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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) 

 

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  

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D. – člen  

Revizor:    PhDr. Mgr. Jana Koláčková  



Výroční zpráva 2020    

stránka 3 

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, nedávno proběhlo už deváté 
opakování. 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 2020 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 

TĚŽCE ZRANĚNÝ HASIČ ROBERT GYÖMBÉR 
7. 1. 2020 

 
Těžce zraněný hasič Robert Gyömbér ke své rehabilitaci již 3 měsíce využívá 

možnosti telerehabilitačního kontejneru. Minule jsme vám ukázali velký posun v podobě 
pár kroků bez opory. Jaký je progres teď, se můžete podívat ve videu. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Facebook: https://www.facebook.com/regibase/videos/1049616588719350/?__tn__=kC-

R&eid=ARBO7fjqhA44ggB9kL8agAKpB9Ht5p05O7FhLLfotXrEhn7FPEZUg4Vk9pk42pG

AUhJGCsQYZwbwbLAf&hc_ref=ARQV5UjyOcqB3SlSOYpll2lWpjimtKZLlf9QDKpsjiTRpK

gKc58fmCC1LSXb0V0657U&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBhswG3ny3xn0tMvF4Cv2OozwR

kcE91XjCiNTe54TFctbWMbWCtGvRskHhZhKA0quWclUHUZqvGT_qep5QCX0a_fgh9U6

HUe_m3ujTlwaY2L2iq45i4ud7kwKT_BcBtkePaqANBIOVm1PJKx4JyNPij4rImT1lbKCYHh

3altBCVI2nu3J-Eu8aJdJHW1KtgA6sqykkIqEclFhAv-

dBIGpwRBjipsr2qTD1c2c3hWnAPVOlv5jkcJThr_S9wmjHPlu2KHBca4Fh1j56JKaVY5Mo5

n2V_O1rpoV8gQHK35AQ9uNvFzBfV-

y3Y748AuxHLyJAImkSO2BmgQtGTorzr2Mp0xqkjjy_FZ_okQA 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/01/07/tezce-zraneny-hasic-robert-gyomber/ 

 
 
DNES TROCHU Z JINÉHO SOUDKU? 
9. 1. 2020 
 

Dnes trochu z jiného soudku. 
Můj Příběh je nový celovečerní hraný film, který natočil jeden z členů vedení 

Nadačního fondu REGI Base., režisér a scénárista Libor Adam. 
Film je o baletce Elizabeth (Vlastina Svatkova), která se špatně zamiluje a projde si 

svým životním peklem. Její kariéra je v troskách a musí se vypořádat s velkým zdravotním 
postižením znemožňujícím plnohodnotný život. Eli se postupně propadá až své psychické  
i fyzické dno. Až teprve noví přátelé (Tereza Kostková, Zuzana Norisová, Betka Stanková, 
Nela Boudová, Mira Nosek) a později i nová životní láska (Pavel Kříž) jí pomohou znovu 
zvednout hlavu a žít nový život. Film se natáčel od dubna 2019 a poslední natáčecí den byl 
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na konci května 2019. A právě v tento den se točila scéna, kdy despotický manžel (Saša 
Rašilov) dostane „nakládačku“ od trojice přátel za vše co Eli způsobil. 

Ti tři jsou její strýc Oldřich (Milan Kňažko) a dva jeho kolegové. Zahráli si je Hynek 
Čech (zakladatel NFRB) a Marek Dvořáček, policista, který se v té době stal klientem NFRB  
a účast na natáčení byl jeho malý životní sen. 

Ještě je nutné připomenout, že jednu z hlavních rolí si zahrála neopakovatelným 
způsobem i Vilma Cibulková (Marie, teta Eli). 

A na závěr je nutné podotknout, že film Můj příběh je natočený podle skutečné 
události, a to dává celému projektu ještě další hlubší smysl. Film je v kinech od 9. 1. 2020  
v distribuci společnosti Falcon filmové novinky. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/01/09/dnes-trochu-z-jineho-soudku-

%f0%9f%99%82/ 
 

 

VZPOMÍNÁME 
13. 1. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/01/13/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af/ 
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PŘEPRAVA SPECIÁLNÍHO LŮŽKA PRO VÁLEČNÉHO VETERÁNA 
16. 1. 2020 

 
Nadační fond REGI Base ve spolupráci s DHL Express Czech Republic zajistil 

přepravu speciálního polohovacího lůžka pro těžce zraněného válečného veterána pprap. 
Zdeňka Čtvrtníčka, který značnou čast v roce pobýva pracovně v Indii. Děkujeme paní 
ředitelce Radce Havlenové za pomoc a výhodnou cenu za dopravu. Bez její pomoci by byla 
celá realizace velmi složitá. Děkujeme. 

Pomáháme těm, kteří z nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/01/16/preprava-specialniho-luzka-pro-valecneho-

veterana/ 

 
  

VZPOMÍNÁME  
18. 1. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/01/18/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-2/ 
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PŘEDÁNÍ SPECIÁLNÍHO CHODÍTKA 
23. 1. 2020 
 

Včera jsme předali na míru vyrobené speciální chodítko (na které nepřispívá 
pojištovna) pro zdravotně postiženou dceru válečného veterána, kapitána Němce. 

Radi bychom poděkovali panu Jakubovi Vyskočilovi, majiteli skupiny BusLine, který 
přispěl více než polovinou z celkové částky 37 000 korun. Ovšem velký díky patří zejména 
drobným dárcům, kteří přispívají na transparentní účet, nebo pomocí DMS. Děkujeme. 

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

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/01/23/predani-specialniho-choditka/ 

 
 
ZAJIŠTĚNÍ SPECIÁLNÍHO PŘÍSTROJE PRO VETERÁNA  
28. 1. 2020 
 

Pro zraněného, válečného veterána z Afghánistánu, des. Josefa Brychtu jsme od 
společnosti 2EL, spol s r.o., Nový Bydžov zajistili zapůjčení přístroje Ulticare LT99, stejný, 
který se u něho již kdysi osvědčil. Po konzultaci s externím spolupracovníkem Dr. Jeřábkem 
byla stanovena nejvhodnější léčebná frekvence přístroje a to 12 Hz, stejně tak způsob 
nasazení aplikátoru a četnost použití 2 x denně 20 minut. 

Společnost 2EL, spol s r.o., Nový Bydžov se před lety podílela pomocí 
magnetoterapeutického přístroje na záchraně jeho nohy po zranění na misi  
v Afghanistánu. Hlásil omezenou schopnost pohybu jeho zraněné nohy, problém se objevil 
znenadále. Byl u lékaře, který konstatoval, že pohybový nerv není porušen, jedná se zřejmě 
o jeho útlak, který je způsobený nespecifickými okolnostmi. 

Pravidelným používáním dojde k opakovanému lepšímu prokrvování exponované 
oblasti a lze očekávat, že by se hybnost nohy měla za určitou dobu dostat do normálu. 
Přesný čas, kdy se tak stane, nelze určit, působení pulzního magnetického pole je 
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nespecifické a silně individuální. Velice děkujeme majiteli společnosti panu Ing. 
Lauterbachovi. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/01/28/zajisteni-specialniho-pristroje-pro-veterana/ 
 

 
SHOOTING CHALLENGE 
31. 1. 2020 

 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/01/31/shooting-challenge/ 
 

 

 

REGI BASE ZAJISTIL A ZAPLATIL SPECIÁLNÍ VYŠETŘENÍ 
5. 2. 2020 

 
Nadační fond REGI Base zajistil a zaplatil speciální vyšetření a nákup preparátů pro 

válečného veterána prap. Davida Píšu. 
David Píša, již byl diagnostikován mnoha způsoby, na mnoha místech. V šanonu má 

mnoho diagnóz a za sebou spoustu léčby. Všechny tyto snahy postupně dospěly k tomu, že 
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byl prohlášen, ve svých 47 letech, za nevyléčitelného a s léky na potlačení příznaků 
roztroušené sklerózy byl poslán domů, ke své manželce a dětem. 

Diagnostika Davida Píši u Alterum Medica byla jiná. Cílem bylo najít prvotní příčinu 
současných, ale i minulých problémů. 
Tři různé diagnostické přístroje křížovým způsobem ukázaly, že prvotní příčinou, všech 
současných problémů, je dlouhodobé silné narušení metabolismu, které primárně snížilo 
schopnost organismu se bránit a přijímat potřebné živiny. 

Doporučení a dodané preparáty v hodnotě 17 000kč na první měsíc mají za úkol 
zdravotní stav stabilizovat, zahájit proces uzdravení trávicího traktu včetně střev a zahájit 
postupnou eliminaci chronických zánětů. Vzhledem k celkové úrovni zdraví, je 
předpokládaná doba ozdravného procesu přibližně půl roku. 

Dalším krokem budou terapie, přímo na klinice Alterum Medica Praha, kde bude 
zahájena přístrojová očista těla a bude upraven seznam preparátů dle nové diagnostiky, 
která ukáže, kam se zdravotní stav Davida píši za první měsíc posunul. 

Děkujme všem za podporu. Transparentní účet: 2900415315 / 2010 
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/02/05/regi-base-zajistil-a-zaplatil-specialni-

vysetreni-a-nakup-preparatu-pro-valecneho-veterana/ 
 

 

 

DRŽÍME TI PALCE TOME V NOVÉM DOMOVĚ S OLIVEREM 
3. 3. 2020 
 

Držíme ti palce Tome v novém domově s Oliverem. Zároveň bychom chtěli 
poděkovat všem dárcům a kolegům policistům, kteří na začátku přispěli na konto 
,,Oliver´´a pomohli tak Tomášovi bojovat s nepřízní osudu. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
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Jak se staví sen – extra XIX, upoutávka - https://prima.iprima.cz/jak-se-stavi-sen-2020/jak-

se-stavi-sen-tym-zlepsi-stary-dum-po-prarodicich-pro-mladeho-tatinka-se-synem 

Více zde:  https://www.regibase.cz/2020/03/03/drzime-ti-palce-tome-v-novem-domove-s-

oliverem/ 
 

 

 

VZPOMÍNÁME 
17. 3. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/03/17/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-3/ 
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VZPOMÍNÁME 
21. 3. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/03/21/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-4/ 
 

 

PŘEDÁNÍ ROUŠEK 
23. 3. 2020 

 
Děkujeme našim čínským partnerům, díky nim jsme mohli dnes předat hasičům  

a policistům celkem 5000ks nových roušek na oddělení: 
Policie České republiky Praha 1 – ředitel Plk. Mgr. Aleš Benedikt 
HZS Středočeského kraje – ředitel plk. Ing. Miloš Hladík 
Odbor cizinecké Policie Olšanská – ředitel plk. Petr Víšek 
HZS Praha – ředitel brig. Gen. Ing. Roman Hlinovský. #spolutozvladneme 

#nevzdamese. Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/03/23/predani-rousek-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%e2%9c%8a/ 
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VZPOMÍNÁME  
25. 3. 2020 
 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/03/25/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-5/ 

 
 
 
DALŠÍ PŘEDÁNÍ ROUŠEK 
27. 3. 2020 
 

Právě teď předáno dalších 800 kusů roušek na Policie České republiky – Územní 
odbor vnější služby Břeclav.  

#spolutozvladneme #nevzdamese 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/03/27/dalsi-predani-rousek/ 
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PŘEDÁNÍ REHABILITAČNÍHO PŘÍSTROJE PRO VETERÁNA 
1. 4. 2020 
 

I přes současné složité období pokračujeme v naší činnosti. Včera jsme až na 
dalekém Šluknovském výběžku předali k používání těžce zraněnému válečnému veteránovi 
štábnímu rotnému Hynku Vyšohlídovi rehabilitační pohybový přístroj Rotren Solo X Heavy 
od renomovaného českého výrobce z Kunratic, firmy Kalpe – rehabilitační přístroje  
a rotopedy, která se stala novým partnerem REGI BASE. Rehabilitační přístroj je velmi 
vhodný pro efektivní pohybovou léčbu, neboť pracuje se zapojením celého těla. Přístroj byl 
speciálně vyvinut ve spolupráci s centrem Paraple. Velké poděkování patří hlavně Ing. 
Michaelu Foltánovi, obchodnímu manažerovi společnosti KALPE, za perfektní prezentaci 
přístroje a zacvičení přímo v domácnosti zraněného válečného veterána. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/04/01/predani-rehabilitacniho-pristroje-pro-

veterana/ 

 

 

 

POTŘEBNÝ DAR PRO MP  
3. 4. 2020 
 

Vedoucí strážník MP, Mgr. Petr Smorádek právě převzal jako dar od nadačního fondu 
REGI Base I. 10 ochranných obličejových štítu pro potřeby městské policie v Mníšku pod 
Brdy. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2020/04/03/potrebny-dar-pro-mp-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%9a%93/ 

 

 

ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU SPECIÁLNÍCH VITAMÍNŮ A UNIKÁTNÍCH ŽIVIN 
10. 4. 2020 

 
Díky mnoha drobným dárcům na transparentní účet ve FIO bance 

2900415315/2010 se REGI BASE daří již 3 měsíc v pořadí zajistit nákup speciálních vitamínů 
a unikátních živin v celkové hodnotě téměř 40.000,-Kč válečnému veteránovi prap. Davida 
Píšu, který je dlouhodobě v invalidním důchodu III. stupeň z důvodu roztroušené sklerózy 
po druhém očkování do mise. Vše mu na míru připravuje klinika Auterum Medica pana Ing. 
Vimra. 

Všechny navržené preparáty v kombinaci u praporčíka Píši slouží k posílení jeho 
metabolických funkcí, zvýšení imunity a celkové očistě a harmonizaci organismu. Proces, 
který je díky takto kombinovaným preparátům aktivuje vlastní ozdravovací schopnost 
organismu. 
 
Popis: 
Bolotovův balzám 
Nezbytný pro stimulaci tvorby žaludečních šťáv a enzymů. Znovuobnovuje správnou funkci 
žaludku a vrátníku (lat. pylorus) a tím navrací tělu živiny v takovém tvaru, jak je tělo umí 
správně využít. Ředí a očišťuje krev, která distribuuje veškeré živiny do celého organizmu. 
Dodává tělu aminokyseliny a vyvádí z těla volné radikál 
ZINZINO BanceOil 
Nezbytný pro dosažení správného poměru esenciální Omega 3 (EPA A DHA) a Omega 6. 
Díky propojení správnému spojení polyfenolů s nemastnou kyselinou Omega 3 na buněčné 
úrovni se vstřebatelnost tohoto produktu blíží 100%. Díky tomuto produktu je tělo schoné 
účinné likvidovat chronické záněty. Dlouhodobé užívání vede k trvalému snížení zánětlivosti 
organismu. 
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Vetom 
Unikátní, patentovaný preparát, který harmonizuje střevní mikroflóru a tělo, dodává tělu 
sennou bakterii a udržuje prospěšné bakterie v efektivním množství a vytváří podpůrné 
enzymy. Jedná se o probiotikum i prebioticum zároveň což umožňuje efektivní usazení 
prospěšných bakterií ve střevním traktu. 
Sir Anton´s 
100% přírodní produkt, který díky svému složení jako je peruánská maca, český česnek, 
zelený čaj a řadě vitamínů dokonalé působí na psychiku, vitalitu a celkové zdraví. Podporuje 
očištění krve a snižuje zakyselení organismu. Poměr složek v přípravku jsou důmyslně 
vybrány tak, aby se jejich účinnost násobila. 
Vertera Laminaria 
Mořská řasa v podobě gelu obsahuje celou řadu látek, sloučenin a živin nezbytných pro 
lidské tělo v živé formě. Pravidelným užíváním je doplňujete přesně tam, kde zrovna ve 
Vašem těle chybí. Jedinečné gelová forma má vysokou vstřebatelnost. Vyjímečnost tohoto 
produktu je podpořena obsahem organického jódu pro harmonizaci endokrynního systému 
a křemíku pro opravu kostí šlach a svalů. 
GEDA 
Specializovaný potravinářský produkt pro dietní zdravou výživu, který se vyrábí za pomoci 
originálních biotechnologií s použitím pouze přírodních ingrediencí. Napomáhá při 
regeneraci a posílení metabolismu. 

Děkujeme. 
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili !!!! 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/04/10/zajisteni-nakupu-specialnich-vitaminu-a-

unikatnich-zivin/ 
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POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ SLOUŽÍ V PRVNÍ LINII 
24. 4. 2020 
 

Pomáháme těm, kteří slouží v první linii. Více na Adamkovacesta nebo na 
www.adamkovacesta.cz 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/04/24/pomahame-tem-kteri-slouzi-v-prvni-linii-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%e2%9d%a4%ef%b8%8f/ 
 

 

VZPOMÍNÁME 
30. 4. 2020 

 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/04/30/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-6/ 
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PŘEDÁNÍ NOVÉHO ELEKTRICKÉHO VOZÍKU 
1. 5. 2020 

 
Včera 30.4.2020 byl slavnostně předán Speciální Elektrický invalidní skůtr Freerider 

Lion válečnému veteránovi praporčíkovi Davidu Píšovi v místě jeho bydliště. Prap. Píša je  
v současné době v invalidním důchodu III. stupeň . Má roztroušenou sklerózu po druhém 
očkování do mise v bývalé Jugoslávii. Bohužel se jeho zdravotní stav neustále zhoršuje  
a v současnosti se může pohybovat už jen za pomoci holí a to na menší vzdálenosti. Vozík  
v hodnotě 110.000,-Kč dodala firma vozikyprozivot.cz pana Bohoviče, který nám umožnil 
nejdříve vozík řádně vyzkoušet v náročném kopcovitém terénu kolem bydliště válečného 
veterána. Jedná se o skvělý stroj, který splní očekávání i těch nejnáročnějších. Tento 
invalidní vozík je často nazýván Rolls Roycem mezi invalidními vozíky nebo invalidními 
skútry. Má nadprůměrně pohodlné kapitánské křeslo, špičkové odpružení všech čtyř kol, 
kola o průměru 35 cm. Jeho dojezd 70 km ho řadí k nejlepším vytrvalcům mezi skútry. 

Velké poděkování patří Veronice Blažkové za seznámení se skvělou organizaci 
Diplomatic Spouses Association Prague, (www.dsaprague.org), která se skládá z manželek  
a manželů členů diplomatického sboru, jenž zastupují své státy v ČR. Jejich hlavní úlohou je 
fundraising pro charitu v hostitelské zemi, které se naplno věnuji a pomohli už mnoha 
lidem, kterým štěstí moc nepřálo. To se taky v případě válečného veterána Píši podařilo  
a celkem přispěli 80.000,-kč na nákup tohoto speciálního elektrického invalidního vozíku. 

Přejeme panu praporčíkovi hodně šťastných kilometrů a zážitků s jeho dvěma dětmi 
a manželkou. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
Podpořte naši činnost darem na transparentní účet u FIO Banky 2900415315/2010. 
Děkujeme. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/01/predani-noveho-elektrickeho-voziku/ 
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VZPOMÍNÁME 
3. 5. 2020 

 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/03/vzpominame-3/ 

 

 

POZDRAV Z NEMOCNICE MOTOL 
4. 5. 2020 

 
Zdravíme z nemocnice v Motole! Tahle fotka, a hlavně dnešní den je jeden  

z nejcennějších. Přesně před 19 dny náš fond oslovil praporčík Samuel Chramosta, 
příslušník Policie ČR, se žádostí o pomoc s léčbou jeho syna. Adámek má diagnostikovanou 
nemoc SMA, tj. spinální svalovou atrofii, a lék, který by mu mohl pomoci, stojí 65 milionů 
korun. Jenže aplikovat se musí do druhých narozenin. A ty má Adam už 17. června. A dnes 
jsme se všichni potkali v Motole, protože už za pár dní tuto terapii Adam dostane. 
Neuvěřitelné? Také nám to tak připadá. Přestože vyhráno ještě zdaleka není, chtěli bychom 
už nyní touto cestou a za celou rodinu Chramostových poděkovat všem těm, o kterých se 
zmíníme dále. 

V půlce dubna nám přišel e-mail od praporčíka Samuela Chramosty s žádostí  
o pomoc. Jeho syn Adam trpí velmi vzácným genetickým onemocněním, spinální svalovou 
atrofií. Kvůli chybějícímu genu SMN1, který vytváří bílkoviny pro motoneurony ve svalech, 
nemocným s touto diagnózou postupně ochabuje a ubývá svalstvo a tím se zhoršuje 
schopnost jejich pohybu. Postižené u tohoto onemocnění bývají hlavně nohy, nemocní ale 
také hůře polykají a později mají potíže i s dýcháním. Postup nemoci je individuální, 
pacienti se ale bez adekvátní léčby nedožívají vysokého věku. Když si toto Chramostovi 
vyslechli, bylo Adámkovi pouhých deset měsíců. Pravidelně proto začal dostávat lék 
SPINRAZA. Relativně nedávno se však objevil nový způsob léčby, a to přípravkem 
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ZOLGENSMA. Jedná se o genovou terapii a díky jediné dávce tohoto léku se může 
progresivita nemoci zcela zastavit. Tato léčba má „pouze“ dvě omezení: je nezbytné ji 
nasadit před dovršením dvou let, tj. v Adámkově případě do 17. 6. 2020, a uhradit léčbu  
a náklady s ní spojené. Neváhali jsme proto ani vteřinu a začali okamžitě jednat. Protože  
v té době ještě nebylo jasné, zda bude možné lék v ČR aplikovat, a hlavně toto vše stihnout 
do Adámkových druhých narozenin, kontaktovali jsme dětskou nemocnici ve Filadelfii v USA 
(The Children’s Hospital of Philadephia), kde mají s lékem největší zkušenosti. Ti nám 
obratem napsali zpět, co vše od nás potřebují, a tedy na základě jejich pokynů jsme nechali 
přeložit do angličtiny veškeré lékařské zprávy a vyplnili jimi zaslané dotazníky. Stále jsme ale 
věřili, že se najde i „česká cesta“. Proto jsme zároveň písemně oslovili ředitele VZP, ministra 
vnitra i pana premiéra s žádostí o pomoc. Osobně jsme dokonce navštívili prezidentskou 
kancelář a požádali o podporu i pana prezidenta. Rozjeli jsme také kampaň zde na 
sociálních sítích a prosili o finanční dar každého z vás, kdo může a chce pomoci. V den, kdy 
nám pan Samuel Chramosta poprvé psal, měl Adámek na transparentním účtu asi 7 
milionů korun. O 12 dní později to už bylo 12 milionů. A to díky vám všem! A dobrých zpráv 
přibývalo. V neděli 26. 4. oznámil pan premiér Andrej Babiš ve svém každotýdenním 
hlášení, že Adámkovi a dalším dvěma dětem se stejnou nemocí zaplatí nákladnou léčbu 
zdravotní pojišťovny! V pondělí tuto skutečnost potvrdil fondu REGI BASE přímo pan 
premiér ještě telefonicky. Aplikaci nejdražšího léku na světě provede motolská nemocnice  
a zaplatí ji 100 % zdravotní pojišťovna. 

Ještě jednou nám tedy dovolte poděkovat jménem celé rodiny Chramostových panu 
prezidentovi, panu premiérovi, Všeobecné zdravotní pojišťovně, motolské nemocnici  
a všem, kteří jste se rozhodli podpořit Adámka na jeho cestě. A je jedno, jestli to bylo 
konkrétním finančním darem nebo „jen“ sdílením jeho příběhu mezi další lidi. 

Těší nás, že po dlouhých letech u policie, kdy prap. Samuel Chramosta pomáhal  
a pomáhá ostatním, dostane nyní, když to potřebuje, pomoc i on a jeho rodina. A jsme rádi, 
že nadační fond REGI BASE I. opět plní svou roli, tedy pomáhá těm, kteří za nás sloužili. 

Více o příběhu Adama Chramosty najdete na webových stránkách 
www.adamkovacesta.cz. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/04/pozdrav-z-nemocnice/ 
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NA PRAŽSKÉM HRADĚ PROBĚHLO PŘEDÁNÍ ŠEKU 
6. 5. 2020 

 
Na Pražském hradě proběhlo slavnostní předání symbolického šeku Nadačního 

fondu prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana ve výši 42 000 Kč na pořízení mechanického 
vozíku válečnému veteránovi kpt. Luboši Rousovi z rukou generálmajora Ing. Jana Kašeho, 
MSc.  
a zástupců nadačního fondu REGI Base I. Za Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše 
Zemana se akce zúčastnila dcera pana prezidenta Kateřina, která fondu pomáhá jako 
dobrovolnice. 

Kpt. Rous již celkem 25 let věrně slouží u Armáda České republiky přímo na 
vojenském letišti 24. základny dopravního letectva Praha Kbely. V říjnu 2019 utrpěl při 
dopravní nehodě těžký úraz s poškozením míchy v oblasti hrudní páteře s diagnózou 
paraplegie. 

Koncem dubna se obrátil na REGI Base. s žádostí o pomoc se získáním doplatku na 
speciální mechanický invalidní vozík vyrobený na míru, nástavec na vozík pro jízdu na trávě 
+ speciálně upravený vůz /VW Sharan nebo SEAT Alhambra/, pro snadnější naložení  
a vyložení vozíku z důvodu nefunkčních břišních svalů . 

Nadační fond REGI Base I. zajistil první část přání kpt. Rouse ve spolupráci  
s Nadačním fondem prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, druhá část přání bude 
předána již tento měsíc a poslední část – nákup nového vozidla upraveného pro vozíčkáře 
bude uskutečněno v co nejkratší době. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! 
Podpořte nákup vozidla pro kpt. Rouse příspěvkem na transparentní účet u FIO 

Banky 2900415315/2010. Do poznámky – kpt. Rous. 
Děkujeme. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/06/na-prazskem-hrade-probehlo-predani-seku/ 
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DEN VÍTĚZSTVÍ 
8. 5. 2020 
 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/08/den-vitezstvi-

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

 

 

DOJEMNÉ SETKÁNÍ 
9. 5. 2020 

 
Včera, u příležitosti Dne vítězství proběhlo dojemné setkání s přímým účastníkem 

bojů na barikádách v roce 1945 panem Vladimírem Dudlem. 
V červnu pan Dudl oslaví 95 let. I přes svůj věk je velmi vitální a slouží mu dobře 

paměť. Poklonil se společně s námi všem těm, kteří obětovali svůj život při osvobozování 
naší krásné země od fašismu. 

Velmi detailně se s námi podělil o zážitky z květnových událostí v Praze roku 1945  
a své vyprávění podpořil dobovými fotografiemi ze své soukromé sbírky. 

Pan Dudl byl spolu s dalšími vetrány a pamětníky druhé světové války hostem  
v našem komunitním centru a přijal pozvání i na červnové setkání s přáteli a podporovateli 
nadačního fondu REGI Base I. 

Dovolujeme si společně s vámi popřát tomuto skromnému hrdinovi, ale i všem 
pamětníkům pevné zdraví a spoustu energie do dalších let. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/09/dojemne-setkani/ 

 

 

SVÍČKY V HUSTOPEČÍCH 
13. 5. 2020 

 
Svíčky v Hustopečích 

Přesně 8. května 2020 se zástupci Československý legionář – Czechoslovak 
Legionary a REGI Base sešli v malém počtu (povoleném a v rouškách), ale přesto, jak velí 
nejen povinnost, k uctění památky těch, kteří leží se jmény i bezejmenní, neznámí, na 5. 
největším hřbitově v ČR, v Hustopečích. Je zde pochováno více než 1 800 vojáků, z toho cca 
100 důstojníků, včetně hrdiny SSSR, více než 1000 jich nemá jméno, ale našli zde čestné 
místo posledního odpočinku, když padli při bojích v Bratislavsko – brněnské operaci, v okolí 
Břeclavska, Hustopeč za svobodu a vítězství. Lze rozeznat i množství národností, z těch,  
u kterých jsou uvedena jména, spojeni však v jednu vizi a myšlenku, ukončit válku, 
osvobodit Evropu od nacismu a pak se snad vrátit domů. Bohužel se již mnozí domů ke 
svým rodinám nevrátili. 

Děkujeme všem, kteří bojovali, na všech frontách, ve všech směrech, doma,  
v zahraničí, položili to nejcennější. Myšlenka jednoty, bez antagonismu nás spojila, 
abychom v tento den zapálili svíčky u všech památníčků, na znamení díků a úcty. 
Děkujeme! My nezapomeneme. 

Pietní akt a zapálení svíček v Hustopečích 2020 
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YOUTUBE.COM 
https://youtu.be/P5QsqaBmS64 

https://www.youtube.com/watch?v=P5QsqaBmS64&fbclid=IwAR0hvSIJF1x4RZPVCxVt3kI

eeS3ShWAxdkfvzyQHBzFkwgW49iLLfrRIuLQ 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/13/svicky-v-hustopecich/ 

 

 

VZPOMÍNÁME 
22. 5. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/22/vzpominame-4/ 
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PŘEDÁNÍ ŠEKU  
23. 5. 2020 

 
Dnes proběhlo předání symbolického šeku ve výši 43.000,-kč, které věnoval Nadační 

fond REGI Base I. těžce zraněnému válečnému veteránovi kpt. Luboši Rousovi na nákup 
speciálního freewheelového kolečka MIV K4 na jeho nový na míru vyrobený invalidní vozík. 

S přídavným kolečkem se během chvilky se z vozíku stane terénní vozík, který 
bezpečně projede v jakémkoliv terénu. Mezi největší výhody patří fakt, že při nasazovaní  
a skládaní je invalidní vozík v poloze „na všech čtyřech“, není tedy potřebné ho nijak 
nadzvedávat. K nazvednutí vozíku tak neslouží ani žádná páka, ale je dosažené jen 
rozjezdem dopředu. 

Další „vychytávkou“ je volba míry přítlaku aretace kolečka v přímém směru, která 
umožňuje přímou jízdu i po mírně nakloněné rovině, což je hlavně ve městě k nezaplacení. 

Za zbytek prostředků si kapitán plánuje nakoupit kompenzační pomůcky jako je 
např. motomed. 

Děkujeme všem, kteří přispěli a přispívají. 2900415315 / 2010 
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/23/predani-seku/ 

 

 

ROUŠKA, NEBO ŠÁTEK?  
24. 5. 2020 

 

REGI Base Tactical 

Rouška, nebo šátek?… je to na vás. Můžete jej zakoupit a tím podpořit myšlenku 
“Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.” naleznete na našem e-shopu: 
https://www.shop.regibase.cz/REGI-Base-Shooting-Challenge-c7_0_1.htm 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/24/rouska-nebo-satek/ 

 

 

 

VZPOMÍNÁME 
31. 5. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/31/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-7/ 
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VZPOMÍNÁME 
31. 5. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/05/31/vzpominame-

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

 

SPOLUPRÁCE S OČNÍ KLINIKOU DUOVIZE 
1. 6. 2020 

 

Vážení pacienti, milí přátelé, máme za sebou slavnostní 🥳okamžik. DuoVize oční 

klinika Praha a Nadační fond REGI Base podepsaly Memorandum o spolupráci 🤝. REGI 

Base 🇨🇿 pomáhá novodobým válečným veteránům, policistům nebo hasičům najít cesty k 

odpovídající zdravotní péči. Je nám ctí🙏, že můžeme nabídnout naše služby a odborné 

zázemí těm, kterých si hluboce vážíme. Oni pomáhali nám, my teď pomůžeme jim.✌️ 
Těšíme se na spolupráci. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/06/01/spoluprace-s-ocni-klinikou-duovize/ 

https://www.regibase.cz/2020/06/01/spoluprace-s-ocni-klinikou-duovize/
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NEJMODERNĚJŠÍ ZAŘÍZENÍ BEMER 
8. 6. 2020 
 

Nejmodernější BEMER cévní terapie za téměř 120.000, -Kč z Lichtenštejnska zajistila 
REGI BASE pro těžce nemocného válečného veterána prap. Davida Píšu. 

Válečný veterán a účastník několika zahraničních misí praporčík Píša je v současné 
době v invalidním důchodu III. stupeň, (roztroušená skleróza po druhém očkování do mise). 
Bohužel se může pohybovat už jen za pomoci holí, a to na menší vzdálenosti nebo na 
invalidním vozíku. 

David dlouhodobě trpí díky této závažné nemoci vyčerpání, psychickým i fyzickým 
stresem. Dostupná léčba RS nejde tak dobře a ani sebelepší léky a výživa, kterou prap. Píša 
má, nepomohou tak skvěle, jak by mohly, pokud se v těle kvůli zhoršenému prokrvení 
pořádně nedostanou na místo určení. 

Proto jsme zajistili novinku v oblasti cévní terapie, která se pokusí rozpohybovat 
cévy a rozproudit životodárnou tekutinu až po nejtenčí cévu a nasytit vše okolo ní kyslíkem 
a živinami. BEMER® fyzikální cévní terapie je při kvalitním poradenském vedení efektivní 
lékařská metoda pro zlepšení omezeného mikroprokrvení, tedy prokrvení těch nejmenších 
cév. 

80 % známých nemocí je s prokrvením spojeno a dá se tak ovlivnit. A bez kvalitního 
řízení ani nejlepší auto samo rallye nevyhraje. Dejte tělu až téměř o 30 % víc výživy a kyslíku 
a uvidíte, jestli zrychlí hojení, uspíší regeneraci, využije víc léků, nebo zvýší svalovou sílu. 

V Berlíně se Institutu pro mikrocirkulaci vývoj této unikátní terapie moc povedl  
a Lichtenštejnsko se stará o precizní výrobu. Za technologii patentovaného proměnlivého 
signálu, který vrátí mikrocévám jejich schopnost pohybu, garantují bezpečnost oficiální EU  
i SÚKL certifikáty. 

BEMER byl přímo u Davida doma perfektně nastaven odbornou specialistkou  
a poradkyní Ing. Dana Švestková, Ph. D tak, aby bezpečně bez vedlejších účinků a s jedinou 
kontraindikací pomohl tam, kde je podle mnohých odborných studií pomoc možná. Po 
dobu dvakrát denně 8minut pohodlné aplikace bude David využívat tuto unikátní cévní 
terapii. 
Zařízení BEMER účinně pomáhá při: 
– chronická porucha hojení ran např. kvůli diabetes 
– funkční selhání orgánů (např. dysfunkce jater, ledvin) 
– polyneuropatie způsobená cukrovkou nebo léčbou rakoviny 
– chronická únava (např. při chronickém stresu, sclerosis multiplex) 
– akutní zranění – uvnitř i na povrchu (urychlení hojení po lékařském ošetření) 
– chronická bolest, migrény 
– záněty a pooperační stavy 
– stavy, které způsobují omezenou kvalitu života – zlepšení u psychických potíží, kožních 
onemocnění (exémy, opary, vyrážky, akné atd.). 
Z těch veselejších důvodů – používají ji (nejen) vrcholoví sportovci pro zlepšení výkonnosti 
– třeba Roger Federer. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! 
Přispět můžete na transparentní účet: 2900415315 / 2010 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2020/06/08/nejmodernejsi-zarizeni-bemer/ 

 

 

PŘÍBĚH BOJOVNÍKA 
12. 6. 2020 
 
 Dokument Attila Fabián: příběh bojovníka V roce 2013 npor. Attilovi Fabiánovi 
praskla aorta. Po dlouhotrvající operaci došlo, kvůli nedostatečnému prokrvování mozku, k 
rozsáhlému neurologickému poškození organismu. Attila, přestal mluvit a chodit, byl zcela 
odkázán na pomoc druhých, zejména své milující ženy Ilony… 15ti minutový dokument 
shrnuje poslední dva a půl roku léčby těžce postiženého nadporučíka Attily Fabiána Jde 
zejména o jeho léčení pomocí kmenových buněk a následnou rehabilitaci. V průběhu času 
uvidíme pokroky po aplikaci kmenových buněk a následné rehabilitaci zajištěné Nadačním 
fondem Regi Base I. režie Libor Adam kamera Lukáš Hendrych Děkujeme všem, kteří nám 
pomáháte. Číslo účtu: 2499805359 / 0100 

     
Attila Fabián: příběh bojovníka - odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=0MWgWJSFONg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Dn

H0PneQ3R4VrVvnMGVI4zJrEhq81KsVFjxZJz9TuKW7proFB7zEDR-Y   

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/06/12/pribeh-bojovnika/ 
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TELEREHABILITAČNÍ PÉČE FORMOU ONLINE 
18. 6. 2020 

 
Telerehabilitační péče formou online terapie v mobilním telerehabilitačním 

kontejneru úspěšně pokračuje. Těžce zraněný nadstrážmistr Robert Gyömbér sloužil u HZS 
Praha téměř 26 let úspěšně pokračuje v pravidelné rehabilitaci formou online 
telerehabilitace v prvním mobilním telerehabilitačním kontejneru v České republice. 
Rehabilitace je zaměřená na zlepšení stability a bezpečnosti chůze bez opěrných pomůcek, 
uvolnění zvýšeného napětí svalů dolních končetin a stimulaci plosky nohou pro zlepšení 
aferentace z plosek nohou při chůzi. Z důvodů snížení problému s lokální a časové 
nedostupnosti ambulantního zařízení, a asociovaných komplikací spojených se zajištěním 
dopravy osobou blízkou, je terapie poskytována ve vlastním sociálním zázemí pacienta 
formou telerehabilitace v experimentální instalaci mobilního telerehabilitačního kotejneru.  

Velké poděkování patří partnerům REGI BASE, kteří se na telerehabilitačním 
kontejneru podíleli.ARTAK Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s, 
ALGECO, CIIRK a Ing. Arch. Michal Postránecký. 

Robert udělal neuvěřitelné pokroky a začíná pomalu samostatně chodit. 
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/06/18/telerehabilitacni-pece-formou-online/ 
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,,JSME ČEŠI! NIKDY SE NEVZDÁME! “ 
18. 6. 2020 

 

,,Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme! “ 18.6.1942 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/06/18/jsme-cesi-nikdy-se-nevzdame-18-6-1942-

%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf-2/ 

 

 

TOHLE JE TŘÍLETÝ MAREK 
22. 6. 2020 

 
 Tohle je tříletý Marek – syn policistů prap. Grunského a pprap. Válkové z Břeclavi. Ze 
zdravě se vyvíjejícího dítěte se však rázem stal těžce nemocným. V říjnu 2019, ve svých 2,5 
letech, Mareček onemocněl. Nejdřív to vypadalo jako v podstatě běžné onemocnění 
dýchacích cest spolu se zánětem uší. Po řadě vyšetření zněl však verdikt mnohem hrozivěji: 
zánět mozkových blan a míchy s celkovým selháním imunitního systému, v lékařské řeči 
přesněji zánětlivá myelopatie, kvadruparesa s plegií horních končetin. 

Marečkovi začalo ochabovat svalstvo a přestával hýbat končetinami. Následoval 
okamžitý převoz do brněnské nemocnice, kde byl hospitalizován na infekčním oddělení JIP. 
Jeho stav se ale nezlepšoval. Ba naopak, zhoršoval se a přidaly se komplikace s dýcháním. 
Až na ARO se po několika dnech jeho stav zlepšil a po týdnu mohl být umístěn zpět na 
infekční oddělení JIP. První týdny hospitalizace byly však doslova děsivé. 

Mareček byl zcela upoután na lůžko, protože nehýbal rukama ani nohama, pouze 
hlavou. Teprve postupně, jak se jeho stav začal zlepšovat, se mu vracela hybnost do nohou 
a levé ruky. Asi po měsíci opět stál a začal zkoušet chůzi s podporou. Při propouštění z 
nemocnice chodil Mareček sám pouze po rovině, do schodů potřeboval pomoci. Reagovala 
i levá ruka – otočil s ní v lokti na obě strany, hýbal zápěstím i prsty. Bohužel pravá ruka 
zůstala nehybná. 

Nadační fond REGI Base I. proto obratem zajistil vyšetření u paní primářky MUDr. 
Jarmily Zipserové, jedné z nejlepších dětských neurorehabilitačních lékařek. Ta doporučila 
intenzivní terapii v Neurorehabilitační klinika AXON v Praze. Pojišťovna ale bohužel proplácí 
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jen část nákladů na léčbu. Bezmála 125.000,- Kč měsíčně tak rodiče Marečka musejí vydat 
ze svého. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili, a pomáháme proto i jejich nejbližším. 
Pokud budete mít zájem pomoci malému Marečkovi i Vy, svůj finanční dar můžete poslat na 
sbírkový transparentní účet ve Fio bance: 2900415315/2010. 
Děkujeme! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/06/22/2274/ 

 

 

NOVINKY V E-SHOPU 
24. 6. 2020 

 

Letošní první Shooting challenge nám bohužel zhatil koronavirus. Nicméně termín v 
září platí. Zatím si můžete na našem charitativním e-shopu vybrat pár věcí, ať jste 
připraveni. http://shop.regibase.cz 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/06/24/novinky-v-eshopu/ 
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PŘÍJEMNÉ SETKÁNÍ V BUNKRU 
24. 6. 2020 

 
Včera proběhlo příjemné setkání v bunkru REGI BASE s panem ZHOU Lingjian. On  

a jeho sdružení ihned po vypuknutí epidemie COVID 19 darovalo nadačnímu fondu REGI 
Base celkem 10.000ks roušek, které obratem REGI BASE zdarma distribuoval hasičům  
a policistům po celé ČR. 

Panu Zhou jsme ukázali prostory komunitního centra, které slouží nejen válečným 
veteránům. Předali jsme mu menší pozornost spolu s děkovným listem. 

Ještě jednou děkujeme za všechny ty, kteří za nás slouží a na začátku krize dostali 
nedostatkové roušky pro výkon svého povolání. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/06/24/prijemne-setkani-v-bunkru/ 
 

 

 

ZNEPLATNĚNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY VLČÍ MÁK 
1. 7. 2020 

 

Dne 5. 6. 2020 podalo Ministerstvo obrany návrh na zneplatnění ochranné známky 
Vlčí mák. V podstatě od vzniku Nadačního fondu REGI Base I. nabízíme Armáda České 
republiky, resp. Ministerstvo obrany České republiky spolupráci, a to nejen v otázce 
symboliky vlčích máků, ale zejména v oblasti péče o válečné veterány. Bohužel jsme 
soustavně odmítáni. Více v přiloženém vyjádření. 

Děkujeme všem našim podporovatelům. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2020/07/01/zneplatneni-ochranne-znamky-vlci-mak/ 

 

 

 

VZPOMÍNÁME 
7. 7. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/07/07/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-9/ 
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VZPOMÍNÁME 
13. 7. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/07/13/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-10/ 
 

 

 

ČLÁNEK V MAGAZÍNU DEVELOPMENT NEWS 
15. 7. 2020 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/07/15/clanek-v-magazinu-development-news/ 
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PRESENTACE UNIKÁTNÍHO 3D PROJEKTORU 
17. 7. 2020 

 

Včera proběhla v Weiden am See, Rakousko, za účasti zástupců nadačního fondu 
REGI Base a ARTAK Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s presentace 
unikátního 3D projektoru pro telerehabilitaci. Výhoda tohoto zařízení je v tom, že se dá 
instalovat do jakéhokoliv prostředí bez nutnosti používání headseatu, který někteří pacienti 
ze zdravotních důvodů nesnesou. Věříme, že se nám v budoucnu podaří získat prostředky 
ve výši cca 490.000kč na zakoupení této pomůcky i pro české pacienty. 

Zařízení je totiž možné použít i pro náš existující telerehabilitační kontejner, pro 
reálné ztvárnění virtuálně – terapeutického prostředí. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/07/17/presentace-unikatniho-3d-projektoru/ 
 

 

POMÁHÁME MAREČKOVI 
22. 7. 2020 

 

Tohle je tříletý Marek – syn policistů prap. Grunského a pprap. Válkové z Břeclavi. Ze 
zdravě se vyvíjejícího dítěte se však rázem stal těžce nemocným. V říjnu 2019, ve svých 2,5 
letech, Mareček onemocněl. Nejdřív to vypadalo jako v podstatě běžné onemocnění 
dýchacích cest spolu se zánětem uší. Po řadě vyšetření zněl však verdikt mnohem hrozivěji: 
zánět mozkových blan a míchy s celkovým selháním imunitního systému, v lékařské řeči 
přesněji zánětlivá myelopatie, kvadruparesa s plegií horních končetin. Marečkovi začalo 
ochabovat svalstvo a přestával hýbat končetinami. Následoval okamžitý převoz do brněnské 
nemocnice, kde byl hospitalizován na infekčním oddělení JIP. Jeho stav se ale nezlepšoval. 
Ba naopak, zhoršoval se a přidaly se komplikace s dýcháním. Až na ARO se po několika 
dnech jeho stav zlepšil a po týdnu mohl být umístěn zpět na infekční oddělení JIP. První 
týdny hospitalizace byly však doslova děsivé. Mareček byl zcela upoután na lůžko, protože 
nehýbal rukama ani nohama, pouze hlavou. Teprve postupně, jak se jeho stav začal 
zlepšovat, se mu vracela hybnost do nohou a levé ruky. Asi po měsíci opět stál a začal 
zkoušet chůzis podporou. Při propouštění z nemocnice chodil Mareček sám pouze po 
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rovině, do schodů potřeboval pomoci. Reagovala i levá ruka – otočil s ní v lokti na obě 
strany, hýbal zápěstím i prsty. Bohužel pravá ruka zůstala nehybná. Nadační fond REGI Base 
I. proto obratem zajistil vyšetření u paní primářky MUDr. Jarmily Zipserové, jedné  
z nejlepších dětských neurorehabilitačních lékařek. Ta doporučila intenzivní terapii  
v Neurorehabilitační klinika AXON v Praze. Pojišťovna ale bohužel proplácí jen část nákladů 
na léčbu. Bezmála 125.000,- Kč měsíčně tak rodiče Marečka musejí vydat ze svého. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili, a pomáháme proto i jejich nejbližším. Pokud 
budete mít zájem pomoci malému 

Marečkovi i Vy, svůj finanční dar můžete poslat na sbírkový transparentní účet ve Fio 
bance: 2900415315/2010. Děkujeme! 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/07/22/pomahame-mareckovi/ 
 

 

 

PIETNÍ SLAVNOST “POCTA HRDINŮM” 
24. 7. 2020 

 

Bylo nám ctí pořádat pietní slavnost “Pocta hrdinům” k uctění památky českých 
odbojářů, letců a dalších účastníků protinacistického odboje spojenou s připomenutím 80. 
výročí založení 310. perutě RAF ve Velké Británii. Vzpomněli jsme i na Fridolína a Jiřího 
Hoyerových, kteří se aktivně podíleli na přípravě atentátu na R. Heydricha a na pomoci jeho 
aktérům.  

Slavnost začala v 15 hodin vzpomínkou u hrobu Fridolína a Jiřího Hoyerových, od 18 
hodin pokračovala zádušní mší za padlé a zemřelé hrdiny protinacistického odboje  
v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře.Celá akce proběhla pod 
záštitou Dominik Duka a za přítomnosti vážených hostů jako například místopředseda 
Senátu Milan Štěch, ale také zástupců Izrael v České republice, či Armáda České republiky  
a mnoha dalších. Děkujeme! 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2020/07/24/pietni-slavnost-pocta-hrdinum/ 

 
 

REPORTÁŽ Z PIETNÍ SLAVNOSTI ,,POCTA HRDINŮM´´ 
28. 7. 2020 

 

Reportáž z pietní slavnosti ,,Pocta hrdinům´´ 22. července 2020. Připomínka 
památky českých hrdinů, odbojářů, letců a dalších účastníků protinacistického odboje. 

 
YOUTUBE.COM:https://www.youtube.com/watch?v=fX_g8DOlGZw&fbclid=IwAR3xkUXJH

d8a9QPMmUOuULxUfbbOercmPQCxdnL1xw9osL2Yci3i9U9pCb8 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/07/28/reportaz-z-pietni-slavnosti-pocta-hrdinum/ 
 

 

PŘEDÁNÍ ŠEKU PRO MAREČKA 
4. 8. 2020 

 

Děkujeme všem, kteří přispěli a stále přispívají na sbírkový účet Marečkovi 
Grunskému. Právě díky Vám jsme mohli rodině předat symbolický šek na víc než čtvrt 
milionu korun (přesně 271.475,-)! Tato suma pokryje Marečkovi intenzivní dvouměsíční 
rehabilitační terapie v Neurorehabilitační klinice AXON, a to včetně stravy a ubytování. 
Cílem je vybrat celkem na 4 terapie. Teprve při této intenzitě je léčba nejúčinnější. 
Marečkovi proto můžete přispívat stále, a to na sbírkový transparentní účet ve Fio bance: 
2900415315/2010. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2020/08/04/predani-seku-pro-marecka/ 
 

 

 

VZPOMÍNÁME 
5. 8. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/08/05/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-11/ 

 

 

POZOR REGI BASE SHOOTING CHALLENGE 14 SE BLÍŽÍ 
9. 8. 2020 

 

Pozor REGI BASE Shooting challenge 14 se blíží. Závody v Lazcích jsme bohužel 
museli zrušit kvůli koronaviru, každopádně v Čekanicích se na vás těšíme. 

Registrace od 12.8. zde: http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/1264/ 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2020/08/09/pozor-regi-base-shooting-challenge-14-se-

blizi/ 

 

 

 

DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ NA SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
15. 8. 2020 
 

Děkujeme ,,Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu” za pozvání na Slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie. Slavnosti předcházela bohoslužba v Týnském chrámu a následné 
požehnání Mariánskému sloupu přímo na Staroměstském náměstí. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/08/15/dekujeme-za-pozvani-na-slavnost/ 

https://www.regibase.cz/2020/08/15/dekujeme-za-pozvani-na-slavnost/
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DĚKUJEME  
18. 8. 2020 

 

#Dahua Czech donated CZK 40,000 to Endowment Fund REGI Base I. to support 
disabled veterans, police and firefighters in purchasing wheelchairs and rehabilitation 
supplies. The organization’s founder, Mr. Hynek Čech, has expressed his gratitude to Dahua 
Technology. #DahuaCSR  

 
Celá zpráva: https://bit.ly/3iOkiJF 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/08/18/dekujeme-

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

 

 

 

VYHLAŠUJEME SBÍRKU NA POMOC ZRANĚNÉMU ZÁCHRANÁŘI! 

20. 8. 2020 
 

Vyhlašujeme sbírku na pomoc zraněnému záchranáři! 
Jako elitní záchranář rychlé záchranné služby Jihomoravského kraje zachránil Zdeněk 

Mikula desítky životů. Teď naopak potřebuje zachránit ten svůj. Před dvěma lety, ve 43 
letech, dostal mrtvici a ochrnul od hlavy dolů. Hýbat dokáže jen očima. S okolním světem se 
tak Zdeněk dorozumívá pomocí speciálního počítačového monitoru s unikátním 
programem pro komunikaci, který ovládá právě a pouze očním kontaktem. V současné 
chvíli je Zdeněk v domácí péči, kde o něj s láskou a mimořádným nasazením pečuje jeho 
manželka Veronika. Právě ta se také obrátila na náš nadační fond s žádostí o pomoc. Po 
první návštěvě u Zdeňka doma jsme ihned kontaktovali specialistku na poranění mozku, 
doktorku Hoidekerovou. Ta hned druhý den, přestože byla neděle, za Zdeňkem přijela  
a pomohla mu s výběrem domácích rehabilitačních pomůcek a předala kontakt na 
specializovanou firmu, která mu na míru vyrobí dlahu na dolní končetinu, na které začíná 
být pozorovatelná svalová křeč. Nadační fond REGI Base I. sestavil tým pod vedením 
primářky Zipserové, která bude se Zdeňkem koordinovat další možné způsoby aktivní 
rehabilitace. 

Zdeňkův případ nám svou náročností a celkovou diagnózou připomíná péči  
o zraněného válečného veterána z Afghánistánu s těžkým poškozením mozku, kterému 
jsme před 7 lety včasnou rehabilitací zachránili život. Právě na základě této zkušenosti 
víme, že cokoliv vzdávat by bylo předčasné, a jsme rádi, že i Zdeněk k tomu takto přistupuje 
a že se nepřízni osudu nepoddal, ale naopak se s ní pere a bojuje. 

Pojďte mu v tom pomoci s námi! Své příspěvky na následnou specializovanou 
rehabilitaci mozku a asistenční pomůcky, které bude Zdeněk využívat v domácím prostředí 

https://www.facebook.com/hashtag/dahua?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/dahuacsr?__eep__=6&epa=HASHTAG
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a které pojišťovna plně nehradí, můžete posílat na sbírkový transparentní účet ve Fio 
bance: 2900415315/2010. Jako variabilní symbol prosím uvádějte 112. 

O aktivitách Zdeňka, o jeho zdravotním stavu a o cestě k návratu do běžného života 
Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/08/20/vyhlasujeme-sbirku-na-pomoc-zranenemu-

zachranari/ 

 

 

TRIKA, ČEPICE, NÁŠIVKY A SPOUSTU DALŠÍHO NAJDETE NA NAŠEM 
CHARITATIVNÍM E-SHOPU 
24. 8. 2020 
 

Trika, čepice, nášivky, paracordy a spoustu dalšího najdete na našem charitativním 
e-shopu. https://www.shop.regibase.cz/. Děkujeme všem za podporu Nadačního fondu 
REGI Base. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/08/24/trika-cepice-nasivky-a-spoustu-dalsiho-

najdete-na-nasem-charitativnim-e-shopu/ 
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KPT. LUBOŠ ROUS SLOUŽÍ NA VOJENSKÉM LETIŠTI KBELY 
26. 8. 2020 
 

Kpt. Luboš Rous slouží na vojenském letišti 24. základny dopravního letectva Praha 
Kbely. V říjnu 2019 utrpěl při dopravní nehodě těžký úraz s poškozením míchy v oblasti 
hrudní páteře s diagnózou paraplegie. 

Začátkem dubna 2020 se obrátil s žádostí o pomoc na Nadační fond REGI Base I., 
který již od roku 2011 aktivně pomáhá těžce zraněným novodobým válečným veteránům, 
hasičům a policistům. 

REGI BASE zajistila ve spolupráci s Nadačním fondem Miloš Zeman – prezident 
České republiky během 2 týdnů bezmála 70.000, -Kč na doplacení nového speciálního 
vozíku, který kpt. Rouse urgentně potřeboval po propuštění z RU Kladruby. 

Dalším přáním bylo nákup speciálně upraveného vozidla SEAT Alhambra v hodnotě 
cca 670.000, -Kč, který kpt. Rous bude potřeboval pro cesty do práce. Vozidlo je jediné 
vhodné na snadnějšího naložení a vyložení vozíku z důvodu nefunkčním břišním svalům 

To se podařilo díky všem dárcům a dalším partnerům jako je OMNIPOL, Nadace 
Agrofert, SECO AEROSPACE, BusLine a dokonce osobním darem ředitele Dirka Hoka  
z AIRBUS Defence & Space v Německu, kterého REGI BASE oslovilo. 

Díky službě u Armáda České republiky, disciplíně, výcviku k dobré fyzické kondici 
armáda nabídla kpt. Rousovi po vyřazení z armády stejné pracovní zařazení na letišti v Praze 
Kbely jako civilní zaměstnanec za což jim patří naše velké poděkování. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/08/26/kpt-lubos-rous-slouzi-na-vojenskem-letisti-

kbely/ 

 

 

CHARITATIVNÍ AKCE PRO MAREČKA 
1. 9. 2020 
 

Dne 29.08.2020 proběhl v Restaurace Espresso Břeclav dětský den s karnevalem  
a charitativním dnem pro Marečka pod záštitou nadačního fondu Regi Base. Veškerý 
výtěžek z tomboly a dobrovolného vstupného činil 10.334kč a byl připsán na transparenní 
účet. 

Byla nachystaná tombola a věcné ceny za nejlepší masku. Na této akci se sešlo cca 
70 hostů, kteří si mohli zpříjemnit den i opékáním špekáčků nebo ochutnat pečené sele. 
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Pro dětský den byly připravené různé soutěže. Velké děkuji patří klaunicím Viki  
a Kiki, které zpestřily malováním na tvář obličej velkým i malým hostům a dokonce  
i personálu restaurace. Pro děti byla na čepu limonáda zdarma od sponzora Michala 
Jonáše. 

Pro větší dospěláky bylo na čepu pivečko od sponzorů Křikloun a Lobkowicz. Za 
věcné ceny do tomboly děkujeme sponzorům: ČSOB, Česká pošta a Poštovní spořitelna, 
Michal Jonáš, Včelařský dvůr Lednice, Keramika Krumvíř spol. s.r.o., Cara Plasma Břeclav, 
Gebauer a Griller, Gumotex, Jaroslava Jonášová, Holky s COOP Jednota Břeclav, Bratislavská 
2413, Martina Kolářová Majerova a Hanka Kuhnová. Po skončení dětského dne následovala 
zábava pro dospělé. 

Od 19.00 hodin začala degustace vín Vinařství Annovíno, Lednice, Vinařství VÍNO 
JARMILA, Vinařství CHATEAU VALTICE a degustace lihovin a destilátů od společnosti st. 
Nicolaus. Počasí nám přálo a těšíme se na další akce, na kterých Vás srdečně uvítáme. Ještě 
jednou všem velké Děkujeme, tým restaurace Espresso.  

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/01/charitativni-akce-pro-marecka/ 
 
 

POMOC PRO ZRANĚNÉHO HASIČE RADKA CHMELAŘE 
2. 9. 2020 
 

Slavnostní zahájení charitativní akce „PIVOVAR KAMENICE POMÁHÁ.“ 

Pomoc pro zraněného hasiče Radka Chmelaře Pivovar Kamenice nad Lipou za 
Nadační fond REGI Base I. v pondělí 31.8. 2020 slavnostně zahájil charitativní akci 
„PIVOVAR KAMENICE POMÁHÁ“ v Pivovaru Kamenice nad Lipou. 

Npor. Ing. Radek Chmelař sloužil jako operační důstojník – vedoucí směny na 
krajském operačním středisku sídlícím v Kladně od května 2012 jako operační technik linky 
112. V srpnu 2019 utrpěl vážný úraz následkem pádu, s následným poškozením míchy  
v oblasti hrudní páteře s prognózou paraplegie a zůstal upoután na invalidní vozík. 

Vše vzniklo z popudu bratra zraněného hasiče, Přemysla Chmelaře, sládka výše 
zmíněného pivovaru. Ten se obrátil s prosbou o pomoc na majitele Pivovaru Milana Houšky 

https://www.regibase.cz/2020/09/01/charitativni-akce-pro-marecka/
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a sám zraněný hasič na zakladatele Nadačního fondu REGI Base I. Hynka Čecha. Všichni 
protagonisté si řekli ano, a tak se celá akce stala 31.8. 2020 skutečností. 

Cílem projektuje vybrat částku 715.080, Kč (včetně DPH) na speciálně upravený 
automobil pro zraněného hasiče Radka Chmelaře. Ten se tak bude schopen samostatně 
přepravovat a vrátit se zpět do služby v operačním středisku v Kladně. 

Pivovar Kamenice nad Lipou a Nadační fond REGI Base I. se dohodli na spolupráci ve 
třech fázích: 

1. výtěžek z workshopů vaření Piva pro hasiče (voucher k zakoupení na stránkách Pivovaru 
Kamenice) 

2. výtěžek ze speciální várky piva (3.000 litru) 

3. výtěžek z prodeje piva „Veteránská 11“, (pivní speciál, který bude k nákupu od 
11.11.2020) 

Ve 14:00 zahájili zástupci obou zainteresovaných organizací na nádvoří Pivovaru 
Kamenice nad Lipou celou charitativní akci. Poté se všichni vyfotografovali u soudobé  
i historické hasičské techniky kamenických dobrovolných hasičů a přesunuli se do prostorů 
„šalandy“, které sousedí také malý varna pivovaru. Tam se Radek Chmelař dozvěděl, jak se 
budou učit vařit pivo ti, kteří si zakoupí zážitkový voucher na vaření piva a tím mu pomohou 
získat potřebnou částku na speciálně upravený automobil. 

Po přesunu do hlavní velké varny došlo na jednotlivé rozhovory, včetně těch na 
kameru pro regionální televizní vysílání. 

Všichni protagonisté i hosté ochutnali vynikající pivo Kamenického pivovaru a pak už 
nezbylo než slíbenou pomoc začít realizovat. 

Všechny informace, včetně celého příběhu zraněného hasiče Radka Chmelaře jsou 
na www.pivovarkamenicepomaha.cz 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/02/pomoc-pro-zraneneho-hasice-radka-

chmelare/ 
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DÁREK PRO OCHRNUTÉHO ZÁCHRANÁŘE 
6. 9. 2020 
 

 
Článek zde: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brnane/654563/darek-a-nadeje-pro-

ochrnuteho-zachranare-zdenka-46-neurostimulator-posili-jeho-ochable-

svalstvo.html?fbclid=IwAR2_AZRQs7baNOjaboFgeu2gNUWtxmO4KTrYOf0jXX0n4AFPTv

R73SU2TPA 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/06/darek-pro-ochrnuteho-zachranare/ 

 

 

SHOOTING CHALLENGE 
7. 9. 2020 
 

Už tuto sobotu! 

 
Info zde: http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/1264/ 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/07/shooting-challenge-2/ 
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ROCKOVÝ FESTIVAL VOSTRÁK  
8. 9. 2020 
 

Ve Františkově nad Ploučnicí se v sobotu 5.9. 2020 konal malý rockový festival 
„Vostrák“. Vystoupilo na něm 5 hudebních skupin a díky pořadatelům byl již podruhé 
pozván i náš nadační fond. Hosté se tak nejen bavili, ale i přispěli na činnost REGI Base 
krásnou částkou 9.400, -Kč.  Děkujeme všem! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/08/rockovy-festival-vostrak/ 

 

A JEŠTĚ JEDNA AKCE Z VÍKENDU 
9. 9. 2020 
 

Náměstí v Brandýse nad Labem v neděli ožilo a náš nadační fond byl u toho! Konala 
se zde tradiční akce „Děti na návsi“ pořádaná společností Brandejská hospoda. Součástí byl 
i 11. ročník „Plesu princezen“ organizovaný sportovním klubem Funatic. Nadační fond REGI 
Base I. na akci odprezentoval svou činnost a návštěvníkům pomocí praktických ukázek 
přiblížil život svých zdravotně postižených klientů. Děti si tak třeba mohly vyzkoušet, jaké to 
je ovládat invalidní vozík a jak náročné je se z něj trefit do basketbalového koše. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/09/a-jeste-jedna-akce-z-vikendu/ 

https://www.regibase.cz/2019/10/11/mobilni-telerehabilitacni-kontejner/
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VZPOMÍNÁME 
14. 9. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/14/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-12/ 
 
 

 

SOBOTNÍ AKCE 
15. 9. 2020 
 

Sobotní počasí vyšlo parádně. Bohužel doba covidová zapříčinila, že se zúčastnilo 
pouze 35 střelců. Každý ze závodníků si odnesl věcné ceny. Vybralo se celkem 30.000 korun, 
které byly věnovány zraněnému válečnému veteránovi, kapitánu Rousovi na nákup 
rehabilitačních pomůcek. Děkujeme. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/15/sobotni-akce/ 

 

https://www.regibase.cz/2020/09/15/sobotni-akce/
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NAPSALI V BLESK.CZ 
22. 9. 2022 
 

 
Článek zde: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/655510/adamek-s-sma-po-podani-

nejdrazsiho-leku-obrovske-pokroky-a-velka-radost.html?fbclid=IwAR101K-

y2ib7TriFKC73Qn28z2ts3Wv-pWV4VsQH8lDDFLeMQnKrfoPMido 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/22/napsali-v-blesk-cz/ 

 

 

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ 
22. 9. 2020 
 

Právě je vybráno 80 % z celkové částky na speciální automobil pro hasiče, Npor. Ing. 
Radka Chmelaře, který v srpnu 2019 utrpěl vážný úraz následkem pádu s poškozením míchy 
v oblasti hrudní páteře s prognózou paraplegie. 

Jste skvělí! Děkujeme! 

 

Info zde: https://www.pivovarkamenicepomaha.cz/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regibase.cz/2019/10/26/les-valecnych-veteranu/
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NAJDETE NA NAŠEM E-SHOPU 
30. 9. 2020 
 

Pokud už máte plné zuby roušek, tak co místo nich zkusit nosit šátek? 

  

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/09/30/najdete-na-nasem-e-shopu/ 

 

 

 

VZPOMÍNÁME 
9. 10. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/10/09/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-13// 

 
 

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/
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VIDEO Z NAŠÍ SPOLEČNÉ AKCE S PIVOVAR KAMENICE NAD LIPOU 
11. 10. 2020 
 

Video z naší společné akce s Pivovar Kamenice nad Lipou, kdy se snažíme vybrat 
peníze na speciální automobil pro hasiče, Npor. Ing. Radka Chmelaře. V srpnu 2019 utrpěl 
vážný úraz následkem pádu s poškozením míchy v oblasti hrudní páteře s prognózou 
paraplegie. Chcete-li přispěte jakoukoliv částkou, zašlete Váš dar na: 7025394001/2010. 
Variabilní symbol: 150 Více na https://www.pivovarkamenicepomaha.cz/ 

PIVOVAR KAMENICE POMÁHÁ 
Slavnostní zahájení charitativní akce „PIVOVAR KAMENICE POMÁHÁ.“ Pomoc pro 

zraněného hasiče Radka Chmelaře Pivovar Kamenice nad Lipou a Nadační fond REGI Base… 

 
Dostupné na YOUTUBE.COM: 
https://www.youtube.com/watch?v=rA9MhzDO0rc&t=23s&fbclid=IwAR3y9MeCoy1TLrax

lJFKY0kaeTQc7zBGzSR2CPnaImxfUsIHdX8FaFq-Vf0 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/10/11/video-z-nasi-spolecne-akce-s-pivovar-

kamenice-nad-lipou/ 
 
 
 

UPOUTÁVKA NA CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ “KLUCI Z PLAKÁTU” 
14. 10. 2020 
 

Již delší dobu Vás prostřednictvím sociálních sítí informujeme o charitativní akci na 
podporu bývalého pražského hasiče Roberta Gyömbéra, který díky nepřízni osudu již 
nemůže vykonávat svou profesi. Firma KTH CHEM, nadační fond REGI BASE ,jeho bývalí 
kolegové a kamarádi se proto sešli, aby společnými silami vytvořili charitativní kalendář, 
díky jehož prodeji získá Robert finanční prostředky na pokračování jeho rehabilitace. 

 
Info na: www.kthchem.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/katerina.havlikova.31/videos/10219618004334804 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/10/14/upoutavka-na-charitativni-kalendar-kluci-z-

plakatu/ 

https://www.regibase.cz/2020/10/14/upoutavka-na-charitativni-kalendar-kluci-z-plakatu/
https://www.regibase.cz/2020/10/14/upoutavka-na-charitativni-kalendar-kluci-z-plakatu/
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NOVÉ KŠILTOVKY NA NAŠEM E-SHOPU 
16. 10. 2020 

 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/10/16/nove-ksiltovky-na-nasem-e-shopu// 
 
 

DOBRÉ ZPRÁVY 
21. 10. 2020 
 

Dobrých zpráv není nikdy dost, a zvláště v této době. Pamatujete si na malého 
Adámka Chramostu? Když mu byl necelý rok, vyslechli si jeho rodiče zdrcující diagnózu: 
spinální svalová atrofie. Bez adekvátní léčby se pacienti s touto nemocí nedožívají vysokého 
věku. Na jaře se na náš fond obrátil jeho otec, policista ze Sokolova, se žádostí o pomoc.  
A teď si pusťte toto video! Jsou to jen pár dní staré záběry. Díky nejmodernější léčbě 
přípravkem Zolgensma si Adámek hraje jako každé jiné dítě v jeho věku. Adámek se doslova 
postavil na vlastní nohy, a to díky vám všem, kteří jste ho podpořili a dále podporujete, ale 
také díky panu prezidentovi a panu premiérovi, kteří se za uhrazení této doslova zázračné  
a nejdražší léčby na světě v hodnotě 55 mil přimluvili. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili! 

 
Video: https://www.facebook.com/regibase/videos/1426091397585115 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/10/21/dobre-zpravy/ 
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VZPOMÍNÁME 
22. 10. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/10/22/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-14/ 

 

 

 
VZPOMÍNÁME 
25. 10. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/10/25/vzpominame-

%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%e2%9a%94%ef%b8%8f%f0%9f%95%af-15/ 
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TŘÍLETÝ MAREK GRUNSKÝ 
27. 10. 2020 
 

Před rokem začal dnes tříletý Marek Grunský – syn policistů prap. Grunského  
a pprap. Válkové z Břeclavi – bojovat s nemocí, jejíž příčinu lékaři dodnes přesně neznají. 
Začalo to jako běžné onemocnění. Postupně však Marečkovi začalo ochabovat svalstvo  
a přestával hýbat končetinami. Ukázalo se, že trpí zánětem mozkových blan a míchy  
s celkovým selháním imunitního systému. Po intenzivní terapii v Neurorehabilitační klinice 
AXON v Praze je tu další šance, jak Marečkovi pomoci. Nadační fond REGI Base I. se obrátil 
na Dětskou nemocnici ve Filadelfii, jednu z nejlepších svého druhu v USA, a domluvil zde 
komplexní vyšetření. Cílem nejen nás, ale především Marečkových rodičů a lékařů je zjistit, 
co se skutečně v jeho těle děje. Jedině tak je možné nastavit adekvátní léčbu a vrátit 
Marečka zpátky do běžného života. V nemocnici ve Filadelfii se o Marka budou starat 
specialisté na ortopedii, neurologii, imunologii a imunoterapii, kteří už měli možnost se 
seznámit s jeho lékařskými zprávami. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili, a pomáháme proto i jejich nejbližším. Pomozte 
malému Marečkovi s námi! Svůj finanční dar můžete poslat na sbírkový transparentní účet 
ve Fio bance: 2900415315/2010, VS 158. Děkujeme! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/10/27/trilety-marek-grunsky/ 
 

 
 
FUNKČNÍ TRIČKO REGI BASE 
10. 11. 2020 
 

Funkční REGI Base tričko, velmi povedený asymetrický potisk v kombinaci barev 
černá/červená(linky)/šedý maskáč. Pavéza REGI Base, decentní nápis “Pomáháme těm, 
kteří za nás sloužili.”, ve fullprintovém tisku. Funkční materiál tričkovina TORINO na sport  
i běžné nošení. 



Výroční zpráva 2020    

stránka 55 

 
Najdete na našem e-shopu: https://bit.ly/32uTuZo 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/11/10/funkcni-tricko-regi-base/ 

 

 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU  
11. 11. 2020 
 

Podpořte nejen válečné veterány, ale i další, co za nás slouží, tedy těžce zraněné 
hasiče, záchranáře a policisty. 

Vlčí mák je celosvětovým symbolem válečných veteránů. Těch, co v boji položili život 
a již se nemohou bránit, i těch, kteří přežili, ale jejich zranění jim neumožňují návrat do 
plnohodnotného života. Každý rok 11. listopadu, na Den válečných veteránů si tento 
symbol lidé po celém světě připínají na znamení úcty k těm, kteří za nás sloužili. Protože 
jsme však nyní v pomyslném boji všichni, rozhodli jsme se letos obvyklý prodej vlčích máků 
na ulicích nepořádat. Na ty, kteří potřebují naši pomoc, ale nezapomínáme. 

Zapojte se do naší online sbírky a pomozte nám vybrat symbolických 11.111.111 Kč. 

 
Info na: https://vlcimak.cz 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/11/11/dekujeme-za-podporu-3/ 
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DĚKUJEME VŠEM 
11. 11. 2020 
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili a stále zapojují do našeho projektu www.vlcimak.cz 

 
Info na: https://www.super.cz/729780-maresova-nespavost-se-vyplatila-diky-instagramu-

neplni-jen-sve-konto-ale-pomaha-vybrat-pohadkovou-sumu-pro-

potrebne.html?fbclid=IwAR1VoAftD_D8WYlpOkEj4OumjlxhBQM8M31jRo8b4ircHbeHW1

PlprgIcHY 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/11/11/dekujeme-vsem/ 
 
 
 
 

DOBROČINNÝ UMĚLECKÝ PROJEKT 
12. 11. 2020 
 

Ještě bychom vám rádi představili další dobročinný projekt ke dni Válečných 
veteránů. Klikněte a udělejte si ,,obrázek” sami.  

 
Info na: https://vlcimakyvobrazech.cz 

Vice zde: https://www.regibase.cz/2020/11/12/dobrocinny-umelecky-projekt/ 
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BASEBALLOVÍ MISTŘI PODPOŘILI VÁLEČNÉ VETERÁNY MILIÓNEM KORUN 
12. 11. 2020 
 

Obrovské díky Draci Brno!  

 
Info na: https://milujeme-baseball.cz/2020/11/baseballovi-mistri-podporili-valecne-

veterany-milionem-korun/?fbclid=IwAR09CQ50gthpM3oExUMO9Zy0Fy6brbQPEdcR-

t3LLv9bs1t_txd-HqAMYfg 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/11/12/baseballovi-mistri-podporili-valecne-

veterany-milionem-korun/ 

 
 
 
ONLINE KATALOG 
13. 11. 2020 
 

Prolistujte si online katalog dobročinné aukce VLČÍ MÁKY V OBRAZECH 2020. 

 
Info na: 
https://issuu.com/mikaylasindlerova/docs/katalog_20vl_c4_8c_c3_8d_20m_c3_81ky_20onli

ne_203?fbclid=IwAR1fH8GcmDPtvlY2pcF7sZpuUNGXOVXF3C0v8cBXDMU9ROZ1WOP

EArRh1o8 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/11/13/online-katalog/ 
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DOBROVOLNÍ HASIČI OBDRŽELI 130 TISÍC RESPIRÁTORŮ 
13. 11. 2020 
 

Dobrovolní hasiči obdrželi 130 tisíc nejmodernějších respirátorů v hodnotě 13 
milionů korun. Dne 12. listopadu Nadační fond REGI Base předal dobrovolným hasičům  
v Jihomoravském kraji 130 tisíc respirátorů druhé nejvyšší třídy ochrany, tzv. FFP2. 
Logistické zázemí a sklad těchto ochranných prostředků vytvořili dobrovolní hasiči  
u jednotky v Hasiči Brno – Královo Pole a následně zajistili distribuci dalším jednotkám  
v celém kraji. 

Cílem akce je podpora dobrovolných hasičů, kteří z centrální úrovně takové 
prostředky nedostali, a to přestože poskytují pomoc a jsou v boji s pandemií COVID-19 už 
od jara velice aktivní. Respirátory jsou určeny především pro dobrovolné jednotky nejnižší 
kategorie, tzv. JPO V, kterých je v Jihomoravském kraji nejvíce. Pamatováno je i na 
dobrovolné sbory z jiných krajů, kterým budou pomůcky dopraveny bezplatně. Pro 
dobrovolné hasiče tak jde zároveň i o zkoušku distribuce, kdy musejí pomocí vlastních sil  
a prostředků, a navíc v krátkém čase dopravit materiál do svých sborů tak, aby co nejdříve 
mohly prostředky chránit dobrovolné hasiče v daných okresech. 

Respirátory věnovala fondu společnost BORGY CZ, a.s. Tato ryze česká firma 
založená v roce 2009 působí v 17 zemích střední a východní Evropy na trzích se spotřební 
elektronikou. Zastupuje zde zejména zdravotnické prostředky značky Beurer  
a audiotechniku a příslušenství značky Philips. V současné době zaměstnává přes 60 lidí  
a její plánované letošní tržby dosahují 600 milionů korun. 

Respirátory mají certifikaci českého Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který je 
jedinou akreditovanou laboratoří v ČR pro certifikaci tohoto typu výrobku. Dodávané 
zdravotnické prostředky byly podrobeny funkční zkoušce dle ČSN EN 149+A1. Na základě 
protokolu z této zkoušky je doloženo, že se parametrově blíží spíše k FFP3. Nepropustnost 
aerosolu je na úrovni 97,87 % (pozn.: norma pro FFP2 je 94 % a pro FFP3 99 %). 

Dopravu z Prahy do Brna zajistila zdarma firma Agrico Bohemia s.r.o. Poděkování za 
pomoc s vytvořením logistického zázemí a uskladnění k redistribuci těchto ochranných 
prostředků patří Městské části Brno – Královo Pole. Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/11/13/dobrovolni-hasici-obdrzeli-130-tisic-

respiratoru/ 
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REPORTÁŽ 
16. 11. 2020 
 

Listopad je měsícem válečných veteránů, kteří původně jako aktivní vojáci v misích 
nasazují životy za nás za všechny. To dělají ostatně i hasiči, policisté a záchranáři. Pak přijde 
úraz nebo nemoc. Pomůže stát nebo jsou závislí na někom jiném? Na to odpověděl Hynek 
Čech, předseda správní rady Nadačního fondu REGI Base, který takové hrdiny zastřešuje  
a snaží se jim dlouhodobě pomáhat. Tragické osudy válečných veteránů, selhání státu  
i byrokracii popsal šéf nadace, která jim pomáhá | FACE TO FACE | Televize Seznam 

Listopad je měsícem válečných veteránů, kteří původně jako aktivní vojáci v misích 
nasazují životy za nás za všechny. To dělají ostatně i hasiči, policisté a záchranáři. Pak přijde 
úraz nebo nemoc. Pomůže stát nebo jsou závislí na někom jiném?  

 
Info na: https://www.televizeseznam.cz/video/face-to-face/tragicke-osudy-valecnych-

veteranu-selhani-statu-i-byrokracii-popsal-sef-nadace-ktera-jim-pomaha-

64111642?fbclid=IwAR0V5tAsYpBGXWbavzTf7qlvStbzbzWq7BYWrHBpHS51qqcWg_xWcjI

aA-o 

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

prispevek/ 
 

 

PROJEKT VLCIMAK.CZ 
23. 11. 2020 
 

Projekt www.vlcimak.cz jsme spustili 11.11. s nemalým cílem vybrat 11 111 111 kč. 
Teď, už máme vybráno necelých 1 600 000 kč. Děkujeme všem, kteří přispívají jakoukoliv 
částkou. Projekt běží do konce listopadu a doufáme že se nám povede vybrat co nejvíc pro 
ty, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/11/23/projekt-vlcimak-cz/ 

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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DALŠÍ VLČÍ MÁKY V BUNKRU 
30. 11. 2020 
 

Několik umělců, kteří se podílejí na dobročinném projektu “VLČÍ MÁKY v obrazech 
2020” malíři Rumen Sazdov, Alex Dowis, Zuzana Křováková, Monika Gründler, Misha Fryč, 
Hana Macháčková, Danuše Pichlová, Eva Průšová, Ivana Kabylová a herečka Nikola 
Ďuricová, zhmotnilo vlčí máky nejen ve svých obrazech (dražíme do 17.12.2020 ve 
prospěch našich hrdinů), ale také na stěnu komunitního centra pro válečné veterány,  
v bunkru v srdci Prahy. 

“Když jsem poprvé přišla do bunkru, již trochu pomalovaná stěna mě zaujala”, říká 
kurátorka výstavy Zuzana Křováková, “…napadlo mě, že tato plocha by si zasloužila více 
radosti a hlavně ty vlčí máky. A protože umění mění a nás experimenty a transformace baví, 
z mého nápadu vyrostl pod rukama Rumena Sazdova návrh, který jsme ve skvělé souhře 
společně s Alexem Dowisem proměnili v realitu, realitu rozdělenou do “osobních” polí. 
Každé pole si vylosoval jeden z umělců a vytvořil na něm své vlčí máky. Společnou tvorbu 
vlčích máků jsme si maximálně užili a já věřím, že toto naše unikátní společné dílo přinese 
mnoho potěšení a radosti i dalším. Drazí přátelé, to naše jedinečné pole vlčích máků, to 
musíte vidět. 

 
Více na: www.vlcimakyvobrazech.cz 

Více zde: https://www.regibase.cz/2020/11/30/%f0%9f%8c%badalsi-vlci-maky-v-

bunkru%f0%9f%8c%ba/ 
 

 

 

CO TAKHLE POD STROMEČKEM PÁR DÁRKŮ OD REGI BASE 
4. 12. 2020 
 

Vše najdete na https://www.shop.regibase.cz/. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/04/co-takhle-pod-stromeckem-par-darku-od-regi-

base/ 
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NOVÉ MOŽNOSTI PRO HASIČE 
5. 12. 2020 

 
Zástupci nejlépe hodnocených sborů v anketě Dobrovolní hasiči roku se dnes sjeli 

do Brna. 
Dnes na hasičskou stanici do Králova Pole přijeli zástupci patnácti sborů – top 

finalistů z celé ČR, aby se zúčastnili natáčení krátkých medailonků, které budou promítány 
během slavnostního vyhlášení vítězů ankety. Filmařskému štábu jsme pomohli vytvořit 
příhodné podmínky k natáčení, pauzy mezi natáčením vyplnil náš velitel prohlídkou 
hasičské zbrojnice a zástupce nadace REGIBASE, která podporuje i dobrovolné hasiče. 
Nadace REGI Base exkluzivně představila nové možnosti výhod pro členy dobrovolných 
hasičských sborů. Dobrovolné hasiče roku 2020 a dnes pořízené záběry divákům představí 
Česká televize při galavečeru v únoru příštího roku. Náš sbor je rovněž mezi prvními pěti 
finalisty za oblast jih Moravy. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/05/nove-moznosti-pro-hasice/ 

 
 
 

VÝSTAVA VLČÍ MÁKY 
7. 12. 2020 
  

Zbývá 10 dní do ukončení charitativní aukce Vlčí Máky v Obrazech. 

 
Více na: https://vlcimakyvobrazech.cz/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/07/vystava-vlci-maky/ 
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POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ ZA NÁS SLOUŽILI, A TO DÍKY VÁM VŠEM! 
15. 12. 2020 
 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili, a to díky Vám všem! Naše online sbírka 
spuštěná u příležitosti světového Dne válečných veteránů vynesla bezmála 1,6 mil Kč! 
DĚKUJEME! A komu jsme díky Vám pomohli? 

Npor. Attila Fabián, válečný veterán, který absolvoval i misi v Iráku a kterému se stal 
v roce 2013 těžký úraz, když mu praskla srdeční aorta, může absolvovat pobyt  
v neurorehabilitační klinice a také další léčbu kmenovými buňkami, která mu už jednou 
výrazně pomohla zlepšit jeho zdravotní stav. 

Obdobnou terapii může díky Vašim příspěvkům podstoupit i pprap. Zdeněk 
Čtvrtníček. V roce 2002 utrpěl úraz na tzv. sedadle smrti. Následkem autonehody ochrnul 
od krku dolů, částečně pohyblivé mu zůstaly jen horní končetiny. Ze dne na den tak zůstal 
upoután na invalidní vozík. 

Dobrovolné hasičce Michaele Šrůtkové a npor. Radku Chmelařovi, rovněž hasiči, 
jsme mohli pořídit rehabilitační šlapadlo, tzv. motomed. Michaele Šrůtkové před lety, bez 
jakéhokoliv varování, selhalo srdce. Resuscitace trvala dlouho, a proto se od té doby paní 
Šrůtková vyrovnává s následky hypoxie, tedy nedostatkem kyslíku v krvi. Npor. Chmelař 
utrpěl v srpnu 2019 vážný úraz. Následkem pádu má poškozenou míchu v oblasti hrudní 
páteře s prognózou paraplegie. K invalidnímu vozíku jsme mu proto pořídili pomocný 
motorek, který npor. Chmelařovi pomáhá, aby byl při svém pohybu maximálně soběstačný. 

Vybudování bezbariérového vstupu do domu zase pomohlo zlepšit život kpt. Petru 
Němcovi a jeho desetileté dceři Barborce. Barborka se narodila o 3 měsíce dříve, při 
porodu došlo navíc k resuscitaci, později jí byla diagnostikována dětská mozková obrna. 
Barborka se pohybuje pouze na invalidním vozíku. Kpt. Němec se účastnil několika misí  
v Iráku a stále je v aktivní službě. 

Všechny příběhy najdete na vlcimak.cz. Na transparentní účet č. 202011111/2010 
můžete přispívat i nadále. Děkujeme! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/15/dekujeme-3/ 
 
 
 

SBÍRKA PRO MAREČKA 
17. 12. 2020 
 

Krajské ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje zorganizovalo sbírku 
na pomoc těžce nemocnému Marečkovi, synovi policisty prap. Radka Grunského. Marečka 
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totiž čeká několik pobytů ve specializované dětské neurorehabilitační klinice v Praze a ve 
Zlíně. Vlčí máky pomohly Marečkovi k částce 129 508,- Kč. Velké poděkování patří zejména 
řediteli Krajského ředitelství Police Jihomorovaského Kraje, panu plk. Leoši Tržilovi, který 
celou sbírku podpořil a zajistil prodej mezi svými zaměstnanci, a paní kpt. Silvii Stejskalové, 
která pomohla s náročnou agendou sbírky. Děkujeme. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/17/sbirka-pro-marecka/ 

 
 
ELEKTRONICKÁ DOBROČINNÁ AUKCE KONČÍ DNES O PŮLNOCI 
17. 12. 2020 
 

Elektronická dobročinná aukce končí dnes o půlnoci. 
Výstava “VLČÍ MÁKY v obrazech 2020” obsahuje 27 obrazů vytvořených 25ti 

výtvarníky současnosti a vznikla za účelem pomoci konkrétním válečným veteránům, 
hasičům, záchranářům, policistům. Motivace udělat společně dobrou věc vygenerovala 
mezi námi umělci energii velkého nadšení, protože pomoc potřebným je velmi důležitá, 
stejně tak jako změna života k lepšímu. Navíc malíři mají velké pochopení pro hrdinství  
a obětavost mužů a žen ve zbrani, protože být umělcem, tj. tvůrcem nových pohledů na 
okolní svět, také někdy vyžaduje velkou odvahu a často přináší nejednu změnu. Jedinečná 
výstava tvořená souborem obrazů od současných významných umělců vytvořila prostor pro 
společnou podporu našich hrdinů, kteří bojovali za nás. 

Jednotlivá umělecká díla ze sbírky “VLČÍ MÁKY v obrazech 2020” jsou dražena  
v pražské aukční síní AUKCE Weinberg přímo na stránkách www.aukceweinberg.cz 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/17/elektronicka-dobrocinna-aukce-konci-dnes-o-

pulnoci/ 
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PŘEDÁNÍ NOVÉHO POMOCNÍKA 
19. 12. 2020 
 

Pohyb na invalidním vozíku může být celkem náročný. I proto nás těší, že jsme zase 
mohli pomoci. 

Npor. Radku Chmelařovi jsme předali revolučního elektrického asistenta pohybu 
SMART Drive z USA v hodnotě 132.250,- Kč. Jedná se o přídavný elektrický motor  
k invalidnímu vozíku. Pomáhá při jízdě do kopců i na dlouhé vzdálenosti. Kromě toho mu 
Nadační fond REGI Base I. zajistil také nový speciální na míru vyrobený odlehčený invalidní 
vozík. 

Zraněný hasič nyní pilně cvičí ve Vojenském lázeňském a rekreačním zařízení na 
Slapech. Kvůli zákazu návštěv jsme toto unikátní zařízení předali Radkovi přímo před branou 
ústavu. 

Npor. Chmelař sloužil jako operační důstojník– vedoucí směny na krajském 
operačním středisku hasičského záchranného sboru v Kladně. Od května 2012 byl 
operačním technikem linky 112. V srpnu 2019 utrpěl vážný úraz. Následkem pádu má 
poškozenou míchu v oblasti hrudní páteře s prognózou paraplegie, a je tak trvale upoután 
na invalidní vozík. 

Velké poděkování za to, že npor. Chmelař prožívá zase o kousek kvalitnější život, 
patří zejména stovkám drobných dárců, kteří se zúčastnili naší sbírky. Na transparentní účet 
č. 2900415315/2010 můžete přispívat i nadále. 

Děkujeme, že pomáháte těm, kteří za nás sloužili! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/19/predani-noveho-pomocnika/ 
 
 

VÁNOČNÍ DÁREK PRO MAREČKA 
22. 12. 2020 
 

Pamatujete si ještě na Marečka Grunského – syna policistů prap. Grunského  
a pprap. Válkové z Břeclavi? My jsme rozhodně nezapomněli a jak se před Vánocemi sluší  
a patří, dárky rozdává i Nadační fond REGI Base I. Marečkovi jsme pořídili speciální 
plazmový generátor v hodnotě 89 000,- Kč. A to opět díky darům od Vás všech! 
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Plazmový generátor rozkmitává buněčné membrány pomocí elektromagnetické 
rezonance. Působení specifických frekvencí má velký vliv na podporu lymfatického systému 
a na funkci orgánů. Tento přístroj tak podpoří imunitní systém a pomocí frekvenční terapie 
umí odstranit patogeny v těle. 

Mareček už přes rok bojuje s nemocí, jejíž příčinu lékaři dodnes přesně neznají. 
Začalo to jako běžné onemocnění. Postupně však Marečkovi začalo ochabovat svalstvo  
a přestával hýbat končetinami. Ukázalo se, že trpí zánětem mozkových blan a míchy  
s celkovým selháním imunitního systému. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili, a pomáháme proto i jejich nejbližším. Pokud 
chcete malého Marečka podpořit, posílejte svoje finanční dary i nadále na sbírkový 
transparentní účet ve Fio bance: 2900415315/2010. variabilní symbol 158. 

Děkujeme! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/22/vanocni-darek-pro-marecka/ 

 
 

PF 2021  
22. 12. 2020 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/22/pf-2021/ 
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ZRANĚNÉ HASIČCE POMOHL ČESKÝ VÝROBCE 
23. 12. 2020 
 

Zraněné dobrovolné hasičce pomohl český výrobce rehabilitačních pomůcek! 
Michaele Šrůtkové před lety, bez jakéhokoliv varování, selhalo srce. Resuscitace 

trvala dlouho, a proto se od té doby paní Šrůtková vyrovnává s následky hypoxie, tedy 
nedostatkem kyslíku v krvi. Nadační fond REGI Base I. se proto před časem obrátil na firmu 
Kalpe – rehabilitační přístroje a rotopedy s žádostí o pomoc s výběrem vhodného 
rehabilitačního přístroje. Česká rodinná firma založená již roku 1990 využila svých letitých 
zkušeností s výrobou rotopedů a rehabilitačních přístrojů pro pohybovou léčbu dolních  
a horních končetin a provedla s paní Šrůtkovou kompletní zaměření a vyzkoušení vhodného 
přístroje, který by ji každý den pomáhal v rehabilitaci. Nakonec padl výběr na profesionální 
rehabilitační pohybový přístroj MOTREN Duo 2 pro pasivní, aktivní a asistované cvičení.  

Přístroj je určen k samostatnému procvičování dolních nebo horních končetin a je 
uváděn do pohybu elektromotorem, který je řízen počítačem vybaveným řadou funkcí. 
Výhodou tohoto přístroje je výškově nastavitelné a překlopné rameno, jehož polohu lze 
měnit v závislosti na tom, jaké končetiny se procvičují. Díky velkému barevnému 
dotykovému displeji má cvičící okamžitou zpětnou vazbu o průběhu tréninku. 

Pomůcku v hodnotě 125 776,- Kč jsme paní Šrůtkové předali v nově postaveném 
speciálním sanatoriu Diakonie Betlém v Kloboucích u Brna, které je jedním  
z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním péči pro 
lidi s těžkých handicapem. Věříme, že každodenní rehabilitace jí pomůže zlepšit hybnost 
končetin, napomůže správnému fungování trávicího systému, podpoří krevní oběh a funkci 
srdce a v neposlední řadě povede ke zlepšení fyzického i psychického stavu. 

Velké poděkování patří společnosti TEMIZE s.r.o., která pomohla toto zařízení 
zafinancovat. 

Děkujeme, že pomáháte těm, kteří za nás sloužili. Chcete-li přispět, využijte 
transparentní účet 2900415315/2010. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/23/zranene-hasicce-pomohl-cesky-vyrobce-

rehabilitacnich-pomucek/ 
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JEŽÍŠEK REGI BASE NADĚLOVAL NA ŠTĚDRÝ DEN 
28. 12. 2020 
 

Ježíšek REGI BASE naděloval na Štědrý den přímo u domu rodiny válečného 
veterána kpt. Petra Němce. Díky darům od vás, z projektu www.vlcimak.cz a ve spolupráci 
se společností ARREDA s.r.o. jsme mohli realizovat bezbariérový vstup do domu. Velké 
poděkování patří majitelům společnosti a hlavně panu Vojáčkovi, kteří nám poskytli téměř 
160.000,-Kč slevu na celé dílo a především dokončili stavební práce v rekordním čase tak, že 
jsme mohli přímo na Štědrý den udělat radost celé rodině. 

Válečný veterán kpt. Němec se účastnil několika misí v Iráku a v současnosti je stále 
v aktivní službě. Spolu se svojí manželkou, která je taky aktivní voják, mají 4 malé děti,  
z nichž ta nejstarší, desetiletá Barborka, trpí dětskou mozkovou obrnou. Barborka se 
narodila o 3 měsíce dříve, při porodu došlo navíc k resuscitaci, později jí byla 
diagnostikována právě dětská mozková obrna. Barborka se pohybuje pouze na invalidním 
vozíku. 

Nadační fond REGI BASE I. už v minulosti Barborce zaplatil měsíční pobyt na 
špičkové dětské Neurorehabilitační klinice AXON v Praze. Intenzivní rehabilitace pomohla,  
a proto se na příští rok pokusíme vybrat prostředky na další měsíční pobyt. 

Během návštěv u rodiny kpt. Němce jsme si nemohli nevšimnout nedodělaného 
bezbariérového vstupu do domu. Kvůli chybějícímu chodníku a parkování museli až doteď 
Barborku nosit z domu a do domu v rukou. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
Pokud chcete pravidelně přispívat na další projekty, můžete si zřídit trvalý příkaz 

nebo jednorázově přispět na TRANSPARENTNÍ účet č. 2900415315/2010. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/28/jezisek-regi-base-nadeloval-na-stedry-den/ 
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POMÁHÁME I PŘED KONCEM ROKU 
31. 12. 2020 
 

Pomáháme i před koncem roku a dáváme si předsevzetí, že v tom budeme 
pokračovat i v roce příštím. 

Nadační fond REGI Base I. a český výrobce rehabilitačních přístrojů, firma Kalpe, 
opět spojili své síly a pomohli těžce zraněnému operačnímu důstojníkovi hasičského sboru 
v Kladně, npor. Ing. Radku Chmelařovi. Po bedlivém zkoušení, zaměření vhodného 
příslušenství a nastavení, byl vybrán rehabilitační přístroj na procvičování horních a dolních 
končetin Rotren Solo X v hodnotě 48 314,- Kč. Je vhodný pro efektivní pohybovou léčbu, 
neboť pracuje se zapojením celého těla. Při cvičení tak dochází k zapojení horních končetin, 
trupu a zároveň dolních končetin. Díky tomu se zlepšuje celková fyzická kondice. A se 
zvyšující se kondicí se samozřejmě zlepšuje i samostatnost. Jednodušší jsou pak přesuny do 
automobilu nebo na lůžko. Pro zdravé jedince běžné činnosti, které však pro poraněné 
znamenají každodenní překážku. U výroby přístroje musel být zohledněn i na míru 
vyrobený vozíček. Pro správné vedení dolních končetin byla také na zakázku vyrobena 
správná opora a fixace pro obě lýtka. 

Npor. Chmelař nyní pilně cvičí ve Vojenském rehabilitačním ústavu na Slapech. 
Předání ale proběhlo v jeho bydlišti za účasti tatínka, který mu i s celou rodinou pomáhá  
s úpravami na bezbariérové bydlení. 

Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte realizovat sny těch, kteří za nás sloužili,  
a věříme ve Vaši podporu i v roce 2021. 

Pokud chcete pravidelně přispívat na další projekty, můžete si zřídit trvalý příkaz 
nebo jednorázově přispět na TRANSPARENTNÍ účet č. 2900415315/2010. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2020/12/31/pomahame-i-pred-koncem-roku/ 
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3. Finanční zpráva  
3. 1 Rozvaha k 31. 12. 20201 
 

Označ. 
  

AKTIVA  

 číslo 
řádku  

Účetní období 

stav k 
prvnímu dni 

k 
poslednímu 
dni 

A. Dlouhodobý majetek celkem  A.I.+...+A.IV.  001 +638 +2 677 

A. II. Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 

A.II.1+...+A.II.x  
010 +940  +3 235 

2. Umělecká díla, předměty a 
sbírky 

účet 032 
012 +0 +1 192 

4.  Hmotné movité věci a jejich 
soubory 

účet 022 
014 +940 +2 043 

A. III. Dlouhodobý finanční 
majetek celkem 

A.III.1+...+A.III.x 
021 +0 +12 

A. III. 1. Podíly – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

účet 061 
022 +0 +12 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem 

A.IV.1+...+A.IV.x 
028 -302 -570 

7. Oprávky k samostatným 
hmotným movitým věcem a 
souborům hmotných 
movitých věcí 

účet 082 

035 -302 -570 

B. Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV  040 +801 +7 302 

B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041 +141 +4 981 

B. I. 1. Materiál na skladě účet 112 042 +141 +4 981 

B. II. Pohledávky celkem  B.II.1+...+B.II.x 051 +297 +740 

B. II.   1. Odběratelé účet 311 052 +2 +2 

4. Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51 055 +186 +588 

5.  Ostatní pohledávky účet 315 056 +21 +49 

9. Ostatní přímé daně účet 342 060 +7 +6 

10. Daň z přidané hodnoty účet 343 061 -1 +0 

11. Ostatní daně a poplatky účet 345 062 +1 +1 

17. Jiné pohledávky účet 378 068 +81 +94 

B. III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 

B.III.1+...+B.III.x  
071 +358 +1 563 

B. III.  1. Peněžní prostředky v 
pokladně 

účet 211 
072 +208 +454 

3.  Peněžní prostředky na 
účtech 

účet 221 
074 +150 +1 109 

B. IV.  Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x 079 +5 +18 

B. IV. 1. Náklady příštích období účet 381 080 +5 +18 

 AKTIVA CELKEM A.+B. 082 +1 439 +9 979 

 
1 od 1. 1. 2020, do 31. 12. 2020, v tisících Kč 
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Označ. 
  

 
 
 

PASIVA  

 číslo 
řádku  

Účetní období 

stav k 
prvnímu dni 

k 
poslednímu 
dni 

A Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II 001 +1 439 +9 937 

A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002 +1 409 +2 864 

A. I.    1. Vlastní jmění Účet 901 003 +1 212 +2 338 

2. Fondy Účet 911 004 +197 +526 

A. II. Výsledek hospodaření 
celkem 

A.II.1+...+A.II.x 
 

006 
 

+30 
 

+7 073 

A. II.   1. Účet výsledku hospodaření účet +/-963 007 xxxxxxxx +7 043 

2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

účet +/-931 
008 +93 xxxxxxxxx 

3. Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta minulých 
let 

účet +/-932 
 

009 
 

-63 
 

+30 

B Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010 +0 +42 

B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021 +0 +42 

B. III.  1. Dodavatelé účet 321 022 +0 +17 

4.  Ostatní závazky účet 325 025 +0 +5 

22. Dohadné účty pasivní účet 389 043 +0 +20 

  PASIVA CELKEM A.+B. 048 +1 439 +9 979 

 

 

3. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20202 
 

Označ. 
  

VÝKAZ ZISKU A 
ZTRÁTY 

 
číslo 
řádku 

Běžné období 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A 
Náklady A.I.+...+A.

VIII. 
001 +11 407 +49 +11 456 

A. I. Spotřebované 
nákupy a 
nakupované služby 

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

002 +1 269 +0 +1 269 

A. I.      1. Spotřeba materiálu, 
energie a ostatních 
neskladovaných 
dodávek 

účty 501, 
502, 503 

 
003 

 
+61 

 
+0 

 
+61 

5. Náklady na 
reprezentaci 

účet 513 
007 +36 +0 +36 

6. Ostatní služby účet 518 008 +1 172 +0 +1 172 

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

013 +16 +0 +16 

 
2 od 1. 1. 2020, do 31. 12. 2020, v tisících Kč 
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A. III.  10. Mzdové náklady účet 521 014 +16 +0 +16 

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

021 +9 854 +13 +9 867 

19. Kursové ztráty účet 545 025  +13 +13 

20. Dary účet 546 026 +9 760 +0 +9 760 

22. Jiné ostatní náklady účet 549 028 +94 +0 +94 

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

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

 
029 

 
+268 

 
+36 

 
+304 

A. VI. 23. Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 

účet 551 
030 +268 +0 +268 

26.  Prodaný materiál účet 554 033 +0 +36 +36 

  Náklady celkem 039 +11 407 +49 +11 456 

      

B. Výnosy 040 +18 414 +85 +18 499 

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

043 +18 217 +0 +18 217 

3. Přijaté příspěvky 
(dary)  

účet 682 
045 +18 217 +0 +18 217 

B. III. Tržby za vlastní 
výkony a za zboží 

účty 601, 
602, 603 

047 +0 +11 +11 

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

048 +197 +56 +253 

B. IV.    5. Smluvní pokuty, 
úroky z prodlení, 
ostatní pokuty a 
penále 

účty 641, 
642 

 
049 

 
+0 

 
+17 

 
+17 

7. Výnosové úroky účet 644 051 +0 +2 +2 

8. Kursové zisky účet 645 052 +0 +15 +15 

10. Jiné ostatní výnosy účet 649 054 +197 +22 +219 

B. V.     Tržby z prodeje 
majetku 

B.V.1+...+
B.V.x 

055 +0 +18 +18 

13. Tržby z prodeje 
materiálu 

účet 654 
058 +0 +18 +18 

  Výnosy celkem 061 +18 414 +85 +18 499 

C. Výsledek 
hospodaření před 
zdaněním 

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

062 +7 007 +36 +7 043 

D. Výsledek 
hospodaření po 
zdanění 

B. - A. + 
D. x. 

063 +7 007 +36 +7 043 
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3. 3 Přijaté a poskytnuté dary3
 

 

Přijaté dary  Peněžní – 4 531 000 Kč 

Nepeněžní – 14 802 000 Kč  

Veřejné sbírky 1 149 000 Kč 

Poskytnuté dary 9 760 000 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
3 od 1. 1. 2020, do 31. 12. 2020 
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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/

