdy finance z prodeje jdou do nadačního fondu 
Regi Base, který pomáhá novodobým veteránům, kteří jí potřebují. V dnešním vydání Mladé 
fronty dnes je této nadaci věnováno docela dost prostoru, tak si můžete přečíst něco  
o činnosti tohoto nadačního fondu. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/04/ode-dneska-v-ginos-barber-

shop%f0%9f%92%88v-kutne-hore-je-moznost-zakoupit-vlci-mak/ 
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DĚKUJEME ZA PODPORU 
6. 11. 2019 
 

Rádi bychom poděkovali panu ministrovi Tomáš Petříček – ministr zahraničí České 
republiky za podporu sbírky Nadačního fondu REGI Base tím, že pro sebe zakoupil vlčí máky 
a zároveň prostřednictvím svého sekretariátu umožnil umístění sbírkových pokladniček  
v prostorách Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Děkujeme. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/06/dekujeme-za-podporu/ 
 
 

PŘEDÁNÍ LICENCE 
7. 11. 2019 
 

Brigádní generál v.v. Ing. Karel Blahna – první velitel československého praporu 
UNPROFOR a předseda Asociace spolků válečných veteránů, přebírá z rukou předsedy 
správní rady Nadačního fondu REGI Base I., Bc. Hynka Čecha, osvědčení o udělení licence na 
bezplatné využívání ochranné známky Vlčí mák, pro potřeby celé asociace. 

Asociace spolků válečných veteránů, největší organizace v České republice, která 
sdružuje spolky, kluby a jiné právnické osoby věnující se válečným veteránům, jež se zabývají 
odkazem válečných veteránů, výchovou k brannosti a vytvářejí pozitivní obraz příslušníků 
ozbrojených sil České republiky. 

Asociace spolků válečných veteránů usiluje o zachování tradic a historické paměti 
válečných veteránů a příslušníků ozbrojených sil bezpečnostních sborů a přenosu jejich 
zkušeností do celé společnosti. Rovněž prosazuje práva a oprávněné zájmy vojáků, účastníků 
zahraničních misí a členů bezpečnostních sborů. Podílí se na pomoci oprávněným osobám 
při řešení krizových situací, organizuje a pořádá společenské sportovní, kulturní a jiné akce 
pro asociaci. 
Členy asociace jsou: 
Spolek válečných veteránů 6, 
Československý legionář SPIA Czech, 
Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno, 
Military muzeum gen.Sergěje Jana Ingra, 
Klub výsadkových veteránů gen. Jaroslava Klemeše Chrudim, 
Fratres z.s. (Policie ČR), 
Asociace záložních brigád 
 

https://www.facebook.com/Tomas.Petricek.Sedmicka/?__tn__=K-R&eid=ARDQO1c52mhGsaqQTVS9I_xIQ67ZB5yOYUqF0Qq1q4CHJAF98wn5VzeRdjuCJ5V9XgJSTHrkuGJ79tZq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdlQbNXI8nRPgc1nEUjUD3g2mHt6u9Y8L0NKrezZn_UNldM8q7VuL5DRA6pkkpMyBOj3Y__aCy8Qunr2dx_2SdL1JX2V8spg8IVsyAZ8aHu4F05B11j0UWpahNb-8cnnqQP6pXXlAFgjmPimxa0cMMxKVRRUmrgYQ4fv63Wcw-K125fT74FnQ_FLhG9ODVWXTKkkgV7fr59X8Q9N8SjmVIguUEn0sDa0OcoskWFhN5WbnhYbVWxfMw6WO8wW7mvgzoCJ_tD1xPKh67CU5y-oDPhWkmAdtFPNdb-fZ4yp6qp_59gU4CaUMhtb3TxDkEKGGcnRTagTr_kLkdKtc9qbvODWlHgC5ytC9QsKmcynAx1wKkiRH8o0oD_obNq0S0uvvmhX7l1koy5JFwEXB30MeI_OfqwwFYfjUN1KLPfu-2QSA
https://www.facebook.com/Tomas.Petricek.Sedmicka/?__tn__=K-R&eid=ARDQO1c52mhGsaqQTVS9I_xIQ67ZB5yOYUqF0Qq1q4CHJAF98wn5VzeRdjuCJ5V9XgJSTHrkuGJ79tZq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdlQbNXI8nRPgc1nEUjUD3g2mHt6u9Y8L0NKrezZn_UNldM8q7VuL5DRA6pkkpMyBOj3Y__aCy8Qunr2dx_2SdL1JX2V8spg8IVsyAZ8aHu4F05B11j0UWpahNb-8cnnqQP6pXXlAFgjmPimxa0cMMxKVRRUmrgYQ4fv63Wcw-K125fT74FnQ_FLhG9ODVWXTKkkgV7fr59X8Q9N8SjmVIguUEn0sDa0OcoskWFhN5WbnhYbVWxfMw6WO8wW7mvgzoCJ_tD1xPKh67CU5y-oDPhWkmAdtFPNdb-fZ4yp6qp_59gU4CaUMhtb3TxDkEKGGcnRTagTr_kLkdKtc9qbvODWlHgC5ytC9QsKmcynAx1wKkiRH8o0oD_obNq0S0uvvmhX7l1koy5JFwEXB30MeI_OfqwwFYfjUN1KLPfu-2QSA
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=K-R&eid=ARDyt5tWrgup3W4DMoVS_SN-x57dc3x2j9W6BO2mafVI3j6WpK8orlKu6zlxPhwQibtUoVQWlyWLMRvB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdlQbNXI8nRPgc1nEUjUD3g2mHt6u9Y8L0NKrezZn_UNldM8q7VuL5DRA6pkkpMyBOj3Y__aCy8Qunr2dx_2SdL1JX2V8spg8IVsyAZ8aHu4F05B11j0UWpahNb-8cnnqQP6pXXlAFgjmPimxa0cMMxKVRRUmrgYQ4fv63Wcw-K125fT74FnQ_FLhG9ODVWXTKkkgV7fr59X8Q9N8SjmVIguUEn0sDa0OcoskWFhN5WbnhYbVWxfMw6WO8wW7mvgzoCJ_tD1xPKh67CU5y-oDPhWkmAdtFPNdb-fZ4yp6qp_59gU4CaUMhtb3TxDkEKGGcnRTagTr_kLkdKtc9qbvODWlHgC5ytC9QsKmcynAx1wKkiRH8o0oD_obNq0S0uvvmhX7l1koy5JFwEXB30MeI_OfqwwFYfjUN1KLPfu-2QSA
https://www.facebook.com/mzvcr/?__tn__=K-R&eid=ARDEzv9rg-CZ02q97U5c0IYW2xHQaQVyOdd1PWiafDpnlnkdpybmoejAXWkoZuzeaLLqZrdkodf2xnb2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBdlQbNXI8nRPgc1nEUjUD3g2mHt6u9Y8L0NKrezZn_UNldM8q7VuL5DRA6pkkpMyBOj3Y__aCy8Qunr2dx_2SdL1JX2V8spg8IVsyAZ8aHu4F05B11j0UWpahNb-8cnnqQP6pXXlAFgjmPimxa0cMMxKVRRUmrgYQ4fv63Wcw-K125fT74FnQ_FLhG9ODVWXTKkkgV7fr59X8Q9N8SjmVIguUEn0sDa0OcoskWFhN5WbnhYbVWxfMw6WO8wW7mvgzoCJ_tD1xPKh67CU5y-oDPhWkmAdtFPNdb-fZ4yp6qp_59gU4CaUMhtb3TxDkEKGGcnRTagTr_kLkdKtc9qbvODWlHgC5ytC9QsKmcynAx1wKkiRH8o0oD_obNq0S0uvvmhX7l1koy5JFwEXB30MeI_OfqwwFYfjUN1KLPfu-2QSA
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/07/predani-licence/ 
 

 
DĚKUJEME ZBRANĚ JIRKOVSKÝ JANEČEK 
9. 11. 2019 
 

 
Vice zde: https://www.regibase.cz/2019/11/09/dekujeme/ 

 
 

DĚKUJEME BISTRU A KAVÁRNĚ MEZI ŘÁDKY 
9. 11. 2019 
 
Praha – Bistro Mezi Řádky, nám. J. Palacha 1 a Kavárna Mezi Řádky, Štefánikova 278/40, 
Děkujeme. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/09/dekujeme-bistru-a-kavarne-mezi-radky/ 
 
 

https://www.regibase.cz/2019/11/09/dekujeme-bistru-a-kavarne-mezi-radky/
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ARMÁDA NA MĚ ZAPOMNĚLA, ŘÍKÁ VÁLEČNÝ VETERÁN S ROZTROUŠENOU 
SKLERÓZOU 
11. 11. 2019  
 

V armádě sloužil přes 20 let. Status válečného veterána získal po dvou misích v Bosně. 
Přesto si dnes “svůj” svátek připomněl jen na dálku, a jen s bývalými kolegy. 
 

 
Seznam zprávy: https://www.seznamzpravy.cz/…/armada-na-me-zapomnela-rika-v… 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/11/armada-na-me-zapomnela-rika-valecny-

veteran-s-roztrousenou-sklerozou/ 

 
 
DĚKUJEME ZA PODPORU 
12. 11. 2019  
 
Velice děkujeme Adrex Base Camp za vyjádření podpory a zakoupení 200ks vlčích máků. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/12/dekujeme-za-podporu-2/ 
 

 

 

DIPLOMATIC SPOUSES ASSOCIATION PRAGUE PODPOŘILI DEN VÁLEČNÝCH 
VETERÁNŮ 
12. 11. 2019   

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/armada-na-me-zapomnela-rika-valecny-veteran-s-roztrousenou-sklerozou-82567?seq-no=1&dop-ab-variant&source=clanky-home&fbclid=IwAR3T6rRPmT9opyrvTNuFYyarWqGzTXUSJGhoJ1UwKtPcKkWTuTlwssJW3uQ
https://www.facebook.com/AdrexBC/?__tn__=K-R&eid=ARDSNJFyjuAxUrLxVWXuC40RcJ6smmpVy_4Wr56MtxJv7_fEgC1c-PSyf69TeVHyIAMgphX5npHAyNS9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD3fF1CeBe6DTn1qwf_Lwyc8DIWNWCnFG0QhDH5H-oHDtdyM6UDDiXZ_tq74PB4gxoYDLpRimS8e7PXdWb49pDu2Fw2BYxcqy4fiEwWiis_TYXMwIRjd6UDef3CtXHMiDOf4KXwrqdPTawdXpsctJHFrR9KJceI9mKc3lk8h1oR4RbdgtB4X31VB7Fb55Dh6hFJdAyuZRRhnCqfJInmrbP4tm9_QtJuIIXm5m5zRey7AecHlVSmkClvSBkqqcuQzU6rVEnQx78RW0jx9JTphYrhdgYNpUr5IyFyrl8WGR-3EWonu1RdpbMSGVrSbvuwTALK1ssaK79a2-y4MP16LIEWznbTnJBpGSwFFzuep58gTqe47EHE_5LreodgEQfoZCrt6P-92NaWxawBltWZMxRV7IP8v0iMI8CSz0xiw-uImtZTxfOWKGJEfFtbsgUGlcZExzh1104AY1tE4WpTKHMZYeOdCqNWe2OZiPcM6CxmQqu9168q9g
https://www.regibase.cz/2019/11/12/dekujeme-za-podporu-2/
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Diplomatic Spouses Association Prague 

Den válečných veteránů dnes podpořili i členové Diplomatic Spouses Association 
Prague, pan Toni Strniša ze Slovinska a paní Dominic Kopecky z Francie, na setkání s ředitelem 
nadace Regi base Hynkem Čechem a to symbolicky u památníku československých letců RAF 
na Klárově Čest našim hrdinům. Děkujeme a nezapomínáme. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/12/diplomatic-spouses-association-prague-

podporili-den-valecnych-veteranu/ 

 

 

 

DĚKUJEME MF DNES, ŽE NÁM UMOŽNILA ZVEŘEJNIT PŘÍSPĚVEK 
12. 11. 2019   
 

Děkujeme MF Dnes, že nám umožnila zveřejnit příspěvek ve svém včerejším vydání. 
Ale ještě větší poděkování míří k těm, kteří poslali DMS, přispěli na transparentní účet, nebo 
zakoupili vlčí mák od Nadačního fondu REGI Base. Děkujeme. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/12/dekujeme-mf-dnes-ze-nam-umoznila-zverejnit-

prispevek/ 
 
 

 

RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI SPOLEČNOSTI BUSLINE 
19. 11. 2019  
 

Rádi bychom poděkovali společnosti BusLine, která „Nakoupila 2.000 květů vlčího 
máku, symbolu Dne válečných veteránů, které byly dne 11. 11. rozdávány k jízdnému na 
dálkových linkách. Lidé si je ale také mohli zakoupit v informačních kancelářích, a tím 
podpořit Nadační fond REGI Base I. 

https://www.facebook.com/dsaprague/?__tn__=kCH-R&eid=ARA3jHx62wveUuHnVUWLYiDiHTiP9KmlPi5s9ac1nFaTt6ho7vVaavkjRd27eEI1GDcSluQx_kqb7cOL&hc_ref=ARQQLy-DNslPRFaBX1dmLBSBUDAYd7jw5OnZCPb2u3XJLgPnvkucmuJWil0YdHtaXpo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCZHBZDX823neAPs6BymdwoAFjxXeZrQCeV6eJFZlq6huicYR0ZNMAKsQTFUgvi_cFGxdmcYQmLPLZKb9O1SJ4ph6W3AfzBXNunEM2udnE8XDGMg7x6gHFibIVpMEsAxI6btINe_x5D7JI2w-wOAlQs-VpBqjc3LOSAx9ObsSY6y7F0vZJhNutwXJ5SSH_iCLVxfuBgyn5XVr7GPMtl-zXLdfH6vkPlNIZrfOY9n0unxIyrwjOXOhn9NrCejI2ApeKcwGlVgM737Td0uW7u0cPWsEfcr-Bb5f3ywKGqVAEmDN6XT9-jDibf4CAT85pOuhV0L2eI73Qq1pDeZnmQWIo7sOB-TkDd5yeJB5o35ckrI_cdAQ_9mNB5RD89WTpwZ7rlYv4c5Ua5xyuVPxj3R1LboR7sHfcxTvLSMMvh5x3cT4JsYB6cRu4sBsuB9p79H4_xvYyWWCDpG7XFmuvsWO2UFJIwkvubzGJDjJAAaNHGrGcPBNE0TeZt
https://www.regibase.cz/2019/11/12/diplomatic-spouses-association-prague-podporili-den-valecnych-veteranu/
https://www.regibase.cz/2019/11/12/diplomatic-spouses-association-prague-podporili-den-valecnych-veteranu/
https://www.regibase.cz/2019/11/12/dekujeme-mf-dnes-ze-nam-umoznila-zverejnit-prispevek/
https://www.regibase.cz/2019/11/12/dekujeme-mf-dnes-ze-nam-umoznila-zverejnit-prispevek/
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Nejde o první akci, kterou skupina BusLine ve spolupráci s REGI Base I. realizuje, 
dopravce tento nadační fond trvale podporuje. Majitel skupiny BusLine, Jakub Vyskočil, 
finančně pomohl prap. Marku Dvořáčkovi, kterému po těžké nemoci zemřela manželka, a on 
zůstal sám s pěti dětmi. Dále zakoupil nový speciální notebook na tvorbu grafiky pro 
válečného veterána pprap. Vv Zděnka Čtvrtníčka, aby mohl vykonávat svou novou pracovní 
činnost grafika. 

Na konci léta, také finančně podpořil 13. díl střelecké charitativní soutěže REGI BASE 
SHOOTING CHALLENGE. A v neposlední řadě dopravce zdarma nadaci poskytl reklamní 
plochy na svých autobusech. 

„Chtěl bych poděkovat takovým firmám, jako je skupina BusLine, kterým není 
lhostejný osud těch, kteří za nás sloužili. Velmi si vážím rychlého a přesného přístupu řešit 
problémy lidí, kteří se ocitli v nouzi. Těšíme se na další spolupráci s BusLine a budu velmi rád, 
pokud se tento profesionální a akceschopný přístup stane příkladem i pro další firmy,“ řekl 
Hynek Čech, zakladatel Nadačního fondu REGI Base. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/19/radi-bychom-podekovali-spolecnosti-busline/ 

 

 

 

POZDRAV Z REHABILITACE 
22. 11. 2019  
 

Ve dvou se to lépe táhne. Kpt. Bohdanecký a rot. v.v Kubík. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/11/22/pozdrav-z-rehabilitace/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regibase.cz/2019/11/19/radi-bychom-podekovali-spolecnosti-busline/
https://www.regibase.cz/2019/11/22/pozdrav-z-rehabilitace/
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INTENZIVNÍ REHABILITACE V TELEREHABILITAČNÍM KONTEJNERU 
2. 12. 2019   
 

Intenzivní rehabilitace v telerehabilitačním kontejneru, doplněna o lekce jógy, přináší 
své ovoce. Chůze bez opory je velký posun kupředu. 

 
Video dostupné na: https://www.facebook.com/regibase/videos/569730137187484/?t=3 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/02/intenzivni-rehabilitace-v-telerehabilitacnim-

kontejneru/ 

 

 
TÝDEN SOLIDARITY 
5. 12. 2019  

 
Děkujeme příslušníkům Pěší roty aktivní zálohy Krajského velitelství Brno, kteří mezi 

sebou vybrali částku 25.000 Kč a tu věnovali Nadačnímu fondu REGI Base. Tato částka byla 
použita na pokrytí nákladů spojených s transplantací kmenových buněk v zahraničí  
a následné intenzivní rehabilitace v Neurorehabilitační klinika AXON a Rehabilitační ústav 
Kladruby. Celková částka se vyšplhala na více než 600.000 Kč. Proto bychom chtěli také 
poděkovat všem dárcům, kteří přispívají na činnost Nadačního fondu REGI Base, jelikož bez 
nich by nebylo možné takové projekty realizovat a efektivně pomáhat těm, kteří za nás 
sloužili. Děkujeme. 

Pokud i Vojenský fond solidarity bude chtít přispět finančními prostředky na léčbu  
a rehabilitaci válečného veterána npor. Attilu Fabiána, budeme velmi rádi. #tydensolidarity 
č.ú.: 290 0415 315 / 2010 (transparentní účet). Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
 
2. příběh z cyklu #Tydensolidarity 

Jako příslušník Policie ČR si prošel dvěma zahraničními misemi v Iráku. V roce 2013 
prodělal válečný veterán Attila Fabián mozkovou mrtvici. Nyní podstupuje léčbu kmenovými 
buňkami a dlouholetou rehabilitaci, při níž se učí znovu chodit. 

V těžké životní situaci se mu letos rozhodli pomoci příslušníci Pěší roty aktivní zálohy 
Krajského velitelství Brno a shromáždili částku 25 000 Kč. 

Záložníci rovněž loni podpořili také náš Vojenský fond solidarity a pomáhat chtějí  
i v budoucnosti. A co vy? Už jste také podpořili příslušníka ozbrojených složek v nouzi? 
 

https://www.facebook.com/regibase/videos/569730137187484/?t=3
https://www.regibase.cz/2019/12/02/intenzivni-rehabilitace-v-telerehabilitacnim-kontejneru/
https://www.regibase.cz/2019/12/02/intenzivni-rehabilitace-v-telerehabilitacnim-kontejneru/
https://www.facebook.com/klinikaaxon/?__tn__=K-R&eid=ARASuZ6tIyPLOgeqFJ7qNkJ1fiNvOTAKhxB-T3owILlfnUR1gIk9y6pxtN5YFZs3QLtHWY2eSfil0CzL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5xM7DKcDks-9uiag-X_lg8EuGMXIkE4L8FDeeT31bvj07m-4u0GX_Rl86GYgUO05InP8h56N4wmrGviG56ZMvRn9HSTf8wYtKb4EuVA9RaGhMspXiRJDX-ztmWRxMr3ZxvwggahnGVH0X9_LPb3FwI1u3mz_4mzfmPdVETgMXcsxeIlAGeWVHbU5RpsyyeoMUb6fvksRdzCXk3TQMzrqnpP8e9ooyZ6Z5LT5ZtA2i8SVACKud3iJO9xbuaXWBIYntyQLCkR0K4_o4PU4DVATRj18LJrHaICW_sZhtDuNhUkaVqu0OzDjuult8nyRsm5yEQbnx0YLnvDhRfEOBXd0g_NqAL-Mx71XKGXvGUBUEkoDmpTJTqWuvQyT8niK0-9Oo8qVJjugy1407eFfPHUiDsoWKUw8yAQLgNjkvXigrt1pXhZRq1cDnE1HyXGr3UgIlC2SbFFvYeMk3lkWQ0Lv6iGwCslA2B14kK68oy1mLwJAuR5sMCVJk
https://www.facebook.com/Rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAstav-Kladruby-245380235352/?__tn__=K-R&eid=ARBQ4LV-rRgj-tNf6Ps73lT13B0wfYO2-nADZcoL-6Cl9-an7U3FjtO4RGZ_30EIJKpuBgBbLzQhRWkA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5xM7DKcDks-9uiag-X_lg8EuGMXIkE4L8FDeeT31bvj07m-4u0GX_Rl86GYgUO05InP8h56N4wmrGviG56ZMvRn9HSTf8wYtKb4EuVA9RaGhMspXiRJDX-ztmWRxMr3ZxvwggahnGVH0X9_LPb3FwI1u3mz_4mzfmPdVETgMXcsxeIlAGeWVHbU5RpsyyeoMUb6fvksRdzCXk3TQMzrqnpP8e9ooyZ6Z5LT5ZtA2i8SVACKud3iJO9xbuaXWBIYntyQLCkR0K4_o4PU4DVATRj18LJrHaICW_sZhtDuNhUkaVqu0OzDjuult8nyRsm5yEQbnx0YLnvDhRfEOBXd0g_NqAL-Mx71XKGXvGUBUEkoDmpTJTqWuvQyT8niK0-9Oo8qVJjugy1407eFfPHUiDsoWKUw8yAQLgNjkvXigrt1pXhZRq1cDnE1HyXGr3UgIlC2SbFFvYeMk3lkWQ0Lv6iGwCslA2B14kK68oy1mLwJAuR5sMCVJk
https://www.facebook.com/Rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-%C3%BAstav-Kladruby-245380235352/?__tn__=K-R&eid=ARBQ4LV-rRgj-tNf6Ps73lT13B0wfYO2-nADZcoL-6Cl9-an7U3FjtO4RGZ_30EIJKpuBgBbLzQhRWkA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5xM7DKcDks-9uiag-X_lg8EuGMXIkE4L8FDeeT31bvj07m-4u0GX_Rl86GYgUO05InP8h56N4wmrGviG56ZMvRn9HSTf8wYtKb4EuVA9RaGhMspXiRJDX-ztmWRxMr3ZxvwggahnGVH0X9_LPb3FwI1u3mz_4mzfmPdVETgMXcsxeIlAGeWVHbU5RpsyyeoMUb6fvksRdzCXk3TQMzrqnpP8e9ooyZ6Z5LT5ZtA2i8SVACKud3iJO9xbuaXWBIYntyQLCkR0K4_o4PU4DVATRj18LJrHaICW_sZhtDuNhUkaVqu0OzDjuult8nyRsm5yEQbnx0YLnvDhRfEOBXd0g_NqAL-Mx71XKGXvGUBUEkoDmpTJTqWuvQyT8niK0-9Oo8qVJjugy1407eFfPHUiDsoWKUw8yAQLgNjkvXigrt1pXhZRq1cDnE1HyXGr3UgIlC2SbFFvYeMk3lkWQ0Lv6iGwCslA2B14kK68oy1mLwJAuR5sMCVJk
https://www.facebook.com/hashtag/tydensolidarity?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5xM7DKcDks-9uiag-X_lg8EuGMXIkE4L8FDeeT31bvj07m-4u0GX_Rl86GYgUO05InP8h56N4wmrGviG56ZMvRn9HSTf8wYtKb4EuVA9RaGhMspXiRJDX-ztmWRxMr3ZxvwggahnGVH0X9_LPb3FwI1u3mz_4mzfmPdVETgMXcsxeIlAGeWVHbU5RpsyyeoMUb6fvksRdzCXk3TQMzrqnpP8e9ooyZ6Z5LT5ZtA2i8SVACKud3iJO9xbuaXWBIYntyQLCkR0K4_o4PU4DVATRj18LJrHaICW_sZhtDuNhUkaVqu0OzDjuult8nyRsm5yEQbnx0YLnvDhRfEOBXd0g_NqAL-Mx71XKGXvGUBUEkoDmpTJTqWuvQyT8niK0-9Oo8qVJjugy1407eFfPHUiDsoWKUw8yAQLgNjkvXigrt1pXhZRq1cDnE1HyXGr3UgIlC2SbFFvYeMk3lkWQ0Lv6iGwCslA2B14kK68oy1mLwJAuR5sMCVJk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tydensolidarity?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5xM7DKcDks-9uiag-X_lg8EuGMXIkE4L8FDeeT31bvj07m-4u0GX_Rl86GYgUO05InP8h56N4wmrGviG56ZMvRn9HSTf8wYtKb4EuVA9RaGhMspXiRJDX-ztmWRxMr3ZxvwggahnGVH0X9_LPb3FwI1u3mz_4mzfmPdVETgMXcsxeIlAGeWVHbU5RpsyyeoMUb6fvksRdzCXk3TQMzrqnpP8e9ooyZ6Z5LT5ZtA2i8SVACKud3iJO9xbuaXWBIYntyQLCkR0K4_o4PU4DVATRj18LJrHaICW_sZhtDuNhUkaVqu0OzDjuult8nyRsm5yEQbnx0YLnvDhRfEOBXd0g_NqAL-Mx71XKGXvGUBUEkoDmpTJTqWuvQyT8niK0-9Oo8qVJjugy1407eFfPHUiDsoWKUw8yAQLgNjkvXigrt1pXhZRq1cDnE1HyXGr3UgIlC2SbFFvYeMk3lkWQ0Lv6iGwCslA2B14kK68oy1mLwJAuR5sMCVJk&__tn__=%2ANKH-R
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/05/tyden-solidarity/ 

 
 

KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ SE VYBRALA REKORDNÍ ČÁSTKA 
7. 12. 2019  
  

V celorepublikové sbírce ke Dni válečných veteránů se letos vybralo více než  
1,7 milionu korun, což je rekordní částka. Nejvíce peněz se vybralo prostřednictvím 
sbírkových kasiček, přes internet zájemci věnovali více než 100 tisíc korun. 

 
Odkaz na ČT24: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2997716-vlci-maky-vynesly-rekordni-

sumu-penize-ze-sbirky-pujdou-i-na-socialni-pomoc-

veteranum?fbclid=IwAR3v88bKBTAgjPnu0ivAbs1iLCUlpMPUVA4AADny621q-

ldmtONoBQMBizw 

Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/07/v-celorepublikove-sbirce-ke-dni-valecnych-

veteranu-se-vybrala-rekordni-castka/ 
 
 
 

DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ, KTERÉHO SI VELICE VÁŽÍME 
14. 12. 2019  
 

REGI Base se zúčastní (Výroční členská schůze klubu) s uživateli Zdeněk Kolář a Ivan 
Gaspar v Klub výsadkových veteránů g. Jaroslava Klemeše Chrudim zs. 
 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2997716-vlci-maky-vynesly-rekordni-sumu-penize-ze-sbirky-pujdou-i-na-socialni-pomoc-veteranum?fbclid=IwAR3v88bKBTAgjPnu0ivAbs1iLCUlpMPUVA4AADny621q-ldmtONoBQMBizw
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2997716-vlci-maky-vynesly-rekordni-sumu-penize-ze-sbirky-pujdou-i-na-socialni-pomoc-veteranum?fbclid=IwAR3v88bKBTAgjPnu0ivAbs1iLCUlpMPUVA4AADny621q-ldmtONoBQMBizw
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2997716-vlci-maky-vynesly-rekordni-sumu-penize-ze-sbirky-pujdou-i-na-socialni-pomoc-veteranum?fbclid=IwAR3v88bKBTAgjPnu0ivAbs1iLCUlpMPUVA4AADny621q-ldmtONoBQMBizw
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2997716-vlci-maky-vynesly-rekordni-sumu-penize-ze-sbirky-pujdou-i-na-socialni-pomoc-veteranum?fbclid=IwAR3v88bKBTAgjPnu0ivAbs1iLCUlpMPUVA4AADny621q-ldmtONoBQMBizw
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=kC-R&eid=ARCLldmhTPYPwNtZ10OH6Pok67TsZw0hRf98gF7rBP_drvTU8h1GpHImF_RM8Ss9wnALi9BStMcdbPVj&hc_ref=ARR-DGV3luhw6z0GmY4Zaygu9Zzm2ttyzct4mGl2IxKvl_05YcQUVllq0sTUXe4AVxw&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCUBpqLg8XxCgTKmONXsfecDgL0Fm9SwZIA2xHXKsnXr65gnK29xDFcZhwdzr1mBfW4l2fqMTbqIP13Qker3lW3ZpOl0ebksfQpV5MTeWcm3o4VJlCUXi--1yoGTFfpZq-l5eHbRcHFHA7YthHXPwkeximPWSTtiUvH7c8bKcrXrUCuk8Kz2Cy6R0CqlFkB-fL01Q6cCnk1rrQLfc3Jz1AISyJAJrpwtkde6qg8iHcYdmhH7RLeOE1X_YtyhjVnbvjJlYBFenn_AeEFcDb_YQirrq0F0jMgnosXZKHX0mbnxECjnboGf3LsWtdOBNFj6horg6b-TAwkgHYtKNp2vUAxOYLTMvJg6Sjc1SMbPeELQJKHhURJWdAgRj9C8-Y5C6MU1WUhi5O3Hl7DvIfZjwVoDBTD8_JHFrX67RmuvTkZ_Hs
https://www.facebook.com/events/483364218948960/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=C-R&eid=ARASvg3W4tndNx0cqqhK-3AeBmUko2VpYYFB1VIxnyEMjdeppbQdZNHIBE0GCpYjpXAiJIXekqibc-xK&hc_ref=ARR-DGV3luhw6z0GmY4Zaygu9Zzm2ttyzct4mGl2IxKvl_05YcQUVllq0sTUXe4AVxw&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCUBpqLg8XxCgTKmONXsfecDgL0Fm9SwZIA2xHXKsnXr65gnK29xDFcZhwdzr1mBfW4l2fqMTbqIP13Qker3lW3ZpOl0ebksfQpV5MTeWcm3o4VJlCUXi--1yoGTFfpZq-l5eHbRcHFHA7YthHXPwkeximPWSTtiUvH7c8bKcrXrUCuk8Kz2Cy6R0CqlFkB-fL01Q6cCnk1rrQLfc3Jz1AISyJAJrpwtkde6qg8iHcYdmhH7RLeOE1X_YtyhjVnbvjJlYBFenn_AeEFcDb_YQirrq0F0jMgnosXZKHX0mbnxECjnboGf3LsWtdOBNFj6horg6b-TAwkgHYtKNp2vUAxOYLTMvJg6Sjc1SMbPeELQJKHhURJWdAgRj9C8-Y5C6MU1WUhi5O3Hl7DvIfZjwVoDBTD8_JHFrX67RmuvTkZ_Hs
https://www.facebook.com/43.vpr.chrudim?__tn__=lC-R&eid=ARD9q-fqqcf8rbYBj7SGKTiHw1VedpS0-R1RAhqP017_wcuC-EjwQdlEsiITkJ_ga97ubpGRcPWEO2hT&hc_ref=ARR-DGV3luhw6z0GmY4Zaygu9Zzm2ttyzct4mGl2IxKvl_05YcQUVllq0sTUXe4AVxw&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCUBpqLg8XxCgTKmONXsfecDgL0Fm9SwZIA2xHXKsnXr65gnK29xDFcZhwdzr1mBfW4l2fqMTbqIP13Qker3lW3ZpOl0ebksfQpV5MTeWcm3o4VJlCUXi--1yoGTFfpZq-l5eHbRcHFHA7YthHXPwkeximPWSTtiUvH7c8bKcrXrUCuk8Kz2Cy6R0CqlFkB-fL01Q6cCnk1rrQLfc3Jz1AISyJAJrpwtkde6qg8iHcYdmhH7RLeOE1X_YtyhjVnbvjJlYBFenn_AeEFcDb_YQirrq0F0jMgnosXZKHX0mbnxECjnboGf3LsWtdOBNFj6horg6b-TAwkgHYtKNp2vUAxOYLTMvJg6Sjc1SMbPeELQJKHhURJWdAgRj9C8-Y5C6MU1WUhi5O3Hl7DvIfZjwVoDBTD8_JHFrX67RmuvTkZ_Hs
https://www.facebook.com/ivan.gaspar.330?__tn__=lC-R&eid=ARDds0WM-eOmBkSfpPdksAbIGgLS-wJLrneECXAHPWz0YIsa_a9BjahcEWgkGfOVpOP70Vt6z-Pu4PFI&hc_ref=ARR-DGV3luhw6z0GmY4Zaygu9Zzm2ttyzct4mGl2IxKvl_05YcQUVllq0sTUXe4AVxw&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCUBpqLg8XxCgTKmONXsfecDgL0Fm9SwZIA2xHXKsnXr65gnK29xDFcZhwdzr1mBfW4l2fqMTbqIP13Qker3lW3ZpOl0ebksfQpV5MTeWcm3o4VJlCUXi--1yoGTFfpZq-l5eHbRcHFHA7YthHXPwkeximPWSTtiUvH7c8bKcrXrUCuk8Kz2Cy6R0CqlFkB-fL01Q6cCnk1rrQLfc3Jz1AISyJAJrpwtkde6qg8iHcYdmhH7RLeOE1X_YtyhjVnbvjJlYBFenn_AeEFcDb_YQirrq0F0jMgnosXZKHX0mbnxECjnboGf3LsWtdOBNFj6horg6b-TAwkgHYtKNp2vUAxOYLTMvJg6Sjc1SMbPeELQJKHhURJWdAgRj9C8-Y5C6MU1WUhi5O3Hl7DvIfZjwVoDBTD8_JHFrX67RmuvTkZ_Hs
https://www.facebook.com/ivan.gaspar.330?__tn__=lC-R&eid=ARDds0WM-eOmBkSfpPdksAbIGgLS-wJLrneECXAHPWz0YIsa_a9BjahcEWgkGfOVpOP70Vt6z-Pu4PFI&hc_ref=ARR-DGV3luhw6z0GmY4Zaygu9Zzm2ttyzct4mGl2IxKvl_05YcQUVllq0sTUXe4AVxw&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCUBpqLg8XxCgTKmONXsfecDgL0Fm9SwZIA2xHXKsnXr65gnK29xDFcZhwdzr1mBfW4l2fqMTbqIP13Qker3lW3ZpOl0ebksfQpV5MTeWcm3o4VJlCUXi--1yoGTFfpZq-l5eHbRcHFHA7YthHXPwkeximPWSTtiUvH7c8bKcrXrUCuk8Kz2Cy6R0CqlFkB-fL01Q6cCnk1rrQLfc3Jz1AISyJAJrpwtkde6qg8iHcYdmhH7RLeOE1X_YtyhjVnbvjJlYBFenn_AeEFcDb_YQirrq0F0jMgnosXZKHX0mbnxECjnboGf3LsWtdOBNFj6horg6b-TAwkgHYtKNp2vUAxOYLTMvJg6Sjc1SMbPeELQJKHhURJWdAgRj9C8-Y5C6MU1WUhi5O3Hl7DvIfZjwVoDBTD8_JHFrX67RmuvTkZ_Hs
https://www.facebook.com/KVVChrudim/?__tn__=kC-R&eid=ARAni-vn6DrIMoXhjzCPN88GZB14TMMKS5jijKT3cm0kVHZg1p0RfzrJ5zhJktMH7CypfXYTwe9jhpTW&hc_ref=ARR-DGV3luhw6z0GmY4Zaygu9Zzm2ttyzct4mGl2IxKvl_05YcQUVllq0sTUXe4AVxw&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARCUBpqLg8XxCgTKmONXsfecDgL0Fm9SwZIA2xHXKsnXr65gnK29xDFcZhwdzr1mBfW4l2fqMTbqIP13Qker3lW3ZpOl0ebksfQpV5MTeWcm3o4VJlCUXi--1yoGTFfpZq-l5eHbRcHFHA7YthHXPwkeximPWSTtiUvH7c8bKcrXrUCuk8Kz2Cy6R0CqlFkB-fL01Q6cCnk1rrQLfc3Jz1AISyJAJrpwtkde6qg8iHcYdmhH7RLeOE1X_YtyhjVnbvjJlYBFenn_AeEFcDb_YQirrq0F0jMgnosXZKHX0mbnxECjnboGf3LsWtdOBNFj6horg6b-TAwkgHYtKNp2vUAxOYLTMvJg6Sjc1SMbPeELQJKHhURJWdAgRj9C8-Y5C6MU1WUhi5O3Hl7DvIfZjwVoDBTD8_JHFrX67RmuvTkZ_Hs
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/14/dekujeme-za-pozvani-ktereho-si-velice-

vazime-%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/ 

 
 

TRANSFORMACE VĚDOMÍ JE METODA OSOBNÍHO ROZVOJE 
16. 12. 2019 
 

Tomáš Keltner (prap. v z.), bývalý příslušník Útvaru speciálních operací vojenské 
policie SOG ČR, kde působil jako člen osobní ochrany a instruktor, dříve člen týmů osobní 
ochrany u ochranné služby Policie ČR, který přišel od tajného speciálního útvaru služby 
kriminální policie PČR. 
Dříve policista, voják, člen speciálních jednotek. Dnes spisovatel, řečník a učitel, a hlavně 
český vlastenec. Autor knih o transformaci vědomí, který má vlastní školu osobního rozvoje. 
 Podporuje nás a naší práci v pomoci veteránům hasičům i policistům. Rádi ho také 
podpoříme. Pokud vás zajímá téma osobního rozvoje, navštivte jeho stránky. Transformace 
vědomí. 

 
KELTNERCONSULTING.CZ 
Tomáš Keltner 
Autor série knih Transformace vědomí, řečník a učitel Tomáš Keltner pořádá přednášky, 
semináře a vede také studijní skupiny zabývající se osobním rozvojem. 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/16/transformace-vedomi-je-metoda-osobniho-

rozvoje/ 

https://www.regibase.cz/2019/12/14/dekujeme-za-pozvani-ktereho-si-velice-vazime-%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/
https://www.regibase.cz/2019/12/14/dekujeme-za-pozvani-ktereho-si-velice-vazime-%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/
https://www.facebook.com/keltner.cz/?__tn__=K-R&eid=ARCGPbe4OZzK4WARSCmWTYWn5KN8EHqdC8x0eERPZAUbuzAEBq7qbW1r7qbZCSfaZvmIO07H9CDknZLG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPxuz_ap2z-LAnP2tiHp1QmUsZB0nNTRHAPxfkHdRab6uxEoL8xs4RPFLWw2mqAUxRdxYgKOCQAvyf4uoRcbViYMqlwKY4I5WCpTktycue2GdxHFMwmls8BTlB3VZ2fMBm0jX-WBf3tGVIciqWP-c-Lk2IB2InV6tJwNeaPFQkjldsQ_ouNDH-q-MxgBU2LTM1IQlA1PU2dWyEdmV8_3bR3YzWHwoDEMc2j9M_wiL9iucrcMu-jn75FqvHLLL4MQPrbL44zN3RFSbfFU1SVitBZRjm6_RpN5efuzUo3yCOjgiBr8r8_jR1AZoypfmmMP6t2UPHhxrXHs4crxOTn3Mhug
https://www.facebook.com/keltner.cz/?__tn__=K-R&eid=ARCGPbe4OZzK4WARSCmWTYWn5KN8EHqdC8x0eERPZAUbuzAEBq7qbW1r7qbZCSfaZvmIO07H9CDknZLG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCPxuz_ap2z-LAnP2tiHp1QmUsZB0nNTRHAPxfkHdRab6uxEoL8xs4RPFLWw2mqAUxRdxYgKOCQAvyf4uoRcbViYMqlwKY4I5WCpTktycue2GdxHFMwmls8BTlB3VZ2fMBm0jX-WBf3tGVIciqWP-c-Lk2IB2InV6tJwNeaPFQkjldsQ_ouNDH-q-MxgBU2LTM1IQlA1PU2dWyEdmV8_3bR3YzWHwoDEMc2j9M_wiL9iucrcMu-jn75FqvHLLL4MQPrbL44zN3RFSbfFU1SVitBZRjm6_RpN5efuzUo3yCOjgiBr8r8_jR1AZoypfmmMP6t2UPHhxrXHs4crxOTn3Mhug
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.keltnerconsulting.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RMnmnq5QoYoypEb1qC_9WOzaeimQQC2Xc-wZ99JRgjUXInXutYtQGb7A&h=AT1CbpGpjRtAI3LdH8XJfB6g9ZTI20vs4WsXmrkVeo711v1VLjc7WcqvFkx99ZEvrAyuPeKqIQlkXPLfO4kdR_JBaFj3bS_x0DM01MfzgQoVmppGm28SbRp-RorSk7d9jWeAhsxIJ1qateMrVMUnOg5s-6kPIjtwmMZK4IT8RssyoaZdCCKnZ5LEwPMlTFFvmWpkSB_MLppMYXDAyV7I0v_cPNDrnhfBHCSQHEnEYyPVt0EDy2qi0CAk8aeyV3zcZMsLlA3Gv9YgdWBGRJEgG66nxhb8-EUvdzjDq55y9XoR8HWxSe2nCbru5r93Vy1yiDilGCdFV2uW7tvnI2fOsbaLuSVtxbLTbVgKfE_-n9-99blEYORnxGYVIgOI8Uxo0HyVCgAWzm5ho5iV_uCMngjf41oXChbW5RlU0QH3bF_RdMBvB0cxXdRPrH0foTJKP1v2qg-9dIfIVOpM-oMRMiLACDeHQ9rYXGlyxwAeQZCKajG_S006HG55sJ27b1CtkR0n_QwA774PeBs_NqlSRechUwaJ_nAKAviTG6qDj71tcdOwTE-35R2WTA1tDdmxROpepCJ_Y1Y8tgJhrdx0UiWm0aQTu8ky5DidFWVWFkQn5WtUPs-7pu0
https://www.regibase.cz/2019/12/16/transformace-vedomi-je-metoda-osobniho-rozvoje/
https://www.regibase.cz/2019/12/16/transformace-vedomi-je-metoda-osobniho-rozvoje/
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DĚKUJEME 
20. 12. 2019   
 

Děkujeme ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60, která pravidelně a několikrát do roka 
pomáhá. Zapojuje se do sbírky Bílá pastelka, Život dětem, organizuje například sbírku hraček 
pro nemocnice a charity, sběr pet víček apod. Každoročně také pořádá Vánoční jarmark 
spojený se Dnem otevřených dveří. Na něm se kromě keramiky, vánočních ozdob a výrobků 
žáků prodávají i muffiny, které napečou pedagogové a obětaví rodiče. Výtěžek z tohoto 
prodeje muffin již tradičně věnuje různým nadacím nebo přímo konkrétním – postiženým 
osobám, jež mají buď tělesný handicap, nebo je v životě stihla jiná pohroma. Příkladně  
v loňském roce se peníze předávali třem rodinám z Mostkovic, které přišly díky výbuchu 
pyrotechniky v sousedním domě o svoje rodinné domy. V letošním roce se vybralo celkem 
11000kč a jsme rádi, že se rozhodli finanční obnos věnovat Nadačnímu fondu REGI Base. 

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, zaměstnanci školy, žáci, jejich rodiče  
a příznivci školy, přejeme krásné Vánoce, a ještě jednou velice děkujeme. 
 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/20/dekujeme-2/ 
 
 
 

CHARITATIVNÍ SOUTĚŽ 
23. 12. 2019  
 

Nadační fond REGI Base pod vedením našeho člena správní rady Ing. Aleše Procházky 
uspořádal začátkem prosince svoji pravidelnou střeleckou charitativní soutěž na střelnici 
v Lazecké střelnice, které se zúčastnilo 26 střelců. 

Každý z nich, předem zakoupil dárek pro dětský domov Klokánek Dlouhá Loučka a na 
konci soutěže si dárky přímo na střelnici osobně převzali děti spolu s vychovateli. 
 

https://www.regibase.cz/2019/12/20/dekujeme-2/
https://www.facebook.com/regibase/?__tn__=K-R&eid=ARC0PN8LTQ3ELQkbcGBbustuduIruj6jXBIsXqdYqzZwItuWUm14i6DZVJLMOIwR9bXaFs2nYSnJwcfJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSqFJmwkB4knAgSKlfInjSqDbI1UqjcDSipTqDACHHaow-HKUbV31W1wc0Ear2esd2ES6HOzpB3fLEwOP1cx4D2OeCUCRa8NfASi6wu3-nguSDxv_dD6iPrKgWxcBdv5qeXb8RgwgSl3j_tC17c4WgAEqMmcWqJDs7TPZdEMmw8_tXxmAKdU_aEbsUOZwyfZmX0u5Yn-GhnBqofr7_dJJ7RdhYBq2EizRQgUy8hO7POPJJTL-groVU-XlROmDRaucLwzNgFjY8YBm-zoTLUMeHUW8zKmC_q48NzIj06OO59kwAHXcX7QlBBJntXnnCQXeAmeD8cyHzU9lbhjF5RYEq2g
https://www.facebook.com/Lazeck%C3%A1-st%C5%99elnice-1594739187512105/?__tn__=K-R&eid=ARD64uSaY5rpDFrYWL0wuYHih8YDBBoeR2yxUW3A1R2WydIx15PvQxpGGRUph_mqQAmhsDdUiHhMhneo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSqFJmwkB4knAgSKlfInjSqDbI1UqjcDSipTqDACHHaow-HKUbV31W1wc0Ear2esd2ES6HOzpB3fLEwOP1cx4D2OeCUCRa8NfASi6wu3-nguSDxv_dD6iPrKgWxcBdv5qeXb8RgwgSl3j_tC17c4WgAEqMmcWqJDs7TPZdEMmw8_tXxmAKdU_aEbsUOZwyfZmX0u5Yn-GhnBqofr7_dJJ7RdhYBq2EizRQgUy8hO7POPJJTL-groVU-XlROmDRaucLwzNgFjY8YBm-zoTLUMeHUW8zKmC_q48NzIj06OO59kwAHXcX7QlBBJntXnnCQXeAmeD8cyHzU9lbhjF5RYEq2g
https://www.facebook.com/Klok%C3%A1nek-Dlouh%C3%A1-Lou%C4%8Dka-187276477965286/?__tn__=K-R&eid=ARDjYbZXB3NyPwdfYk9zGhiTyaxu7utZW56Tr-feC-2lQxFN_cyNIZFEK28rqp8vJo3X9eVTMKZhwf4A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDSqFJmwkB4knAgSKlfInjSqDbI1UqjcDSipTqDACHHaow-HKUbV31W1wc0Ear2esd2ES6HOzpB3fLEwOP1cx4D2OeCUCRa8NfASi6wu3-nguSDxv_dD6iPrKgWxcBdv5qeXb8RgwgSl3j_tC17c4WgAEqMmcWqJDs7TPZdEMmw8_tXxmAKdU_aEbsUOZwyfZmX0u5Yn-GhnBqofr7_dJJ7RdhYBq2EizRQgUy8hO7POPJJTL-groVU-XlROmDRaucLwzNgFjY8YBm-zoTLUMeHUW8zKmC_q48NzIj06OO59kwAHXcX7QlBBJntXnnCQXeAmeD8cyHzU9lbhjF5RYEq2g
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Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/23/charitativni-soutez/ 
 
 

VESELÉ VÁNOCE  
24. 12. 2019 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/24/vesele-vanoce-

%f0%9f%8e%84%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/ 

 

 

PF 2020  
31. 12. 2019  
 

Děkujeme všem za podporu a přízeň a přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchu  
v novém roce 2020. 

 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2019/12/31/pf-

2020%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/ 

https://www.regibase.cz/2019/12/23/charitativni-soutez/
https://www.regibase.cz/2019/12/24/vesele-vanoce-%f0%9f%8e%84%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/
https://www.regibase.cz/2019/12/24/vesele-vanoce-%f0%9f%8e%84%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/
https://www.regibase.cz/2019/12/31/pf-2020%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/
https://www.regibase.cz/2019/12/31/pf-2020%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f/
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3. Finanční zpráva  

3. 1 Rozvaha k 31. 12. 20191 

 

Označ. 
  

AKTIVA  

 číslo 
řádku  

Účetní období 

stav k 
prvnímu dni 

k 
poslednímu 
dni 

A. Dlouhodobý majetek celkem  A.I.+...+A.IV.  001 +727 +638 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 

A.II.1+...+A.II.x  
010 +842 +940 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku 

A.IV.1+...+A.IV.x 
028 -115 -302 

B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV  040 +578 +801 

B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041 +72 +141 

B. II. Pohledávky celkem  B.II.1+...+B.II.x 051 +259 +297 

B. III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 

B.III.1+...+B.III.x  
071 +247 +358 

B. IV.  Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079 +0 +5 

 AKTIVA CELKEM A.+B. 082 +1 305 +1 439 

      

 PASIVA     

A Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II 001 +1 298 +1 439 

A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002 +1 361 +1 409 

A. II. Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x 006 -63 +30 

B Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010 +7 +0 

B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021 +7 +0 

  PASIVA CELKEM A.+B. 048 +1 305 +1 439 

 

3. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20192 
 

Označ. 
  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 
číslo 
řádku 

Běžné období 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A 
Náklady A.I.+...+A.

VIII. 
001 +2 592 +22 +2 614 

A. I. Spotřebované nákupy a 
nakupované služby 

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

002 +346 +10 +356 

A. III. Osobní náklady A.III.1+...+
A.III.x 

013 +4 +0 +4 

A. IV. Daně a poplatky A.IV.1+...+
A.IV.x 

019 +0 +3 +3 

 
1 od 1.1.2019, do 31. 12. 2019, v tisících Kč 
2 od 1.1.2019, do 31. 12. 2019, v tisících Kč 
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A. V. Ostatní náklady A.V.1+...+
A.V.x 

021 +2 055 +9 +2 064 

A. VI. Odpisy, prodaný 
majetek, tvorba a 
použití rezerv a 
opravných položek 

A.VI.1+...+
A.VI.x 

 
029 

+187 +0 +187 

  Náklady celkem 039 +2 592 +22 +2 614 

B. Výnosy 040 +2 584 +123 +2 707 

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

043 +2 404 +0 +2 404 

B. III. Tržby za vlastní výkony 
a za zboží 

účty 601, 
602, 603 

047 +0 +98 +98 

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

048 +180 +25 +205 

  Výnosy celkem 061 +2 584 +123 +2 707 

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním 

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

062 -8 +101 +93 

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění 

B. - A. + 
D. x. 

063 -8 +101 +93 

 

3. 3 Přijaté a poskytnuté dary3
 

 

Přijaté dary  2.506.000, - Kč 

Veřejné sbírky 625.000, - Kč 

Poskytnuté dary 1.973.000, - Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
3 od 1.1.2019, do 31. 12. 2019 
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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/

