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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.) 
202011111/2010 (Fio banka, transparentní účet) 
1984033263/0800 (ČS – USD 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  
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2. Přehled činnosti nadačního fondu 
 

Nadpraporčík v. v. Jiří "Regi" Schams byl iniciátorem založení organizace, která pomáhá 
nejen novodobým válečným veteránům, ale všem, kteří za nás sloužili. Tzn. bývalým vojákům, 
policistům, hasičům, zaměstnancům celní nebo vězeňské správy, pokud jejich služební poměr 
trval minimálně 3 roky, a jejich rodinným příslušníkům. Proto v dubnu roku 2011 Martin Jirsa  
a Hynek Čech založili Nadační fond REGI Base I. Martin Jirsa po chvíli z nadačního fondu odešel  
a postoupil svůj zakladatelský podíl na pana Hynka Čech, který se tak stal jediným zakladatelem. 

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

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

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

Co děláme:  
 
Pomoc válečným veteránům 

Nadační fond REGI Base I. byl založen v roce 2011 s cílem pomáhat zraněným 
novodobým válečným veteránům. Teprve později se rozšířil o pomoc hasičům a policistům. Škála 
služeb, kterou je schopen zraněným veteránům poskytnout, je poměrně široká a děje se tak  
z velké části formou jednotlivých projektů. Po seznámení se s žádostí o pomoci je každý případ 
jednotlivě posouzen a pomoc je postavena na míru každému přijatému případu. Nadační fond 
dokáže pomoci nejen v zajištění a financování rehabilitací na velmi specializovaných 
pracovištích, ale i zorganizovat celý léčebný proces včetně administrativní podpory. A hlavně, 
dokáže pomoci i tam, kde už spousta jiných pomoci nedokáže! 
 
Pomoc hasičům a policistům 

Nadační fond REGI Base I. pomáhá nejen zraněným novodobým válečným veteránům, 
ale od roku 2015 rozšířil svoji pomoc na “všechny, kteří za nás sloužili“. Pomoc u něj tedy najdou  
i vojáci, policisté a hasiči, zranění ve službě. Toto rozšíření bylo reakcí na nedostatečnou 
podporu těchto, velmi často velmi statečných a aktivních jedinců, které zranění vyřadilo  
z běžného života. Pomoc nekončí u lékařské pomoci. Nadace má i vyšší cíl, pokud to jen trochu 
jde, snaží se přispět, třeba zajištěním nadstandardního vybavení, k návratu těchto lidí do 
běžného života. 
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Nákup speciálních rehabilitačních pomůcek 
Zakoupili jsme do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech Eksoskeleton od amerického 

výrobce BIONIX, vertikalizační stůl ERIGO PRO od švýcarského dodavatele HOCOMA, 
kompenzační pomůcku vozík SEGWAY FREEE, speciální pomůcku pro zraněné iWalk od 
amerického dodavatele nebo HOMEBALANCE od české firmy vyvinutou ve spolupráci s ČVUT. 
 
Charitativní střelecké závody 

Nadační fond REGI Base I. pravidelně pořádá charitativní střelecké závody pod názvem 
REGI BASE SHOOTING CHALLENGE. Akce jsou velmi oblíbené, na své si přijdou nejen přítomní 
střelci, pro které je vždy připravena nějaká zajímavá střelecká výzva, ale i diváci pacifisté, byť je 
jich velká menšina. Výtěžek ze zápisného je vždy věnován jednomu konkrétnímu člověku,  
o kterého se nadační fond stará. Více o proběhlých závodech zde nebo na našem facebookovém 
profilu. 
 
Veřejné sbírky 

Nadační fond REGI Base I. pořádá i veřejné sbírky a prostřednictvím silných příběhů se 
snaží podpořit solidaritu s těmi, kteří pomáhali, když mohli, a nyní potřebují, aby společnost 
pomohla zase jim. 
 
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 2021 proběhly díky NF REGI Base následující akce 
 
NEJVĚTŠÍ LETOŠNÍ VÝZVA PRO REGI BASE! 
5. 1. 2021 
  

Do Prahy jsme převezli těžce zraněného záchranáře Zdeňka Mikulu. Když se na nás  
v červnu 2020 obrátila Zdeňkova manželka s žádostí o pomoc, netušili jsme, jak moc špatně na 
tom její manžel je. Zdeněk je ležící, nemluví a není schopen pohybovat žádnou končetinou. 
Jediná komunikace tak vede skrz speciální oční senzor a obrazovku umístěnou nad jeho postelí. 
V loňském roce jsme Zdeňkovi zakoupili speciální neurostimulační prostředek, který aktivoval 
nefunkční svaly na noze a rukou. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/01/05/nejvetsi-letosni-vyzva-pro-regi-base/ 
 
 
DOBROVOLNÍ HASIČI V ÚSTÍ NAD LABEM OBDRŽELI 60 TISÍC ROUŠEK 
14. 1. 2021 

 
Dobrovolní hasiči v Ústí nad Labem obdrželi 60 tisíc roušek v hodnotě 360 tisíc korun. 

Nadační fond REGI Base I., který pomáhá zraněným válečným veteránům, vojákům, policistům, 
a právě i hasičům věnoval dobrovolným hasičům z Ústí nad Labem 60 tisíc roušek. Dar  
v hodnotě 360 tisíc korun věnoval český výrobce jednorázových ústenek DispoMask Czech s.r.o. 
z Litomyšle. Zvláštní poděkování patří panu Ondřeji Maříkovi ze společnosti DispoMask. 

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. Darované roušky budou distribuovány do celkem 7 okresů a asi 250 sborů v rámci 
Ústeckého kraje. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/01/14/dobrovolni-hasici-v-usti-nad-labem-obdrzeli-60-tisic-

rousek/ 

 
 
ZAHŘEJ SE REGI BASE ČEPICÍ A NÁKRČNÍKEM 
17. 1. 2021 

 
Zima, jak má být! Zahřej se REGI Base čepicí a nákrčníkem v novém designu.   

Pro čepici z funkčního materiálu na běžné nošení i sport klikni sem:   
https://www.shop.regibase.cz/Cepice-d145.htm 
Pro nákrčník s variabilním nošením (šátek – rouška, čelenka, čepice) klikni sem:   
https://www.shop.regibase.cz/Satek-tuba-d146.htm 
PS: Nákupem v našem e-shopu podpoříš činnost NF RB. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/01/17/zahrej-se-regi-base-cepici-a-nakrcnikem/ 

 
 
UNIKÁTNÍ LÉČBA KMENOVÝMI BUŇKAMI PRO DVA VÁLEČNÉ VETERÁNY! 
19. 1. 2021 
 

Unikátní léčba kmenovými buňkami pro dva válečné veterány! 
Npor. Attila Fabián je dlouholetý válečný veterán, kterému Nadační fond REGI Base I. 

pomáhá už téměř 4 roky. Válečný veterán pprap. Zdeněk Čtvrtníček, účastník několika misí  
v bývalé Jugoslávii, utrpěl těžký úraz páteře a je kvadruplegik. Díky sbírce na www.vlcimak.cz  
a tedy díky Vám všem se podařilo vybrat přes 700 tisíc korun na zajištění unikátní léčby 
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kmenovými buňkami na specializované klinice mimo ČR. Bohužel u nás se tento typ léčby 
neprovádí. Oběma válečným veteránům jsme zajistili dopravu, ubytování  
a samotnou aplikaci kmenových buněk. Zákrok proběhl naprosto v pořádku a oba veteráni mohli 
o pár hodin později opustit kliniku. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/01/19/unikatni-lecba-kmenovymi-bunkami-pro-dva-valecne-

veterany/ 

 
 
BRZY SE DOZVÍTE VÍC……. 
27. 1. 2021 
 

Obrovské poděkování patří nadačnímu fondu @regibase1. Díky téhle úžasné věci se zase 

můžu pohybovat všude, kam bych se běžně na invalidním vozíku nedostal. Děkuji za tuhle 

možnost a za to co vše děláte! Vážím si toho. 

  
 Více zde: https://www.regibase.cz/2021/01/27/brzy-se-dozvite-vic/ 

https://www.regibase.cz/2021/01/27/
https://www.regibase.cz/2021/01/27/brzy-se-dozvite-vic/
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VIDEOREPORTÁŽ… 
28. 1. 2021 
 

VIDEOREPORTÁŽ: Nadační fond REGI Base opět naděloval, tentokrát dobrovolným 
hasičům v Karlovarském kraji. Předseda správní rady Nadačního fondu REGI Base Hynek Čech.

 
YOUTUBE.COM: https://www.youtube.com/watch?v=xOdMxLId-

y4&feature=emb_logo&fbclid=IwAR1ioPTHci9HQ18CndAeCeLL-

npEd5zFiZc5eAfzS4_8dkyleNRVoL024uM 

Více zde:  https://www.regibase.cz/2021/01/28/videoreportaz/ 

 
 

PŘEDÁNÍ NOVÉHO ELEKTRICKÉHO VOZÍKU PRO HASIČE 
29. 1. 2021 
 

Sportovec, a především nadšený dobrovolný hasič s mnoha úspěchy z požárního sportu.  
V roce 2017 se Standa Zatloukal dostal až na mistrovství ČR hry Plamen dorostu, o rok později 
skončil třetí v krajském kole, běhal závody TFA – Toughest Firefighter Alive, v nichž porážel  
i starší kluky. Požární techniku studuje i na škole. Před dvěma lety na lyžařském výcviku utrpěl 
úraz páteře. Po nepovedeném skoku zůstal ležet, ochrnul a v praxi se tak začal seznamovat  
s pojmem kvadruplegik, což znamená, že má ochrnuté nohy i ruce. Co se však nezměnilo, je 
Standův aktivní přístup k životu. Rehabilituje, cvičí, prostě se snaží hýbat. Ruce rozpohyboval, 
ochrnuté tak zůstávají na rukou už jen prsty. Díky novému elektrickému vozíku Segway Free se 
teď Standa dostane zase dál – do terénu a do přírody. Problém pro tento dopravní prostředek 
nejsou kopce, trávníky, lesní ani polní cesty. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/01/29/predani-noveho-elektrickeho-voziku-pro-hasice/ 

https://www.regibase.cz/2021/01/28/
https://www.regibase.cz/2021/01/28/videoreportaz/
https://www.regibase.cz/2021/01/29/
https://www.regibase.cz/2021/01/29/predani-noveho-elektrickeho-voziku-pro-hasice/
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DĚKUJEME LEOŠI!  
29. 1. 2021 
 

Neskutečné díky Leošovi, který si pro svůj DOBRODEN vybral náš projekt vlcimak.cz.  
Z tohoto projektu bylo prozatím financováno například transplantace kmenových buněk  
a následná rehabilitace pro dva těžce zraněné válečné veterány, nákup speciálních motomedů 
pro zraněné hasiče, nebo náročná rehabilitace pro záchranáře. O další pomoci těm, kteří za nás 
sloužili vás budeme průběžně informovat. Ještě jednou.  

DĚKUJEME LEOŠI!  #dobroden #leosmares #dekujeme #regibase 

  
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/01/29/dekujeme-leosi-

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

 
 
CESTA ZÁCHRANÁŘE POKRAČUJE     
3. 2. 2021 
 

Cesta záchranáře Zdeňka Mikuly zpět k běžnému životu pokračuje a jsme rádi že REGI 
Base má pro vás dobré zprávy. Díky vám všem, kteří jste přispěli nejen v rámci sbírky 
www.vlcimak.cz se Zdeněk Mikula znovu po dlouhé době postavil na vlastní nohy! 

Tomuhle silnému momentu předcházel necelý měsíc náročného cvičení na 
Neurorehabilitační klinice AXON. Ještě na začátku tohoto roku měl Zdeněk vlivem ročního ležení 
svaly ochablé tak, že nevydržel ani sedět. Intenzivní terapie se proto zaměřily hlavně na posílení 
svalů trupu, ale i všech čtyř končetin. Prvních čtrnáct dní v lednu terapeuti nejdříve pracovali na 
tom, aby sám vydržel v sedu. Díky pravidelnému cvičení mu už svaly narostly o 1 až 2 
centimetry, bílá svalová vlákna se začala pomalu měnit na červená související s vytrvalostí  
a Zdeněk tak po dlouhé době konečně mohl zažít, jaký je to pocit opět stát. 

Věříme, že se Zdeňkův zdravotní stav bude dál zlepšovat podobným tempem a brzy ho 
uvidíme dělat i první kroky! 

https://www.regibase.cz/2021/01/29/
https://www.facebook.com/hashtag/dobroden?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPeOI505UZUBr1v1vlLgmBqXEoOTMEDhBf_nksWMWthiOhEszVFXXM90AubkX8z_TjTLS97nvEPYrR7cV4tMCvjjQSQ5nPnKjpSlOfc_l3mMxo3nGZufdAdM8R-Z3Xd_hP1WV1z49Q-jADb4VbSTMh&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/leosmares?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPeOI505UZUBr1v1vlLgmBqXEoOTMEDhBf_nksWMWthiOhEszVFXXM90AubkX8z_TjTLS97nvEPYrR7cV4tMCvjjQSQ5nPnKjpSlOfc_l3mMxo3nGZufdAdM8R-Z3Xd_hP1WV1z49Q-jADb4VbSTMh&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/dekujeme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPeOI505UZUBr1v1vlLgmBqXEoOTMEDhBf_nksWMWthiOhEszVFXXM90AubkX8z_TjTLS97nvEPYrR7cV4tMCvjjQSQ5nPnKjpSlOfc_l3mMxo3nGZufdAdM8R-Z3Xd_hP1WV1z49Q-jADb4VbSTMh&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/regibase?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPeOI505UZUBr1v1vlLgmBqXEoOTMEDhBf_nksWMWthiOhEszVFXXM90AubkX8z_TjTLS97nvEPYrR7cV4tMCvjjQSQ5nPnKjpSlOfc_l3mMxo3nGZufdAdM8R-Z3Xd_hP1WV1z49Q-jADb4VbSTMh&__tn__=*NK*F
https://www.regibase.cz/2021/01/29/dekujeme-leosi-❤️🇨🇿⚔️/
https://www.regibase.cz/2021/01/29/dekujeme-leosi-❤️🇨🇿⚔️/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/02/03/cesta-zachranare-pokracuje-

%e2%9a%94%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%f0%9f%9a%91/ 

 

 

DĚKUJEME ZA ČLÁNEK BLESK.CZ  

4. 2. 2021 

 

Děkujeme za článek Blesk.cz   

 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/668173/hasic-standa-po-skoku-na-lyzich-ochrnul-

dostal-vozicek-za-pul 

milionu.html?fbclid=IwAR1Wtwsq8EDYXUu0SzxcYNX3p95YOysfaoS1Ft9w2RGUL9gZ_ASyITAAoI0 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/02/04/dekujeme-za-clanek-blesk-cz/ 

 

 

https://www.regibase.cz/2021/02/03/cesta-zachranare-pokracuje-%e2%9a%94%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%f0%9f%9a%91/
https://www.regibase.cz/2021/02/03/cesta-zachranare-pokracuje-%e2%9a%94%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf%f0%9f%9a%91/
https://www.regibase.cz/2021/02/04/
https://www.regibase.cz/2021/02/04/dekujeme-za-clanek-blesk-cz/
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OCHRANNÉ POMŮCKY PRO KYJEVSKOU NEMOCNICI  

9. 2. 2021 

 

Jsme rádi, že jsme minulý týden mohli našim dlouhodobým ukrajinským partnerům 

předat 4000ks respirátorů FFP2 a 1800 roušek. Tyto ochranné pomůcky budou použity  

v Ústřední nemocnici Ministerstva vnitra v Kyjevě. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/02/09/ustredni-nemocnice-v-kyjeve-dostala-ochranne-pomucky/ 

 

 

SHOOTING CHALLENGE 

24. 2. 2021 
 

Všichni střelci ať si poznačí v kalendáři. Těšíme se a věříme že se uvidíme. 

 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/02/24/shooting-challenge-3/ 

https://www.regibase.cz/2021/02/09/
https://www.regibase.cz/2021/02/09/ustredni-nemocnice-v-kyjeve-dostala-ochranne-pomucky/
https://www.regibase.cz/2021/02/24/
https://www.regibase.cz/2021/02/24/shooting-challenge-3/
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NADAČNÍ FOND REGI BASE I. POMOHL VÁLEČNÉMU VETERÁNOVI VYBOJOVAT  
ŽIVOTNÍ ZÁVAZEK 
25. 2. 2021 
 

Nadační fond REGI Base I. pomohl válečnému veteránovi vybojovat životní závazek. 
Radek Štefl strávil v armádě přes 12 let, sloužil mimo jiné i u chrudimských výsadkářů  
a zúčastnil se taky několika zahraničních misí v bývalé Jugoslávii. Uspěl však i jako instruktor 
bojového umění MUSADO. Bohužel při jednom bojovém pěším přesunu s plnou polní si po pádu 
přetrhal ramenní vazivo a poranil si záda. Následné zdravotní komplikace jeho působení  
v armádě ukončily. Najít vhodnou práci byl horší boj než ten, který zažíval v terénu. Kvůli tomu 
začal brzy zápolit i s financemi. Úspory brzy došly a řada přišla na půjčky. Jenže drobné půjčky 
nahradily „výhodnější“ půjčky a ještě ty „výhodnější“, které postupně Radka dostávaly do 
beznaděje jak v rovině pracovní, tak v té rodinné. A právě tehdy, když přišel i o to poslední, když 
se s ním manželka rozvedla a odešla i se 2 dětmi, ocitl se Radek nejen na dně své kasy. Alimenty 
nebyl schopen splácet, a tak mu v roce 2014 jako jednomu z prvních u nás dle nového zákona 
exekutor zabavil řidičák. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/02/25/nadacni-fond-regi-base-i-pomohl-valecnemu-veteranovi-

vybojovat-zivotni-zavazek/ 
 

 

PO DEVATENÁCTI LETECH ZNOVU NA NOHOU 
3. 3. 2021 
 

Po devatenácti letech znovu na nohou. Válečný veterán pprap. Zdeněk Čtvrtníček, který  
v roce 2002 utrpěl těžký úraz krční páteře, právě absolvuje intenzivní rehabilitaci. Ta zahrnuje  
i cvičení ve speciálním přístroji Lokomat, který simuluje chůzi a neustálým a precizním 
opakováním pohybu “přehrává” paměťovou stopu. Lokomat je pouhou součástí náročných 
rehabilitačních cvičení, které Zdeněk absolvuje poté, co mu byla v polovině ledna provedena 
transplantace kmenových buněk. 

Jak transplantaci kmenových buněk, tak následnou rehabilitaci v hodnotě bezmála 420 
tisíc korun, jsme mohli pro pprap. Čtvrtníčka zrealizovat a zaplatit díky projektu vlcimak.cz. 

Tímto příspěvkem chceme Zdeňkovi popřát také všechno nejlepší k jeho dnešním 
narozeninám. 

https://www.regibase.cz/2021/02/25/
https://www.regibase.cz/2021/02/25/nadacni-fond-regi-base-i-pomohl-valecnemu-veteranovi-vybojovat-zivotni-zavazek/
https://www.regibase.cz/2021/02/25/nadacni-fond-regi-base-i-pomohl-valecnemu-veteranovi-vybojovat-zivotni-zavazek/
https://www.regibase.cz/2021/03/03/
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Facebook: https://www.facebook.com/regibase/videos/125407586173080/ 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/03/03/po-devatenacti-letech-znovu-na-nohou/ 

 

,,BOJ POKRAČUJE´´ 
8. 3. 2021 
 

Když se v červnu minulého roku na REGI BASE obrátila s žádostí o pomoc manželka těžce 
zraněného záchranáře Veronika, bylo jasné, že máme před sebou opět velkou výzvu. Tehdy jsme 
však zdaleka ještě netušili, jak moc špatně na tom její manžel je. 

Jako elitní záchranář rychlé záchranné služby Jihomoravského kraje zachránil Zdeněk 
Mikula desítky životů. Po jedné náročné noční službě v roce 2017 postihla však Zdeňka v jeho 43 
letech rozsáhlá mozková příhoda. Ve Fakultní nemocnici Brno, kam byl převezen, byl uveden do 
umělého spánku a začal doslova boj o život. Zdeněk ochrnul od hlavy dolů a lékaři mu nedávali  
v podstatě žádnou naději na to, že by se mohl jeho stav někdy zlepšit. Částečný posun nastal  
v boskovické nemocnici, kde se po odstranění tracheostomie podařilo Zdeňkovi zařídit 
neurorehabilitační pobyt.  

Ani po něm však nebyl schopen sedět, mluvit, hýbat rukama či nohama. Jediná 
komunikace tak probíhá skrz speciální oční senzor a obrazovku umístěnou nad jeho postelí. 
Očním kontaktem Zdeněk skládá věty, které počítač následně přečte. Tento stav tak Zdeňka 
doslova uvěznil doma, kde o něj však s láskou a mimořádným nasazením pečuje jeho manželka 
Veronika. Právě ta se také obrátila na náš nadační fond se žádostí o pomoc. 

https://www.facebook.com/regibase/videos/125407586173080/
https://www.regibase.cz/2021/03/03/po-devatenacti-letech-znovu-na-nohou/
https://www.regibase.cz/2021/03/08/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/03/08/boj-pokracuje/ 

 

PRŮBĚH TRANSPLANTACE KMENOVÝCH BUNĚK 
9. 3. 2021 
 

Nadstrážmistr Robert Gyömbér – odsloužil sedmadvacet let u Hasičského záchranného 
sboru v Praze a nyní kvůli těžké nemoci potřebuje dlouhodobou rehabilitační péči. 

S naším nadačním fondem spolupracuje již od roku 2018 a za tu dobu udělal 
neuvěřitelný pokrok, kdy se doslova postavil z invalidního vozíku na vlastní nohy. Pro Roberta 
jsme zajistili nákladné rehabilitace včetně pořízení rehabilitačních přístrojů. Byl první, kdo mohl 
využívat telerehabilitační kontejner, který jsme mu instalovali přímo na jeho zahradě. 

Minulý týden absolvoval Robert transplantaci kmenových buněk v hodnotě 348 000 Kč  
a v současnosti podstupuje intenzivní měsíční rehabilitaci v Neurorehabilitační klinika AXON pod 
vedením paní primářky MUDr. Jarmily Zipserové. Věříme, že progres bude opět velmi významný,  
a doufáme, že se Robert brzy vrátí zpět do práce. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/03/09/prubeh-transplantace-kmenovych-bunek/ 

https://www.regibase.cz/2021/03/08/boj-pokracuje/
https://www.regibase.cz/2021/03/09/
https://www.facebook.com/klinikaaxon/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBa6-TNK1Z3OXKUec5YtrX7WKWffdyXYbKQV3TX_BrWIM-t34iZDRsdvi-dcc2m3u5ZK7Dx6EPAR2WDwn83VE0nbfzLtp803EjC2G2v9J3eAnq2FaeCw6WzZvmLAIY7yZYL8y_uJ7z2yqK40qkYc-iw_3o1_rfsC1mZcg67s8jmPFpFNXqTBqzxjYbIvcIHZ1Ou0ksoqZomPewuRF_wSHXCEXkNjTOacbxEmzuTHudHDdQxZBRkrAIUatXMkFAgD3HuU01SfftYdtyathiPl1rG9vf4gjnEujmI21JDviNFxe3fkWFxvg&__tn__=K-R
https://www.regibase.cz/2021/03/09/prubeh-transplantace-kmenovych-bunek/
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NA MĚSÍČNÍ REHABILITAČNÍ POBYT DORAZÍ DÍKY REGI BASE DVA ZRANĚNÍ 
VÁLEČNÍ VETERÁNI Z GRUZIE 

11. 3. 2021 
 
Na měsíční rehabilitační pobyt dorazí díky REGI BASE dva zranění váleční veteráni  

z Gruzie. 
Koncem roku se na nás písemně obrátilo ministerstvo obrany Gruzie, konkrétně oddělení pro 
péči o válečné veterány, s žádostí o pomoc s rehabilitační péčí pro jejich zraněné novodobé 
válečné veterány. 

Těší nás, že za 10 let činnosti si REGI BASE získal takový respekt a dobrou pověst, že se na 
nás obracejí i ze zahraničí. Jakmile to bude možné, tedy v momentě, kdy se v České 
republice uvolní přísná protiepidemická opatření, přepravíme dva zraněné vojáky z Gruzie  
k nám. Na setkání s velvyslankyní Gruzie paní Mariam Rakviashvili jsme se shodli, že cílem je 
dlouhodobá spolupráce. Věříme proto, že se nám podaří zlepšit zdravotní stav nejen prvním 
dvěma, ale i dalším zraněným vojákům v českých rehabilitačních zařízeních. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/03/11/na-mesicni-rehabilitacni-pobyt-dorazi-diky-regi-base-dva-

zraneni-valecni-veterani-z-gruzie/ 

 
 
VÁLEČNÝ VETERÁN ATTILA FABIÁN MÁ ZA SEBOU JIŽ DRUHOU APLIKACI 
KMENOVÝCH BUNĚK 
24. 3. 2021 
 

Válečný veterán Attila Fabián má za sebou již druhou aplikaci kmenových buněk. 
Proběhla v lednu a téměř okamžitě následovala intenzivní rehabilitace v Neurorehabilitační 
klinika AXON. Po vstupní kontrole dovedností a fyzičky byl pro Attilu sestaven program skládající 
se z ergo, logo, fyzio a lokomatu. Terapie probíhaly od pondělí do pátku, vždy po čtyřech 
hodinách. 

Než se dostal Attila do kondice, stálo to velké úsilí jeho i terapeuty. Nebyl by to ale Attila, 
aby si nestanovil velké cíle. Během jednoho týdne postupně zvyšoval svou výkonnost a na 
poslední den si nechal dokonce rekord v chůzi. Na Lokomatu ušel 1.569 metrů za 45 min! 
Celkem za 19 dní to tak čítá 21.614 metrů! 

https://www.regibase.cz/2021/03/11/
https://www.regibase.cz/2021/03/11/na-mesicni-rehabilitacni-pobyt-dorazi-diky-regi-base-dva-zraneni-valecni-veterani-z-gruzie/
https://www.regibase.cz/2021/03/11/na-mesicni-rehabilitacni-pobyt-dorazi-diky-regi-base-dva-zraneni-valecni-veterani-z-gruzie/
https://www.regibase.cz/2021/03/24/
https://www.facebook.com/klinikaaxon/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQb4JpHmENgId06MX7UDCvvVCsffuKSCua2McGXY58jQcyn3ZWoAW_MdbXFlEOKCY7_cy3ZPlpUINVtGSsHubCfhi2q-TsKu-SRvIuDE3FOu0qRalhmgaD3KOQ3PGAEwhLRUiwAURdKVJPKFZEm4G91fUtd7jv1pz4yP2oRdxtxKPSJZt_lbQyprKg-hWSI-0QASKniGmnIlvZ386HuOoVDikO2SqP9na6Lezjg6aBoO5iB6RF4-F1EynLUfYOc-zlc-5lpgVajwnElEZiQY6U-VPZO01rwwcZaWHj3ME5P6HaNYkokwXTPo81IGT3WQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/klinikaaxon/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQb4JpHmENgId06MX7UDCvvVCsffuKSCua2McGXY58jQcyn3ZWoAW_MdbXFlEOKCY7_cy3ZPlpUINVtGSsHubCfhi2q-TsKu-SRvIuDE3FOu0qRalhmgaD3KOQ3PGAEwhLRUiwAURdKVJPKFZEm4G91fUtd7jv1pz4yP2oRdxtxKPSJZt_lbQyprKg-hWSI-0QASKniGmnIlvZ386HuOoVDikO2SqP9na6Lezjg6aBoO5iB6RF4-F1EynLUfYOc-zlc-5lpgVajwnElEZiQY6U-VPZO01rwwcZaWHj3ME5P6HaNYkokwXTPo81IGT3WQ&__tn__=K-R
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/03/24/valecny-veteran-attila-fabian-ma-za-sebou-jiz-druhou-

aplikaci-kmenovych-bunek/ 
 

VOZIDLO PRO VÁLEČNÉHO VETERÁNA RADKA ŠTEFLA 
29. 3. 2021 
 

Vozidlo pro válečného veterána Radka Štefla. Válečný veterán Radek Štefl strávil  
v armádě přes 12 let, sloužil mimo jiné u chrudimských výsadkářů a zúčastnil se taky několika 
zahraničních misí v bývalé Jugoslávii. Specializoval se na partyzánský boj v lese, zkušenosti má i z 
ženijního praporu, kde absolvoval kurz trhacích prací nebo ženijních zátarasů. Uspěl i jako 
instruktor bojového umění MUSADO.  

Bohužel při jednom bojovém pěším přesunu s plnou polní si po pádu přetrhal ramenní 
vazivo a poranil záda. Rentgen potvrdil velmi snížený meziobratlový prostor v lumbální části. 
Následné zdravotní komplikace mu neumožnily v práci pro armádu pokračovat. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/03/29/vozidlo-pro-valecneho-veterana-radka-stefla/ 

https://www.regibase.cz/2021/03/24/valecny-veteran-attila-fabian-ma-za-sebou-jiz-druhou-aplikaci-kmenovych-bunek/
https://www.regibase.cz/2021/03/24/valecny-veteran-attila-fabian-ma-za-sebou-jiz-druhou-aplikaci-kmenovych-bunek/
https://www.regibase.cz/2021/03/29/
https://www.regibase.cz/2021/03/29/vozidlo-pro-valecneho-veterana-radka-stefla/
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KALENDÁŘ HASIČŮ 2021 
9. 4. 2021 
 
Navazujeme další spolupráci, abychom mohli zase o něco lépe pomáhat těm, kteří za nás 
sloužili! Na začátku března jsme se potkali s předsedou Českomoravské konfederace odborových 
svazů Josef Středula. Téma diskuze bylo jasné – podpora těch, kteří jsou po zranění propuštěni 
ze služby a pro něž je obtížné po uzdravení získat zpět svou pracovní pozici. 

Jak se o zraněné válečné veterány, policisty, ale i hasiče stará REGI BASE jsme ukázali  
v praxi. Společně jsme navštívili zraněného hasiče Roberta Gyombéra v Neurorehabilitační 
klinika AXON . Robert zde momentálně dokončuje první fázi náročné rehabilitace po 
transplantaci kmenových buněk. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/04/09/kalendar-hasicu/ 

 

RESPIRÁTORY PRO DOBROVOLNÉ HASIČE 
19. 4. 2021 
 

V pátek 16. dubna 2021 předal Nadační fond REGI Base I. v hasičské zbrojnici Sboru 
dobrovolných hasičů v Kytíně 3 tisíce respirátorů FFP2 do rukou Ing. Josefa Myslína, starosty 
Okresního sdružení hasičů Praha-západ. Za Nadační fond REGI Base I. byl přítomen předseda 
správní rady Bc. Hynek Čech společně se zástupci sponzorské firmy OMD Vision, s. r. o. Akce se 
dále zúčastnili Ing. Jan Šrůtek, člen Okresní odborné rady velitelů OSH Brno-město, a Miloslav 
Holý, starosta Obce Kytín a zástupce domovského SDH a v neposlední řadě náměstek starosty 
OSH Praha-západ. 

Respirátory budou rozděleny mezi zhruba 550 členů sborů okresního sdružení nad 70 let, 
zbylé budou uloženy jako záloha pro případ potřeby. 

https://www.regibase.cz/2021/04/09/
https://www.facebook.com/klinikaaxon/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDmFHNr40SkxmmvXHzr6ysweyTZr56eAmYFSX31l9b-MiwWep4JCyrdxPoVl_9iTadQ-M_mVMYxKeBPyORWTsaEOapIkMmy4S8qHORUIqtbTBg2-EkNZKZkyVIbhmQRzNJN-FYBECnNr_L9kQNVbp8EtjRx9vpCKmIRQGcuyhBqDgHqXy61j14HEUlXhw3PYS_gCLzeZhjR_5fKGJgJbf_gfDScVUGXZFmxIr0ueHoL039gct5fLl5KyYcoeuGeDVpfKIPllN8HKoNFwzmFMsvFGV2qd_-ykytWenHZBeaZnsGCBOQ1SQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/klinikaaxon/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDmFHNr40SkxmmvXHzr6ysweyTZr56eAmYFSX31l9b-MiwWep4JCyrdxPoVl_9iTadQ-M_mVMYxKeBPyORWTsaEOapIkMmy4S8qHORUIqtbTBg2-EkNZKZkyVIbhmQRzNJN-FYBECnNr_L9kQNVbp8EtjRx9vpCKmIRQGcuyhBqDgHqXy61j14HEUlXhw3PYS_gCLzeZhjR_5fKGJgJbf_gfDScVUGXZFmxIr0ueHoL039gct5fLl5KyYcoeuGeDVpfKIPllN8HKoNFwzmFMsvFGV2qd_-ykytWenHZBeaZnsGCBOQ1SQ&__tn__=K-R
https://www.regibase.cz/2021/04/09/kalendar-hasicu/
https://www.regibase.cz/2021/04/19/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/04/19/respiratory-pro-dobrovolne-hasice/ 
 

 
STŘELECKÝ ZÁVOD ODLOŽEN 
20 4. 2021 
 

Vážení přátelé ….bohužel jsme nuceni charitativní střelecký závod dne 24.04. 2021  
v Olomouci přesunout na pozdější termín. O náhradním termínu vás budeme informovat. 
Děkujeme za pochopení. 

  
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/04/20/strelecky-zavod-odlozen/ 

 
 
NADAČNÍMU FONDU REGI BASE I. JE 10 LET! 

22. 4. 2021 
 

Víme, že za nás slouží – ať už v zahraničních misích Armády ČR, v uniformě policie či 
pomáhají při rozličných událostech v hasičském stejnokroji. Málokdy ale známe jejich jména. 
Nadační fond REGI Base I., jejímž zakladatelem je Hynek Čech, zná takových hrdinů několik 
nejen jmenovitě. Zná jejich životní příběh a mnohdy i celé jejich rodiny. 

https://www.regibase.cz/2021/04/19/respiratory-pro-dobrovolne-hasice/
https://www.regibase.cz/2021/04/20/
https://www.regibase.cz/2021/04/20/strelecky-zavod-odlozen/
https://www.regibase.cz/2021/04/22/
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Za 10 let jsme všem těm, kteří za nás sloužili, pomohli díky Vám. Díky dárcům, 
sponzorům a podporovatelům jsme mohli zajistit plnohodnotný život desítkám zraněných 
válečných veteránů, vojáků, policistů a hasičů, ale také jejich blízkým, kterým vypovědělo službu 
jejich vlastní zdraví a kterým najednou neuměli pomoci ani ti, kteří běžně zachraňují životy  
a majetky nás všech. 

Pro tyto všechny zajišťujeme nejmodernější rehabilitační vybavení a kompenzační 
pomůcky, vyhledáváme specializovanou lékařskou pomoc doma i v zahraničí. Nezaháleli jsme ani 
v průběhu pandemie koronaviru. Rozdávat roušky, respirátory a štíty jsme jezdili po celé zemi. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/04/22/nadacnimu-fondu-regi-base-i-je-10-let/ 

 

DALŠÍ ROUŠKY A RESPIRÁTORY PRO DOBROVOLNÉ HASIČE 
27. 4. 2021 
 

V pondělí 26. dubna proběhlo v hasičské zbrojnici v Malých Svatoňovicích předání daru 
od Nadačního fondu REGI Base I. Dar v podobě 2 000 kusů respirátorů a 5 000 kusů roušek 
vyrobených v České republice předal předseda správní rady Nadačního fondu Bc. Hynek Čech 
společně se zástupci sponzorské firmy OMD Vision, s. r. o . Akce se zúčastnil také Ing. Jan Šrůtek, 
člen Okresní odborné rady velitelů OSH Brno-město. Dar si v Malých Svatoňovicích převzal 
starosta OSH Trutnov Miroslav Bárta a starostové jednotlivých okrsků okresu, kteří ho předají 
dále do jednotek sborů dobrovolných hasičů. 

I v době, kdy dochází k postupnému rozvolňování života v České republice, je takový dar 
pro hasiče velice důležitý. Hasiči rozváží dezinfekční prostředky ve svých obcích a poskytují 
roušky a respirátory spoluobčanům. 

https://www.regibase.cz/2021/04/22/nadacnimu-fondu-regi-base-i-je-10-let/
https://www.regibase.cz/2021/04/27/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/04/27/dalsi-rousky-a-respiratory-pro-dobrovolne-hasice/ 

 

 
 

MILÉ PODĚKOVÁNÍ Z MINISTERSTVA VNITRA UKRAJINY V KYJEVĚ 
4. 5. 2021 
 

Milé poděkování z centrálního zdravotního střediska Ministerstva vnitra Ukrajiny  
v Kyjevě, kterému nadační fond REGI Base poskytl 4000ks respirátorů a 1800 roušek. 

´´Statní instituce Centrální zdravotní středisko Ministerstva vnitra Ukrajiny vyjadřuje svou 
vděčnost Nadačnímu fondu REGI Base I za poskytnutou bezplatnou pomoc týkající se pomůcek 
osobní ochrany (4000 kusů respirátorů třídy FFP2 a 1800 kusů roušek) za asistence ukrajinské 
pobočky Nadační fond REGI Base Ukrajina. Děkujeme. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/05/04/mile-podekovani-z-ministerstva-vnitra-ukrajiny-v-kyjeve/ 

 

https://www.regibase.cz/2021/04/27/dalsi-rousky-a-respiratory-pro-dobrovolne-hasice/
https://www.regibase.cz/2021/05/04/
https://www.regibase.cz/2021/05/04/mile-podekovani-z-ministerstva-vnitra-ukrajiny-v-kyjeve/
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NADAČNÍ FOND REGI BASE NEZAPOMÍNÁ ANI NA DRUHOVÁLEČNÉ VETERÁNY 
6. 5. 2021 
 

Když nám v nadačním fondu zazvonil telefon, na jehož druhém konci byl novodobý 
válečný veterán Josef Slávik z Moravy s prosbou, zda bychom mohli potěšit druhoválečného 
veterána, plukovníka Jana Hronka, se zajištěním nového digitálního měřiče na tlak, který se mu  
v týdnu rozbil, neváhali jsme ani minutu. O dva dny později jsme už zvonili my na dům pana 
plukovníka v Charvatské Nové Vsi u Břeclavi. S sebou jsme měli nejmodernější digitální tlakoměr 
na paži OMRON M7 Intelli IT. Přístroj má dělenou paměť pro dva uživatele, detekci arytmie, 
grafické znázornění tlaku, indikaci správně nasazené manžety, velký LCD displej, paměť, 
pohybový senzor, průměr tlaku a umí také sdílet naměřená data s chytrým telefonem s přesností 
měření pulzu 95 % a přesností měření tlaku -3 mmHg. Má i připojení Bluetooth a je kompatibilní 
se systémy Android a iOS. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/05/06/nadacni-fond-regi-base-nezapomina-ani-na-

druhovalecne-veterany/ 

 
 
TŘÍLETÝ ALEX TRPÍ EPILEPSIÍ 
7. 7. 2021 
 

Alexanderovi jsou teprve tři roky, ale v nemocnici a u lékařů strávil možná víc času než 
leckterý dospělý. V lednu 2019 mu totiž diagnostikovali epilepsii, kterou trpí pravděpodobně už 
od narození. Od sedmi měsíců proto dochází na nejrůznější formy cvičení a rehabilitací. Nadační 
fond REGI Base teď pomůže zajistit Alexovi další důležitou léčbu, která jeho stav může výrazně 
zlepšit. Součástí měsíční rehabilitace budou i pravidelné návštěvy v nemocnici v Kladně, kde je k 
dispozici moderní hyperbarická komora. Hyperbarická oxygenoterapie je léčebná metoda 
spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. 

Pomáhejte s námi a pomozte nám vybrat 100 000,- Kč. Zasláním příspěvku na účet číslo 
202011111/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte: Alex) vrátíte Alexe z nemocničního prostředí 
zase zpět na dětské hřiště. 

https://www.regibase.cz/2021/05/06/
https://www.regibase.cz/2021/05/06/nadacni-fond-regi-base-nezapomina-ani-na-druhovalecne-veterany/
https://www.regibase.cz/2021/05/06/nadacni-fond-regi-base-nezapomina-ani-na-druhovalecne-veterany/
https://www.regibase.cz/2021/07/07/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/07/07/trilety-alex-trpi-epilepsii/ 

 

 

ODPOČÍVEJ V POKOJI OLINE 
12. 7. 2021 
 

V sobotu 10. 7. 2021 nás velice zarmoutila zpráva o náhlém úmrtí našeho přítele, 
vlastence a podplukovníka Československé lidové armády Ing. Oldřicha Jurmana (*1940). 

Oldřich Jurman byl přes čtyřicet let pracovníkem vojenské rozvědky – tzv. frontového 
průzkumu, který působil v civilním prostředí, kde absolvoval i Vysokou školu ekonomickou  
 v Praze se zaměřením na komplexní problematiku vojenské i civilní železniční dopravy. Po 
odchodu do penze vydal řadu knih z prostředí tajných služeb, jejichž problematiku důvěrně znal 
z vlastní, celoživotní práce. Poslední svou knihu nazvanou Pravda o Vlasovcích pokřtil 22. června 
2021 v Praze. 

Odpočívej v pokoji Oline. 
 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/07/12/odpocivej-v-pokoji-oline/ 

https://www.regibase.cz/2021/07/07/trilety-alex-trpi-epilepsii/
https://www.regibase.cz/2021/07/12/
https://www.regibase.cz/2021/07/12/odpocivej-v-pokoji-oline/
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ELEKTROSTIMULÁTOR CEFAR POMÁHÁ VETERÁNOVI 
19. 7. 2021 

 
Seznamte se s bývalým velitelem 43. vpr. plk. v.v. Zdeňkem Kolářem, dalším z těch, 

kterým REGI Base pomáhá. 
Zdeněk si dlouhodobě stěžoval na bolest v pravé noze, která mu komplikovala chůzi. Po 

konzultaci s předními odborníky v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech zakoupil REGI Base 
speciální elektrostimulátor CEFAR. Ten se používá hlavně v případech akutních a chronických 
bolestí mnoha druhů. Vysokofrekvenční TENS aktivuje mechanismus nervového systému. 
Elektrické impulzy z elektrod, které jsou umístěny na kůži nebo v blízkosti bolestivé oblasti, 
stimulují nervy tak, aby blokovaly signály bolesti do mozku. Nízkofrekvenční TENS zase stimuluje 
vydání endorfinů, přírodních zabijáků bolesti. 

Chcete taky jako my podpořit novodobé válečné veterány, vojáky, ale i zraněné hasiče či 
policisty? Nejjednodušší je nastavit si trvalý příkaz. Dary na dobročinné účely si můžete také 
odečíst z daní. Číslo účtu: 2020 111 11 / 2010 Děkujeme, že pomáháte těm, kteří za nás sloužili! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/07/19/elektrostimulator-cefar-pomaha-veteranovi/ 

 

 

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO? 
21. 7. 2021 

 
Co má společného středočeská záchranka, hasičský sbor ze stejného kraje a Nadační 

fond REGI Base I.? Ti všichni se rozhodli podpořit těžce zraněného kpt. v.v. Radka Andrleho, 
zaměstnance záchranné služby a bývalého dlouholetého hasiče. Na centrále zdravotnické 
záchranné služby to v úterý 20. 7. 2021 stvrdili svými podpisy MUDr. Pavel Rusý, plk. Ing. Petr 
Chalupník a zástupce našeho fondu, a to smlouvou o vzájemné spolupráci. 

Děkujeme našim partnerům za důvěru a věříme, že vzájemná spolupráce bude ku 
prospěchu potřeb záchranáře a hasiče kpt. Radka Andrleho. O vývoji vás budeme informovat, 
jakmile se Radkův zdravotní stav stabilizuje. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

https://www.regibase.cz/2021/07/19/
https://www.regibase.cz/2021/07/19/elektrostimulator-cefar-pomaha-veteranovi/
https://www.regibase.cz/2021/07/21/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/07/21/co-maji-spolecneho/ 

 
 

SYN PROFESIONÁLNÍHO HASIČE BOJUJE S EPILEPSIÍ 
31. 7. 2021 
 

Tohle je malý Saša, syn profesionálního hasiče, nadstrážmistra Alexandra Matouška z HZS 
Plzeň. Nedávno jsme vám popisovali jeho boj s epilepsií, kterou trpí pravděpodobně už od 
narození. Nyní má za sebou intenzivní rehabilitaci v Neurorehabilitační klinice AXON. Docházel 
sem každý všední den na tříhodinové cvičení. Kromě klasické rehabilitace i na logopedii  
a snoezelen, tedy terapii, která aktivuje smysly ve speciálně vybavené místnosti. 

To, co by bylo ještě před časem, nemožné si jen představit, Saša zvládá. Pozdraví rukou  
a díky mírnému zpevnění středu těla jde občas sám do sedu a udrží se v něm. 

Důležité je teď ale nepřestávat a pokračovat v intenzivním cvičení i nadále. Pomáhejte 
Alexovi s námi. Zasláním příspěvku na účet číslo 2020 111 11/2010 (do zprávy pro příjemce 
uveďte: Alex) vrátíte Alexe z nemocničního prostředí zase zpět na dětské hřiště. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. A pomáháme i jejich rodinám. 

https://www.regibase.cz/2021/07/21/co-maji-spolecneho/
https://www.regibase.cz/2021/07/31/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/07/31/syn-profesionalniho-hasice-bojuje-s-epilepsii/ 

 

 
SHOOTING CHALLENGE 15! 
2. 8. 2021 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/08/02/shooting-challenge-15/ 

 
 

PŘEDALI JSME UNIKÁTNÍ SYSTÉM NA ÚPRAVU VODY! 
8. 8. 2021 
 

Předali jsme unikátní systém na úpravu vody! 
Válečný veterán nprap. David Píša trpí dlouhodobě roztroušenou sklerózou. A jeho stav 

se bohužel průběžně zhoršuje. Díky své manželce, která o nprap. Píšu vzorně pečuje od začátku 
jeho nemoci a která aktivně hledá možnosti, jak svému manželovi pomoci, má teď ale naději, že 
jeho zdravotní stav může být naopak o něco lepší. 

https://www.regibase.cz/2021/07/31/syn-profesionalniho-hasice-bojuje-s-epilepsii/
https://www.regibase.cz/2021/08/02/
https://www.regibase.cz/2021/08/02/shooting-challenge-15/
https://www.regibase.cz/2021/08/08/
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Leveluk K8 od japonské společnosti Enagic je certifikované zdravotnické zařízení, které 
umí vyrobit sedm druhů vod vhodných pro široké praktické využití. Mimo jiné vede k vyčištění  
a odkyselení organismu a postupnému zlepšení zdravotního stavu. Nprap. Píša na sobě už po 
třech měsících používání začal pozorovat pozitivní změny. 

Cena přístroje je téměř 90 000 korun a Nadačnímu fondu REGI Base se jej podařilo 
zajistit hlavně díky vám, kteří podporujete české válečné veterány. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/08/08/predali-jsme-unikatni-system-na-upravu-vody/ 

 
 

BRANNÝ ZÁVOD PRO DĚTI 
9. 8. 2021 
 

 
Více zde: https://www.facebook.com/events/2251006791702969/?ref=newsfeed 

https://www.regibase.cz/2021/08/09/branny-zavod-pro-deti/ 

 

 

 

VÁLEČNÍ VETERÁNI Z GRUZIE V LÁZNÍCH DARKOV 
14. 8. 2021 
 

Do karvinských Lázní Darkov dorazili váleční veteráni z Gruzie. Dva zranění gruzínští 
vojáci Amiran Adamia a Nikoloz Tsereteli, kteří se účastnili bojů v krvavém gruzínsko-
abchazském konfliktu, absolvují v Lázních Darkov měsíční léčebný rehabilitační pobyt. Zároveň si 
zde vyzkouší nejmodernější speciální protézy. Jejich přepravu, léčbu i nové protézy hradí 
Nadační fond REGI Base, pobočka Regi Base Georgia. 

https://www.regibase.cz/2021/08/08/predali-jsme-unikatni-system-na-upravu-vody/
https://www.facebook.com/events/2251006791702969/?ref=newsfeed
https://www.regibase.cz/2021/08/09/branny-zavod-pro-deti/
https://www.regibase.cz/2021/08/14/


Výroční zpráva 2021       
                                                      
 

stránka 27 
 

Amiran Adamia byl během bojů vážně zraněn kulkou a následující rok mu během dalších 
operací pod nohama vybuchla pěchotní mina a přišel o levou nohu. Byl vyznamenám Řádem 
Vakhtang Gorgasali třetí třídy. Nikoloz Tsereteli sloužil ve speciálních jednotkách. Výbuch miny 
ho připravil o obě nohy. Poté vystudoval právnickou fakultu a nyní působí jako advokát. Je 
držitelem medaile Za bojové zásluhy. 

 
Váleční veteráni z Gruzie v Lázních Darkov 
 
Více zde: https://tv.blesk.cz/…/prezili-zurivy-valecny-konflikt-v… 

https://www.regibase.cz/2021/08/14/valecni-veterani-z-gruzie-v-laznich-darkov/ 

 
 
 

HRDINA RADEK POTŘEBUJE NOVOU PROTÉZU 
17. 8. 2021 

 
Pouze tři hasiči v zemi se můžou pochlubit Medailí Za hrdinství, kterou převzali z rukou 

prezidenta republiky. Kpt. v.v. Radek Andrle je jedním z nich. Obdržel ji za zásah při úniku chlóru 
během povodní v roce 2002. 

Porod v sanitce – pro záchranáře jeden z nejobtížnějších zákroků. V březnu 2018 naštěstí 
vše dobře dopadlo a do mělnické porodnice dorazila maminka Iveta s holčičkou Eliškou zcela  
v pořádku. 

Proč vám toto vše píšeme? Život Radka Andrleho byl vždy pestrý. Celý svůj profesní život 
pomáhá ostatním. Ať už původně jako hasič, nebo později jako záchranář. 

Vše se však změnilo v květnu letošního roku, kdy měl Radek těžkou dopravní nehodu. 
Jeho manželka zemřela, on utrpěl devastující poranění levé nohy, kterou mu nakonec museli 
lékaři nad kolenem amputovat. Druhou nohu má několikrát zlomenou a sešroubovanou, stejně 
jako pánev. Díky špičkové péči lékařů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady ale přežil. 
Výsledky přináší i pravidelné využívání hyperbarické komory. Na novou nejmodernější protézu 
nohy i s kolenním kloubem, kterou pojišťovna neproplácí, mu však chybí rovných 200.000,- Kč. 

https://tv.blesk.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftv.blesk.cz%2Fvideo%2F7148240%2Fprezili-zurivy-valecny-konflikt-v-gruzii.html%3Ffbclid%3DIwAR1n9Psl7wpqQbN8yhGrPybmvqAeJ0xEbsRuHnhh6tXdXjFYRIWUafn7Vjc&h=AT3moqSCk-y5Xb-Wn0YzprCLrlmp_bzNM8kAJTFdWpSR37SSWz-t57NHuf3jWtggj1xCtYzPhmBcpJA6nl5zH8yHYSfMRRtsyhi2nmHH-SNXb34y0gOXzQf4CgoduHiAVGc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0FZFp_SziYwzMUCRX2kmEWzdmuCOcPwHGGnvKE0nsH8_isJLZxkvon8Sm-9ym1GEIws_t9EvnvD9f5_GCtInT3LpERbrUySe1k3TzGnxz01ZJQCgQVc_bzVUpPPWkzYXHC5s3YBmlsRSH7SQ21err7cCyq7xQIqKliKq4eVFbzhq4
https://www.regibase.cz/2021/08/14/valecni-veterani-z-gruzie-v-laznich-darkov/
https://www.regibase.cz/2021/08/17/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/08/17/hrdina-radek-potrebuje-novou-protezu/ 

 
 

PŘEDSEDA HYNEK ČECH HOSTEM POŘADU 360° 
19. 8. 2021 
 

Předseda správní rady Nadačního fondu REGI Base Hynek Čech hostem pořadu 360° 
na CNN Prima NEWS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: https://cnn.iprima.cz/porady/360deg-0/18082021-hynek-cech-petr-bohacek-martin-

weiss?fbclid=IwAR0S5nkbc2q9aN9qDfIJdxSsN6RG1D4R09OWsWA4v112aJsO5SIGtB6o2OY 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/08/19/predseda-hynek-cech-hostem-poradu-360/ 

 

 

BRANNÝ ZÁVOD PRO DĚTI 
23. 8. 2021 
 

Pod záštitou Nadačního fondu REGI Base proběhl v sobotu v obci Kytín branný závod pro 
děti Partyzánský samopal 2.0. Program připravil a celou akci zorganizoval válečný veterán  
z cizinecké legie Stanislav Gazdik. (IAODG Ltd.) 

https://www.regibase.cz/2021/08/17/hrdina-radek-potrebuje-novou-protezu/
https://www.regibase.cz/2021/08/19/
https://www.facebook.com/cnnprima/?__cft__%5b0%5d=AZW23V9jPZ2up6DUn6xaAPRCrcBqvQTw3k-cI_BgfrIbewtuynBiw0S1or_R63Yf0MozOvQm2tws5SXqYMlBgEfFz5rdnWx1L5SlrOh_AziTCWgNgcaT5erl2Bd4sgSaEeBjcgdfSEayd1nQPY_P_Me1&__tn__=kK-R
https://cnn.iprima.cz/porady/360deg-0/18082021-hynek-cech-petr-bohacek-martin-weiss?fbclid=IwAR0S5nkbc2q9aN9qDfIJdxSsN6RG1D4R09OWsWA4v112aJsO5SIGtB6o2OY
https://cnn.iprima.cz/porady/360deg-0/18082021-hynek-cech-petr-bohacek-martin-weiss?fbclid=IwAR0S5nkbc2q9aN9qDfIJdxSsN6RG1D4R09OWsWA4v112aJsO5SIGtB6o2OY
https://www.regibase.cz/2021/08/19/predseda-hynek-cech-hostem-poradu-360/
https://www.regibase.cz/2021/08/23/
https://www.facebook.com/iaodg/?__cft__%5b0%5d=AZUoosF9Hsv3pO7SYEOJ7EoRFLaRZ_j89gU7EZjHlUv95FplM-zdL8paSPa-v13dnFcoXG_yf1kcA3hpqlofzMV-x_UrcFp0rV_L1MH2eS7ZrcmGTjGxpCxM4Q1OVH4OA8yQCumAo8N838qnx_mFEr3Ts5-Mmw2o6kg0uRYQYS3QTQ&__tn__=kK-R
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Dostat děti od počítačů do přírody není dnes vůbec lehké. S pomocí starosty obce Kytín 
pana Miloslava Holého a jeho týmu se to však podařilo. Závod v délce 5 km s deseti praktickými 
stanovišti jako zdravověda, střelba ze vzduchovky nebo lanová dráha prověřil znalosti dětí i jejich 
rodičů. Navíc všichni závodníci byli odměněni věcnými dary, které jim tento jedinečný závod vždy 
připomenou. 

 
Video z akce: https://www.facebook.com/iaodg/videos/884859715482143 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/08/23/branny-zavod-pro-deti-2/ 

 
 

REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE 
28. 8. 2021 
 

Podívejte se v reportáži Česká televize, jaké pokroky dělá náš zraněný hasič a záchranář 
kpt. Radek Andrle. V květnu měl vážnou nehodu. Jeho manželka při ní zemřela, on sám přišel  
o nohu. Donedávna přitom pomáhal druhým, za což dostal i vyznamenání od prezidenta 
republiky. A rád by ve svém poslání pokračoval. 
Děkujeme všem, kteří Radkovi přispěli na protézu. Vybralo se už neuvěřitelných 800 tisíc korun. 
A proto nás napadlo pořídit Radkovi nejmodernější tzv. bionickou protézu s kolenním kloubem. 
Ta stojí ještě zhruba o milion více. Věříme však, že společně to zvládneme. Přispět můžete na 
účet č. 7025394001/2010. Děkujeme, že pomáháte! 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/…/22141100014…/video/859912 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/08/28/reportaz-ceske-televize/ 

https://www.facebook.com/iaodg/videos/884859715482143
https://www.regibase.cz/2021/08/23/branny-zavod-pro-deti-2/
https://www.regibase.cz/2021/08/28/
https://www.facebook.com/ceskatelevize/?__cft__%5b0%5d=AZXofhKBpvDg-l7oVsNNVe9K3SR0W-tlXrfnbC5EhGYtOKeHHuaNT2muj1Lz8PreEYkjASsALNuRRLDvziZpnqWBw5C842iM9dlzpYdnW1gTgX2FpEi0ECRgGxhvIHc3a183LNiJaUi-BU5OcmfMrHuU&__tn__=kK-R
https://www.ceskatelevize.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140827-udalosti-v-regionech/video/859912?fbclid=IwAR0GMEbq40BbrUsM74l90vo2_saal5ZSH-qrph21K8ctAkNzwFQ4sCEYTb4
https://www.regibase.cz/2021/08/28/reportaz-ceske-televize/
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DĚKUJEME ZA HORSKÉ KOLO 

2. 9. 2021 
 

Víte, co nás baví na naší činnosti nejvíc? To, že můžeme dělat radost. A nejde vždy jen  
o řešení složitých zdravotních problémů. I malé radosti jsou důležité. Děkujeme proto manželům 
Kellerovým, kteří Nadačnímu fondu REGI Base věnovali horské kolo. Už na začátku léta jsme 
tento dar předali Matyášovi, synovi válečného veterán prap. Davida Píši. 
Děkujeme, že pomáháte s námi těm, kteří za nás sloužili! 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/09/02/3066/ 

 
 
SHOOTING CHALLENGE 15 
3. 9. 2021 
 

Tentokrát výtěžek věnujeme dceři válečného veterána nprap. Šavrňáka. Vybraná částka 
bude použita na úhradu rehabilitace. 

Jeho dcera Nikola již jednou absolvovala speciální rehabilitace v hodnotě 72 000 Kč,  
v rámci nichž se učila v podstatě znovu chodit. Byly to náročné dva měsíce. Nikola jezdila domů 
unavená, noha jí otékala, měla bolesti. I přesto se ale dostavovaly výsledky. Už po měsíci tvrdé 
dřiny zahodila berle! Ani sami lékaři nečekali takový posun za tak krátkou dobu. Vyhráno sice 
ještě není – noha se musí znovu osvalit, poškozený nerv zahojit a celkově je třeba, aby se zlepšila 
návratnost krve do nohy a zdokonalil ohyb kolene. Těšíme se na vás na střelnici v Čekanicích. 

https://www.regibase.cz/2021/09/02/
https://www.regibase.cz/2021/09/02/3066/
https://www.regibase.cz/2021/09/03/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/09/03/shooting-challenge-15-2/ 

 
 
 

DNES PROBĚHL STŘELECKÝ ZÁVOD V ČEKANICÍCH 

4. 9. 2021 
 

Dnes úspěšně, přes veškerou možnou nepřízeň, proběhl střelecký závod Regi Base 
Shooting Challenge 15. v Čekanicích. Bylo nám ctí pomoci dceři nprap. Šavrňáka částkou 33 
000,- Kč. Tato částka se vybrala ze startovného. Ještě jednou bychom rádi touto cestou 
poděkovali všem účastníkům této akce a stejně tak i podporovatelům. Více fotek se dočkáte  

v dohledné době  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/09/04/dnes-probehl-strelecky-zavod-v-cekanicich/ 

 

AKCE VOSTRÁK 
8. 9. 2021 
 

Vostrák – to je festival hudby různých žánrů, který organizují váleční veteráni  
z Liberce. O uplynulém víkendu proběhl již třetí ročník a nás těší, že rok od roku stoupá počet 
jeho fanoušků. Ještě větší radost máme ale z toho, že roste i částka vybraná na činnost 
Nadačního fondu REGI Base I. Letos se vybralo celkem 21 160 Kč. Děkujeme všem přispěvatelům 
a děkujeme, že můžeme být součástí tohoto projektu! 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

https://www.regibase.cz/2021/09/03/shooting-challenge-15-2/
https://www.regibase.cz/2021/09/04/
https://www.regibase.cz/2021/09/04/dnes-probehl-strelecky-zavod-v-cekanicich/
https://www.regibase.cz/2021/09/08/
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/09/08/3082 

 
 

NOVINKY V OBLASTI REHABILITACE 
13. 9. 2021 
 

Abychom mohli pomáhat, musíme se i průběžně učit. A to hlavně novinky v oblasti 
rehabilitace, ale třeba i nové formy terapie v domácím prostředí. Za pozvání na druhou českou 
tele-neurorehabilitační konferenci a možnost setkat se s experty děkujeme ARTAK Česká 
asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s Konference proběhla pod záštitou sekce 
Telemedicíny České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP a pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. 
et Mgr. Adam Vojtěch 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/09/13/novinky-v-oblasti-rehabilitace/ 

https://www.regibase.cz/2021/09/13/
https://www.facebook.com/ARTAKCZ/?__cft__%5b0%5d=AZUe1FAnsAvpE8_QxTG5AOe_JIQMmBI9iwHALF0kzMjLNNtbJ7VJC6mGA000K26OG3wdL2zXJI88McNK5TyTn1m-VUOGMfpoI1jGltYk_PyRzFC4WKLFD2QwWnaNT04gMLPxtT613cWXsNHYRv3-_BKK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ARTAKCZ/?__cft__%5b0%5d=AZUe1FAnsAvpE8_QxTG5AOe_JIQMmBI9iwHALF0kzMjLNNtbJ7VJC6mGA000K26OG3wdL2zXJI88McNK5TyTn1m-VUOGMfpoI1jGltYk_PyRzFC4WKLFD2QwWnaNT04gMLPxtT613cWXsNHYRv3-_BKK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/adamvojtech2017?__cft__%5b0%5d=AZUe1FAnsAvpE8_QxTG5AOe_JIQMmBI9iwHALF0kzMjLNNtbJ7VJC6mGA000K26OG3wdL2zXJI88McNK5TyTn1m-VUOGMfpoI1jGltYk_PyRzFC4WKLFD2QwWnaNT04gMLPxtT613cWXsNHYRv3-_BKK&__tn__=-%5dK-R
https://www.regibase.cz/2021/09/13/novinky-v-oblasti-rehabilitace/
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DNY NATO 
18. 9. 2021 
 

Na Dny NATO v Ostravě / NATO Days in Ostrava nesmíme chybět. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/09/18/dny-nato/ 
 
 

VERTIKALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

23. 9. 2021 
 

Vypadá spíš jako mučící nástroj, ale je to přesně naopak. Stavěcí stůl slouží  
k vertikalizaci imobilních klientů, kteří se z různých zdravotních důvodů nezvládnou sami 
postavit a stát. Díky této pomůcce se daří předcházet tromboembolickým potížím nebo 
osteoporóze, podporuje ale také kardiovaskulární systém a peristaltiku. V neposlední řadě 
pomáhá klientům i psychicky, a je proto nezbytnou součástí rehabilitace osob s tělesným 
handicapem. Stavěcí stůl stojí 25 000 korun a Nadační fond REGI Base I. ho pořídil i díky Vašim 
příspěvkům. Děkujeme! V rehabilitačním centru Rehafit pod vedením paní ředitelky Pavlíny 
Zvelebilové bude sloužit i pro potřeby našich zraněných válečných veteránů, jakými jsou třeba 
kpt. Rous nebo rotný Kubík. Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/09/23/vertikalizacni-zarizeni/ 

https://www.regibase.cz/2021/09/18/
https://www.facebook.com/natodays/?__cft__%5b0%5d=AZU4x3QJcpkDV6X6Fng36YzZiTAWR7gQpl_nVsocGuDy48pRSTQJYt_1Yfhxp5y0PbIL32uiImIE4D4e2zMDI9ly9hjaNJ3s3ysT06-ogNzjRyNcqY_lIM9P6E8zAVbLdzKy9Us_Sxh9C5bBzQMjxAEZ&__tn__=kK-R
https://www.regibase.cz/2021/09/18/dny-nato/
https://www.regibase.cz/2021/09/23/
https://www.facebook.com/Rehafit-285216691069/?__cft__%5b0%5d=AZXk4fDrETmLk1XNe-mdGJtkOLEtK_rpwCV4IMfD2nVYTCslYn6pkZJNEPTYmUXstuaPMMFRaofRuqLHwscsVre-VUmj6BrVXW8fNvHxtKK-LEYvnEc5OpZ6Zrf336yCUrHafoY-seAZ5G27xpFTPTJj&__tn__=kK-R
https://www.regibase.cz/2021/09/23/vertikalizacni-zarizeni/
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NOVÝ HANDBIKE PRO HASIČE 

30. 9. 2021 
 

Kotoučová brzda, přehazovačka, velkokapacitní baterie. Řeč není o nejnovějších trendech 
v cyklistice, i když o radost z pohybu jde také. Tzv. handbike určitě znáte. Handicapovaný jezdec 
jede vleže ve speciálním vozíku, který ovládá rukama. Nadační fond REGI Base I. jde ale zase  
o krok dál a npor. Radku Chmelařovi pořídil pohon Triride v hodnotě 170 000 Kč. Jde o přídavné 
kolo, kdy se pohon připojí přímo k mechanickému vozíku. Pohyb je zajištěn pomocí pedálů, které 
jezdec rozpohybuje svými pažemi. V dosahu pedálů je i kotoučová brzda a přehazovačka.  
V komfortní jízdě pomáhá i velkokapacitní baterie, a tedy pohon funguje na principu elektrokola. 
Výrobce udává dojezd až 100 km. Do té doby se ale spíše dříve „vybijí“ paže jezdce.  

Další výhodou je i to, že je napojen přímo na vozík, a tak není problém jej kdykoliv 
během jízdy odpojit a pokračovat jen ve vozíku. Během výletu tak lze navštívit občerstvení, 
památku či jakýkoliv jiný bezbariérový cíl, který by byl z klasického handbiku nedostupný.  
„Z pohonu Triride jsem nadšený. Získal jsem volnost, jaké jsem na vozíku ještě nedosáhl. Bez 
problému, a hlavně bez dopomoci se dostanu na místa, která jsem od úrazu neměl šanci 
navštívit. Alespoň částečně se tak přibližuji k živou před úrazem,“ shrnuje výhody svého nového 
společníka npor. Radek Chmelař.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.Děkujeme za Vaše příspěvky, které vracejí radost do života! Přispět můžete 
prostřednictvím našeho transparentního účtu č.2602018522 / 2010Pomáháme těm, kteří za nás 
sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/09/30/novy-handbike-pro-hasice/ 

 

 

 

https://www.regibase.cz/2021/09/30/
https://www.regibase.cz/2021/09/30/novy-handbike-pro-hasice/
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BIONICKÁ PROTÉZA PRO ZÁCHRANÁŘE 

4. 10. 2021 
 

Rehabilitační ústav Kladruby má nového pacienta! Minulý týden sem po dlouhé 
hospitalizaci v nemocnicích nastoupil kpt. Radek Andrle. Jak už od nás víte, tento hasič  
a záchranář měl v květnu vážnou dopravní nehodu, při které přišel o nohu. Nyní musí Radek 
posílit právě svoji druhou nohu, kterou má sešroubovanou, aby mohl absolvovat operaci kyčle  
a především, aby mohl následně dostat nejmodernější, tzv. bionickou protézu. Radka přišel 
krátce po nástupu na pokoj osobně pozdravit a přivítat dokonce sám ředitel ústavu, pan Josef 
Hendrych. Spolupráce s kladrubským rehabilitačním ústavem, která trvá už od roku 2014, si 
Nadační fond REGI Base I. velice váží. Právě nejmodernější robotické vybavení a profesionální 
personál pomáhají našim klientům vracet se zpátky do běžného života. Děkujeme všem, kteří 
Radkovi přispěli na protézu. Vybráno je už přes milion korun, ale stále chybí asi 600 tisíc korun. 

Přispět můžete na účet č. 7025394001/2010. Pomáhejte těm, kteří za nás sloužili,  
s námi. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/10/04/bionicka-proteza-pro-zachranare/ 
 
 

NOVÁ KNIHA OPERATIVEC I. 
7. 10. 2021 

 
Máme pro vás tip na nevlídné podzimní dny i večery! Nadační fond REGI Base I. vydal 

knihu z prostředí bezpečnostních složek. Román „OPERATIVEC I. – Pravidlo tří zdrojů“ napsal 
jako svou prvotinu bývalý policista a operativec mjr. Eduard Krainer. Děj se odehrává na 
Středním východě a také v Česku a popisuje policejní a kontrašpionážní akci našich operativců. 
„Prokop se otřásl chladem. S takovou tady chytíme možná tak rýmu, a ne ty dva, zaklel. Tohle 
kdybych věděl, vezmu si karimatku. A ačkoliv začínal mít na velitele a jeho akci vztek, uvnitř 
chápal, že tak to prostě je. Pachatel, kterého rozpracováváš a denně s ním  
v podstatě žiješ jeho život, má tak přesně stanovené denní návyky, že si podle něj můžeš řídit 
hodinky. A pak, když ho jdeš sebrat, najednou nikde není.“ Zaujal vás úryvek z knihy? Nás také.  
A proto, když nás Eda oslovil s žádostí o spolupráci při vydání románu, neváhali jsme a začali 

https://www.regibase.cz/2021/10/04/
https://www.facebook.com/Rehabilitační-ústav-Kladruby-245380235352/?__cft__%5b0%5d=AZXAVRoazO_ECXnI1hkitHYx4BfBBD2vU8FomP111s_CCpNdgbuQh8btCnywms0cK75nwIDrN0cfytzRy4zGYpDQs-uXe4TTggB0J_5GFql-MJNNa_BQGtjYZuN6LFZjyjgqwQm0OO1F8xYleez3RKsG&__tn__=kK-R
https://www.regibase.cz/2021/10/04/bionicka-proteza-pro-zachranare/
https://www.regibase.cz/2021/10/07/
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konat. Zajistili jsme korekturu, vytendrovali tiskárnu, domluvili knihkupectví  
k následnému prodeji a v neposlední řadě zorganizovali v komunitním centru Bunkr křest se 
vzácnými hosty. Hlavním hostem a také kmotrem knihy se stal druhoválečný veterán, 91letý plk. 
Jan Hronek. Do Prahy přijel až z Břeclavi, hýřil humorem a energií, a i díky jeho zajímavému 
vyprávění z doby 2. světové války se stal večer nezapomenutelným pro všechny účastníky. Křtu 
se zúčastnil i kpt. Luboš Rous – válečný veterán, kterému náš nadační fond pomohl po zranění 
získat nový vozík i auto. Koupí knihy, jejíž cena je 290 Kč, pomůžete hasičům, záchranářům, 
policistům a novodobým válečným veteránům, kteří utrpěli úraz nebo vážnou nemoc. Část 
výtěžku z prodeje jde totiž právě Nadačnímu fondu REGI Base. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/10/07/nova-kniha-operativec/ 

 
 
AUTOGRAMIÁDA KNIHY 
12. 10. 2021 
 

Dovolte, abychom vás pozvali na autogramiádu knihy OPERATIVEC I. Pravidlo tří zdrojů. 
Ve čtvrtek 14.10. od 17:00 v Knihkupectví Barvič a Novotný. Těšíme se. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/10/12/autogramiada-knihy/ 

https://www.regibase.cz/2021/10/07/nova-kniha-operativec/
https://www.regibase.cz/2021/10/12/
https://www.facebook.com/barvicnovotny.cz/?__cft__%5b0%5d=AZWQO5t8bix73extFP6zTGNWX6OokLszUpyNL4EK6WLHdvhdKkAZ9tkiQHc52fZCsdwgpSTmqUrohLXpMgwrAhIt0wLk89mChlb5YCdt9fddUc8wM41xuTdXwZJF7OTIvUX5zm66XevqKdT-rsNk5w_f&__tn__=kK-R
https://www.regibase.cz/2021/10/12/autogramiada-knihy/
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PÁR STŘÍPKŮ Z AUTOGRAMIÁDY 
15. 10. 2021 
 

Pár střípků ze včerejší autogramiády Eduarda Krainera a jeho románu OPERATIVEC I. 
Pravidlo tří zdrojů. Knihu můžete zakoupit na našem 
eshopu: https://www.shop.regibase.cz/OPERATIVEC-I-Pravidlo-tri… 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/10/15/par-stripku-z-autogramiady/ 
 
                           

DĚKUJEME BLESK.CZ ZA ČLÁNEK 
17. 10. 2021 
 

Děkujeme Blesk.cz za článek. 

 
Článek zde: https://www.blesk.cz/…/hasic-roman-prisel-pri-nehode-o… 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/10/17/dekujeme-blesk-cz-za-clanek/ 

https://www.regibase.cz/2021/10/15/
https://www.shop.regibase.cz/OPERATIVEC-I-Pravidlo-tri
https://www.shop.regibase.cz/OPERATIVEC-I-Pravidlo-tri-zdroju-d154.htm?fbclid=IwAR2fzQ8jQ_EZa_koHHxJ5oICjaUvmPnRD_A5XgZuCvMurd5xT-aCm-C4nsI
https://www.regibase.cz/2021/10/15/par-stripku-z-autogramiady/
https://www.regibase.cz/2021/10/17/
https://www.facebook.com/Blesk.cz/?__cft__%5b0%5d=AZUq0ZBOk8Ba7jyhCUNgCujURO1I61uHG1jBfajQehFHlAmnV8VOStvD0L9eqz7T9jjysApdt61ipqR5I9SgRx0m1eFg2fnYuUVBwM0Z8FQp13UZhY1q_wOwqf85lzbk7v97jMbKJohiCOc3-lvJxotx&__tn__=kK-R
https://www.blesk.cz/…/hasic-roman-prisel-pri-nehode-o…
https://www.regibase.cz/2021/10/17/dekujeme-blesk-cz-za-clanek/
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VELKÉ PODĚKOVÁNÍ AUTOSALONU 
18. 10. 2021 
 

Činnost Nadačního fondu REGI Base I. není jen o vybírání peněz a zajišťování prvotřídní 
zdravotnické péče včetně složitých rehabilitací, ale i o řešení zdánlivě banálních situací, které 
však pro člověka trvale upoutaného na lůžko rázem znamenají neřešitelný problém.Kpt. Radek 
Andrle potřeboval prodat auto po své manželce, která bohužel v květnu letošního roku zemřela 
při těžké autonehodě. Radek při nehodě přišel o nohu. Od té doby je v podstatě nepřetržitě  
v nemocnici. Nedávno nastoupil do kladrubského rehabilitačního ústavu, kde opět stráví několik 
měsíců, než se doufejme vrátí zpět do běžného života. Prodej auta jsme mu proto pomohli 
zrealizovat. Velké poděkování však patří především autosalonu Toyota Domanský , kde nám vyšli 
okamžitě vstříc a vůz vykoupili za téměř pořizovací hodnotu rok starého vozu. Majitel tohoto 
autosalonu může být hrdý na svého zaměstnance, pana Vladimíra Nováčka, bez jehož ochoty, 
akčnosti a slušnosti bychom vše rozhodně nezvládli v tak krátké době. A mimochodem, Radkovi 
na nejmodernější protézu stále chybí cca 350 tisíc korun. Pokud chcete přispět, můžete na účet 
č. 7025394001/2010. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/10/18/velke-podekovani-autosalonu/ 

   
 
DĚKUJEME 
27. 10. 2021 
 

REGÁČI Cílem projektu REGÁČI bylo vytvoření nových dobrodružných příběhů pro 
teenagery a nejen pro ně, se zaměřením na zlepšení povědomí o činnosti záchranářů, hasičů, 
vojáků a policistů. Kniha je bohatě ilustrována v komiksovém stylu pro lepší přijetí  
u mladých čtenářů. Děkujeme všem partnerům za pomoc a inspiraci při realizaci našeho 
projektu REGÁČI.www.regaci.cz Výtěžek z prodeje bude věnován na edukační činnost Dětského 

https://www.regibase.cz/2021/10/18/
https://www.facebook.com/toyota.domansky/?__cft__%5b0%5d=AZU7X_-TO9_8Lbx3Tosh824S05kmaHD8hdpHGhsr2gtVELWcrgQNOI4q8YRWKugxsKHXo7m4a5UqjQJht60iND2KKSR9KQ77WjWcIwtCNqioricqulttkwkgTvh0ETU_9fDEh2StMtdpm-zTpxePuEnz&__tn__=kK-R
https://www.regibase.cz/2021/10/18/velke-podekovani-autosalonu/
https://www.regibase.cz/2021/10/27/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regaci.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0m36ugJKkiIzBVmDwfCX1TjoXns56AgZGrqN_Ue2hQUekmtwArhCshyjY&h=AT1lD2C4-iuH0hiD1O4SuqSyn4TeM67p__8TQm5IAhQSw7MfdarRxcctVCsIyhw4K3IspQ3D7whmDWhsTf4oewtF_x9gbROYo1dyxbkQe44ezP0MP6BKS8G1eRE2_4tOO0Jd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2dtzNYo9rkNgacU_R1O4PvdfvMCZDNDdnOhGgK8RVqjnmY_wBqFyhwf0aSZ7y-l3VYLuZ-bR05k-g-dU7Cq64NqFfOw1f8o3Pwn-BGpfqX8gLw0vAK5Mrbhd03dARkg_e-wtMG46XLUbC3cZJwcCX9QsWiqaXLpLAIq0DRPzXQMNkpssZlMe_vlwQpyr2djG-yvPg
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spolku Regáči a na pomoc hasičům, záchranářům, policistům a novodobým válečným 
veteránům, kteří utrpěli nějaký úraz nebo vážnou nemoc. 

 
Facebook: https://www.facebook.com/OXOTEACZ/ 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/10/27/dekujeme-4/ 
 
 
 

VLČÍ MÁKY PRO VĚZEŇSKOU SLUŽBU 
1. 11. 2021 
 

10.000 vlčích máků pro Vězeňská Služba ČR k oslavě Dne válečných veteránů. 
www.vlcimak.cz.  Vězeňská služba ČR se letos poprvé aktivně zapojí do akce „Vlčí mák“, která 
podporuje válečné veterány a těžce zraněné příslušníky bezpečnostních sborů. Den válečných 
veteránů si společně připomeneme 11. listopadu připnutím vlčího máku na uniformy  

a oděvy.  

 
Info na: https://www.facebook.com/vezenskasluzbacz 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/01/vlci-maky-pro-vezenskou-sluzbu/ 

 
 

https://www.facebook.com/OXOTEACZ/
https://www.regibase.cz/2021/10/27/dekujeme-4/
https://www.regibase.cz/2021/11/01/
https://www.facebook.com/vezenskasluzbacz/?__cft__%5b0%5d=AZWX0DwZUX5ilg9brXTB8boMECYsc51SVhp1gxp-6k27ylGdqWXSiDfThO8sU10UwfL-YgM2XuzhQzQb6JcFKdHfr1ys5miw2IhJM2JRWQncE1AvbjtgP0-QJKThaY6AjpQqDhM4MQD9rWV9-8BGSdilVIl5Kx_XR97rwslDBTAsIA&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vlcimak.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JwqP5TnzbX2meMN8rQpYZlBb_3KJ-MT6l4DekaMb3WEgtIDLGnTx3hyk&h=AT3gJLaXTMganqPSRUXTQgC-Sj7zVIidbEbBUVR-UdiiGJRpINj40Cqc7Z5cJC5M0U5rhz5e_X0HUmjQoY31_tCzS-4foDclCLkmUwnLvz4SU1mlTjp9FecVhrnrArHLj567&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3TwHdtFrlwCTJHM_jcrM5rzePak7nlQpBCuMVpJNhVr5af9EgYka5V5ygDw7yRIpNN9VhuNSiXfnbJfyp1GSG-BAWoxTGjc0a5h0PdvWbEpu1DfJD5TeIFiu7_Q2ET6g7hBf7FLSROOV1JVO0q4UxL4GA9MyjB7Yv6cMm6Heg3dK_RBKuf9C8LTPuIPMrLJck4Ow0
https://www.facebook.com/vezenskasluzbacz
https://www.regibase.cz/2021/11/01/vlci-maky-pro-vezenskou-sluzbu/
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NĚCO PRO VÁS CHYSTÁME 
2. 11. 2021 
 
Únětický pivovar 

Na fotce jsou Hynek Čech, zakladatel nadačního fondu REGI Base, Stepan Tkadlec, 
spolumajitel Únětický pivovar a Štěpán Kalus, spolumajitel hospody Na Slamníku. Dali jsme se 
dohromady proto, že si vážíme svobody, víme, že je dobré pomáhat lidem, kteří pomoc skutečně 
potřebují a chceme vyseknout poklonu těm, kteří hájí a chrání naši zem a klidný život v ní. Jo,  

a taky tam budou nějaká ta piva zdarma.  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/02/neco-pro-vas-chystame/ 
 
 

SYMBOL VLČÍHO MÁKU V ÚNĚTICÍCH 
3. 11. 2021 
 
Už od zítřka si můžete u nás v pivovarské restauraci v Úněticích “koupit” symbol Vlčího máku  
a tím podpořit vojenské, policejní nebo hasičské veterány, kteří se ocitli v těžké životní situaci. 

 Proč to děláme? Lidé by si měli pomáhat. A my chceme pomáhat. Utržené peníze 
jdou na konto nadačního fondu REGI Base a my máme jistotu, že se dostanou k lidem, kteří 
pomoc nejen potřebují ale stoprocentně si jí i zaslouží. 

 Jak mohu pomoci? V našem jídelním lístku je číslo účtu a QR kód pro platbu na něj. Je 
jedno kolik pošlete. Dvacet, padesát nebo sto korun. Každá koruna se počítá.  
A obsluha Vám za odměnu dá Vlčí mák. 

 Nedostanu se k Vám do pivovaru, kde jinde mohu Vlčí mák získat? Třeba ve 
spřátelených hospodách, kde se točí Únětice (seznam zveřejníme) nebo přímo na stránkách Regi 
Baze. 

 Ustříhali jsme pro Vás krátké inspirační video. Na Slamníku jsme se totiž v pondělí 
potkali s Hynek Čech, což je člověk, který nadační fond Regi Base vymyslel a řídí. Děkujeme  

https://www.regibase.cz/2021/11/02/
https://www.facebook.com/Únětický-pivovar-186598138044813/?__cft__%5b0%5d=AZXUnT3tgTy0lI_keeCNqAmxgwg8RY6KHXO-GOexFcq2ybi3qvL29_RLGe69AnzOzLKwSBeR-7yX0piVKIBLHOhSJ8OFMVD5yKtPDt4eRlocvi_apP6F8MGTXXjRheztTwOjA1d7BbTjN0guUVHt1P22ZCr3-ZuwYfeHAAJ-YuSXBw&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/regibase/?__cft__%5b0%5d=AZXUnT3tgTy0lI_keeCNqAmxgwg8RY6KHXO-GOexFcq2ybi3qvL29_RLGe69AnzOzLKwSBeR-7yX0piVKIBLHOhSJ8OFMVD5yKtPDt4eRlocvi_apP6F8MGTXXjRheztTwOjA1d7BbTjN0guUVHt1P22ZCr3-ZuwYfeHAAJ-YuSXBw&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/stepan.tkadlec?__cft__%5b0%5d=AZXUnT3tgTy0lI_keeCNqAmxgwg8RY6KHXO-GOexFcq2ybi3qvL29_RLGe69AnzOzLKwSBeR-7yX0piVKIBLHOhSJ8OFMVD5yKtPDt4eRlocvi_apP6F8MGTXXjRheztTwOjA1d7BbTjN0guUVHt1P22ZCr3-ZuwYfeHAAJ-YuSXBw&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/Únětický-pivovar-186598138044813/?__cft__%5b0%5d=AZXUnT3tgTy0lI_keeCNqAmxgwg8RY6KHXO-GOexFcq2ybi3qvL29_RLGe69AnzOzLKwSBeR-7yX0piVKIBLHOhSJ8OFMVD5yKtPDt4eRlocvi_apP6F8MGTXXjRheztTwOjA1d7BbTjN0guUVHt1P22ZCr3-ZuwYfeHAAJ-YuSXBw&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hostinecnaslamnikud/?__cft__%5b0%5d=AZXUnT3tgTy0lI_keeCNqAmxgwg8RY6KHXO-GOexFcq2ybi3qvL29_RLGe69AnzOzLKwSBeR-7yX0piVKIBLHOhSJ8OFMVD5yKtPDt4eRlocvi_apP6F8MGTXXjRheztTwOjA1d7BbTjN0guUVHt1P22ZCr3-ZuwYfeHAAJ-YuSXBw&__tn__=kK*F
https://www.regibase.cz/2021/11/02/neco-pro-vas-chystame/
https://www.regibase.cz/2021/11/03/
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a zapněte si zvuk…  Lucie & Štěpán. Mimochodem, veteránům i nám můžete pomoci i tím, že 
tohle video nasdílíte. Přejeme si aby o Vlčích mácích vědělo co nejvíce lidí. Tak nám, prosím 

pomožte. Klobouček…  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/03/4532/ 

 
 
PŘEDÁNÍ DARU 
4. 11. 2021 
 

Dnes jsme předali 11.000 kusů vlčích máků pro ASOCIACE SPOLKŮ VÁLEČNÝCH 
VETERÁNŮ z. s. Tento dar převzal předseda ASVV, br.gen.v.v. Ing.Karel Blahna-první velitel 
československého praporu UNPROFOR. Asociaci tvoří osm spolků a klubů, které se věnují 
válečným veteránům, zabývají se jejich odkazem, výchovou k brannosti a vytvářejí pozitivní 
obraz příslušníků ozbrojených sil České republiky. Spolek válečných veteránů 6té polní 
nemocnice Československý legionář – SPIA Czech, Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno, 
MILITARY MUZEUM generála SERGĚJE JANA INGRA VLKOŠ u KYJOVA,Klub výsadkových veteránů 
g. Jaroslava Klemeše Chrudim zsFratres z.s. (policie ČR),ASOCIACE ZÁLOŽNÍCH BRIGÁD / 
ASSOCIATION OF RESERVE BRIGADES Spolek veteránů československého samostatného 
protichemickeho praporu Den válečných veteránů si připomínáme každoročně 11. 11. na 
znamení úcty k těm, kteří za nás sloužili. Na ty, kteří potřebují naši pomoc, nezapomínáme. 
Podpořit je můžete i vy! 
 

https://www.regibase.cz/2021/11/03/4532/
https://www.regibase.cz/2021/11/04/
https://www.facebook.com/groups/novodobyveteran/?__cft__%5b0%5d=AZVTGUGoac_1Xh7a6vkeBv5SBWT09s4KdAzX3jjJOVSESOnF7I-lxHzRWqc9_silvhWQBGgub7RCwOFEberAlS7uFUo7il9-EpHelJgHQtDYv1Qt80MH8AMI281yBy4HnZoQhYVA8dh2A19j0bz8uIMH&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/novodobyveteran/?__cft__%5b0%5d=AZVTGUGoac_1Xh7a6vkeBv5SBWT09s4KdAzX3jjJOVSESOnF7I-lxHzRWqc9_silvhWQBGgub7RCwOFEberAlS7uFUo7il9-EpHelJgHQtDYv1Qt80MH8AMI281yBy4HnZoQhYVA8dh2A19j0bz8uIMH&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/ceskoslovenskylegionar.cz/?__cft__%5b0%5d=AZVTGUGoac_1Xh7a6vkeBv5SBWT09s4KdAzX3jjJOVSESOnF7I-lxHzRWqc9_silvhWQBGgub7RCwOFEberAlS7uFUo7il9-EpHelJgHQtDYv1Qt80MH8AMI281yBy4HnZoQhYVA8dh2A19j0bz8uIMH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KVVChrudim/?__cft__%5b0%5d=AZVTGUGoac_1Xh7a6vkeBv5SBWT09s4KdAzX3jjJOVSESOnF7I-lxHzRWqc9_silvhWQBGgub7RCwOFEberAlS7uFUo7il9-EpHelJgHQtDYv1Qt80MH8AMI281yBy4HnZoQhYVA8dh2A19j0bz8uIMH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KVVChrudim/?__cft__%5b0%5d=AZVTGUGoac_1Xh7a6vkeBv5SBWT09s4KdAzX3jjJOVSESOnF7I-lxHzRWqc9_silvhWQBGgub7RCwOFEberAlS7uFUo7il9-EpHelJgHQtDYv1Qt80MH8AMI281yBy4HnZoQhYVA8dh2A19j0bz8uIMH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/azbcz/?__cft__%5b0%5d=AZVTGUGoac_1Xh7a6vkeBv5SBWT09s4KdAzX3jjJOVSESOnF7I-lxHzRWqc9_silvhWQBGgub7RCwOFEberAlS7uFUo7il9-EpHelJgHQtDYv1Qt80MH8AMI281yBy4HnZoQhYVA8dh2A19j0bz8uIMH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/azbcz/?__cft__%5b0%5d=AZVTGUGoac_1Xh7a6vkeBv5SBWT09s4KdAzX3jjJOVSESOnF7I-lxHzRWqc9_silvhWQBGgub7RCwOFEberAlS7uFUo7il9-EpHelJgHQtDYv1Qt80MH8AMI281yBy4HnZoQhYVA8dh2A19j0bz8uIMH&__tn__=kK-R
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/04/predani-daru/ 
 
 

FOTBALOVÝ STADION SLOVAN LIBEREC 
6. 11. 2021 
 

www.vlcimak.cz— v Fotbalový stadion Slovan Liberec. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/06/fotbalovy-stadion-slovan-liberec/ 

 
 

https://www.regibase.cz/2021/11/04/predani-daru/
https://www.regibase.cz/2021/11/06/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vlcimak.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0PkC2_tPjlOMFu3_Ho3CW-d1okwVmtbQE6tj_QsGP3cZFidWLk0zZ6wCs&h=AT0qwDwqzwaF_tsi3E3-hIlbsDolRJIMB7tjgD1KYPdDNN8NC-p_EArv5kziBOogl37V_o_wOTp5l0MWgUFZ63hqZY_Bp7M637ZDdcsQqe0_7f1B16wxjxp7761tEqdC-olK&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT2nvAnupHNhK_vw6Ap3KVcMeU6Z13rLGsr-F2UosWL4tYN2PKttQYLQIURf4l6QZ_R5SZYpu5d62YhGcqk_WfREl1aaYKtpjwuNCUdP54475uL9qF9qqCLfhFTi5av-hDgbtw6_Tx94-yOL8WZUZ3zzPdTXKZAnHSWmGemA11d7nvQ
https://www.facebook.com/Fotbalový-stadion-Slovan-Liberec-279314776342932/?__cft__%5b0%5d=AZXeTrQzsjczODhDduQV9ZmbjZ6kIpsgxsw4yiS3IzMvFXiyeTY6W_BKVeUEBZfLc-fAej2AFRl5QLopqtxbiCdHVGIZV0ADEPr6iJl4XwhtGNXQ0M8uqGg176n_b2W9yJcqFYIcHBBKYc9nUL9W38nC&__tn__=kC*F
https://www.regibase.cz/2021/11/06/fotbalovy-stadion-slovan-liberec/
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TRIČKA HRÁČŮ SLOVANU LIBEREC S VLČÍM MÁKEM 
8. 11. 2021 
 

Chcete mít originální tričko s vlčím mákem, v němž nastupovali fotbalisté základní 
sestavy #FCSL před domácím utkáním #LIBBOH? Můžete je získat v online aukci, která vyvrcholí 

ve čtvrtek 11. listopadu, tedy na Den válečných veteránů.:  

 
Info zde: 
https://www.sportovniaukce.cz/homepage/auction/2576?fbclid=IwAR26RwuMgVhsz_x0NqAr5mWNdKy7

IxvQnSDBgjco9yWGy4s6zlC_1ih76Is 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/08/tricka-hracu-slovanu-liberec-s-vlcim-makem/ 
 
 

NÁVŠTĚVNÍCI RESTAURACE POMÁHAJÍ 
9. 11. 2021 
 
Únětický pivovar 

Už jsme prodali skoro… skoro 100 vlčích máků! Paráda. Sto návštěvníků naší restaurace se 
rozhodlo pomoci vojenským, policejním nebo hasičským veteránům. Skvělý! Pokud taky chcete 
vlčí mák na svou klopu, stačí přispět na účet nadačního fondu REGI Base a výčepní Vás bude 

dekorovat přímo na klopu.  . Číslo účtu najdete v letáku v naší hospodě a přispět můžete 
libovolnou částkou. Každá koruna se počítá. Děkujeme velmi. Vaši Lucie & Štěpán. 

#denvalecnychveteranu Děkujeme www.vlcimak.cz#vlcimak 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/09/navstevnici-restaurace-pomahaji/ 

https://www.regibase.cz/2021/11/08/
https://www.facebook.com/hashtag/fcsl?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4PDFgZrcOdqXqYd1zPWLNTuYBl-Ie0Z17e9oRFCiuH1-yyLQMgPkdNgXKI2-rx3FvJxpPWJrwq-ANdiKZJ0D3ZgDI7h6_zjjuCs2VbuwTxRmRNeTBvSvNDZZFmFMSAsY3uuhHc93y1L27wxr34zUqniS6y6Cs8SqfCfGecpsuBw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/libboh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU4PDFgZrcOdqXqYd1zPWLNTuYBl-Ie0Z17e9oRFCiuH1-yyLQMgPkdNgXKI2-rx3FvJxpPWJrwq-ANdiKZJ0D3ZgDI7h6_zjjuCs2VbuwTxRmRNeTBvSvNDZZFmFMSAsY3uuhHc93y1L27wxr34zUqniS6y6Cs8SqfCfGecpsuBw&__tn__=*NK-y-R
https://www.regibase.cz/2021/11/08/tricka-hracu-slovanu-liberec-s-vlcim-makem/
https://www.regibase.cz/2021/11/09/
https://www.facebook.com/Únětický-pivovar-186598138044813/?__cft__%5b0%5d=AZXGSXURo5MiMdVmpJLG_k6DvHjeQ_g8zlk0nwYqRvCjUI_DGGClEywn-AJXn5G9N8KgdYblSSGZqa1bsP9k8dOwogu0z8gmitSSnxMaZG2Gly-DMkWV9_yfoMW0g1kQCHDi8VPY5to5zSS-TYSrrMGi&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/regibase/?__cft__%5b0%5d=AZXGSXURo5MiMdVmpJLG_k6DvHjeQ_g8zlk0nwYqRvCjUI_DGGClEywn-AJXn5G9N8KgdYblSSGZqa1bsP9k8dOwogu0z8gmitSSnxMaZG2Gly-DMkWV9_yfoMW0g1kQCHDi8VPY5to5zSS-TYSrrMGi&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/denvalecnychveteranu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV64-pItsMs24ezMmkC-NBhwi0PNYDqR8gTZPK5mKHYaZsq5ae_h6UaCE7ymXC8S2GVyUe1hgp7BxpXj8kB8gZ4LJ3Gh-HEYaU9DFrLRgOAQGpVc-W12q7xWiuMMGy4hxZi9YHUCikjjPhfmSg43aGT52j88_RE7iTZRYK-qaTrww&__tn__=*NK-R
http://www.vlcimak.cz/?fbclid=IwAR1A65ZHIATWMHtEQJRTRSKuKxJfPuheHL7dUnWcQ301WhqnN7-HSaMyFYU
https://www.facebook.com/hashtag/vlcimak?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV64-pItsMs24ezMmkC-NBhwi0PNYDqR8gTZPK5mKHYaZsq5ae_h6UaCE7ymXC8S2GVyUe1hgp7BxpXj8kB8gZ4LJ3Gh-HEYaU9DFrLRgOAQGpVc-W12q7xWiuMMGy4hxZi9YHUCikjjPhfmSg43aGT52j88_RE7iTZRYK-qaTrww&__tn__=*NK-R
https://www.regibase.cz/2021/11/09/navstevnici-restaurace-pomahaji/
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UŽ V TOM NEJSME SAMI! 
9. 11. 2021 
 
Únětický pivovar 

Už od zítřka si můžete Vlčí máky na podporu vojenských, policejních a hasičských veteránů 
koupit i na dalších místech, kde čepujeme naše Únětické. Jsou to: Restaurace na Slamníku  
v Praze 6, Café Sladkovský ve Vršovicích, Vinotéka Sýpka v Buštěhradě, Cafe Frida  
v Karlíně, Kulovna v Braníku, Bar na Palmě na Palmovce a Bistro Trucovna v Horoměřicích. 
Děkujeme jim, že v tom jedou s námi. A slibujeme, že příští rok… že příští rok…. bude těch 
hospod, barů a restaurací mnohem víc. Lucka & Štěpán 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/09/uz-v-tom-nejsme-sami/ 

 

 

 

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 

11. 11. 2021 
 

Dnes je Den válečných veteránů, den věnovaný památce ukončení 1. světové války. 
Vážíme si vaší podpory. Bez vás bychom nemohli realizovat pomoc těm, kteří za nás sloužili. 

Děkujeme.  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/11/den-valecnych-veteranu/ 

https://www.regibase.cz/2021/11/09/
https://www.facebook.com/Únětický-pivovar-186598138044813/?__cft__%5b0%5d=AZU0PkFXEDeCBJlTF6egzZTPkkuzdM4tEVGbmQIcSIPJ7Ebx7G5S45GqytI2n1Qd7UFs4JYNGADBxuHRn_jgU9kh4S8LoaXq2AXLMgUA8hqnWi-z4Qtg5klJXQT4SaFay2CiD7fi5M_Oc2EKKN8ikn2o&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.regibase.cz/2021/11/09/uz-v-tom-nejsme-sami/
https://www.regibase.cz/2021/11/11/
https://www.regibase.cz/2021/11/11/den-valecnych-veteranu/
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VLČÍ MÁKY V KLADRUBECH 
11. 11. 2021 
 

V Rehabilitační ústav Kladruby jsme dnes předali panu řediteli 300ks máku pro 
zaměstnance, aby i oni si mohli připnout tento symbol na oslavu Dne válečných veteránů. Při té 
příležitosti jsme také navštívili zraněného hasičem Radka Andrleho, který zde po těžké nehodě 
rehabilituje. Pokud byste chtěli podpořit i jeho, navštivte www.vlcimak.cz. 

Děkujeme. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/11/vlci-maky-v-kladrubech/ 

 

 
NEJEN ČÍSLO 11 JE ZVLÁŠTNÍM SYMBOLEM 
11. 11. 2021 
 

Pro Spolek židovských odbojářů a vojáků je to číslice nepatrně nižší – 10. Ve čtvrtek 11. 
11. jsme proto předsedovi tohoto spolku darovali symbolicky 1010 ks vlčích máků. Máky 
dostanou členové židovské obce, aby i oni mohli uctít památku válečných veteránů. „Počet 
deset označuje celou moudrost, označuje věčnost, v desítce je dokonalost naší blaženosti, 
protože desítka se vrací k prvému.“ To říká Augustin v jednom ze svých kázání. Židovský helénista 
Filón Alexandrijský zase napsal, že desítka je „nejdokonalejší a nejsvětější ze všech čísel“. Spolek 
židovských odbojářů a vojáků je neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je připomínat 
tradici židovského odboje, sdružovat odbojáře a jejich rodinné příslušníky a všechny zájemce  
o tuto problematiku a také pečovat o odbojáře a jejich rodiny. Je proto pro nás ctí, že spolek 
oslovil ke spolupráci právě Nadační fond REGI Base I. a že si spolu s námi všemi připomene ty, 
kteří za nás sloužili. 

Děkujeme! 
 
 

https://www.regibase.cz/2021/11/11/
https://www.facebook.com/Rehabilitační-ústav-Kladruby-245380235352/?__cft__%5b0%5d=AZWPUoOoNSK74NWb0DDKyfomR9c_a_-Xx816iXamjVC_lxvmHYz9fecCKIWFRHK7qKUx63tj2O2W1VaKHuWMp9R5KGFUOEeTi421dFl37KKZh3GLOAwZv8fg2W8JJFLpja1hrAx1jbv1Z1TM2t-Mj_tI&__tn__=kK-R
http://www.vlcimak.cz/?fbclid=IwAR08c3RnwO045OrseDXe5BDGRXegqbjpJVnusmWLyEFs1OJqlz5AHRgah08
https://www.regibase.cz/2021/11/11/vlci-maky-v-kladrubech/
https://www.regibase.cz/2021/11/11/
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Více zde:https://www.regibase.cz/2021/11/11/nejen-cislo-11-je-zvlastnim-symbolem/ 

 

 

REPORTÁŽ NA ČT24 
11. 11. 2021 

 
Hynek Čech, zakladatel Nadačního fondu REGI Base I., byl dnes hostem pořadu Studio 24 

na ČT24. 

 
Reportáž 15:40 minuta: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-

ct24/221411058251111/ 
Info na: https://www.facebook.com/regibase/videos/255615109962796 

Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/11/reportaz-na-ct24/ 

 
 
SPECIÁLNÍ AKCE 

12. 11. 2021 
 

Ještě jedna speciální akce připravená ke Dni válečných veteránů. Ve spolupráci s Château 
Valtice – Vinné sklepy Valtice a.s. jsme připravili speciální edici Svatomartinského vína se 
symbolem ,,vlčího máku“.Tato vína můžete zakoupit od 11.11. exkluzivně v obchodním 

https://www.regibase.cz/2021/11/11/nejen-cislo-11-je-zvlastnim-symbolem/
https://www.regibase.cz/2021/11/11/
https://www.facebook.com/CT24.cz/?__cft__%5b0%5d=AZXOaFEyCzi91ILUmEO-8EhtgOEEUVLrPP2PCfbTkipa58Q4aLLERaGcQMH080a3JDCuv2ftDc6OGmxB_-XAJdxdiqwdIp3aCYNAaFLOx5j0wBEF1im2YNYTPJ8W90amET3X310b_SOWHuaNlO_0fsNJqKP5zwx77MqnQQXJro7_kA&__tn__=kK-R
https://www.regibase.cz/2021/11/11/reportaz-na-ct24/
https://www.regibase.cz/2021/11/12/
https://www.facebook.com/ChateauValticeVinneSklepyValtice/?__cft__%5b0%5d=AZVJUykTArJ3eUuDHhroFDfzbnYp9sw5wJpvV1AlSi3yUTkb7gqRypEaLDYx6QXNUwRiYPxFtLWiljfgJdAE10RBdJIwP1b8HAZUoskyMgdhzaTN6wyGPp9iRjXjYRVcDXuTGjO95kYLt9CB2ILtMm0X&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ChateauValticeVinneSklepyValtice/?__cft__%5b0%5d=AZVJUykTArJ3eUuDHhroFDfzbnYp9sw5wJpvV1AlSi3yUTkb7gqRypEaLDYx6QXNUwRiYPxFtLWiljfgJdAE10RBdJIwP1b8HAZUoskyMgdhzaTN6wyGPp9iRjXjYRVcDXuTGjO95kYLt9CB2ILtMm0X&__tn__=kK-R
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řetězci Tesco Česko a přímo ve Vinařské stodole ve Valticích.Z každé prodané lahve 
Svatomartinského vína se symbolem „vlčího máku“ odvede spol. TESCO a vinařství CHÂTEAU 
VALTICE 2Kč do nadačního fondu REGI Base I., který již od roku 2011 pomáhá zraněným 
válečným veteránům, vojákům, policistům, hasičům a záchranářům.První dvě lahve od nás 
obdržel český válečný veterán brigádní generál ve výslužbě Ing. Karel Blahna. Byl prvním 
velitelem praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR a v současnosti je předsedou největší 
Asociace spolků válečných veteránů. Děkujeme všem za podporu našeho 

projektu www.vlcimak.cz  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/12/specialni-akce/ 

 
 
REPORTÁŽ NA STREAM.CZ 
15. 11. 2021 
 

 
Dostupné na: https://www.stream.cz/zpravy-televize-seznam/den-valecnych-veteranu-

64246827?fbclid=IwAR0auPngHFtIoLU4OoxNXWLV4OLH3HpotuoEmA2c6vA1myoi9i4Kh4perpY 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/15/reportaz-na-stream-cz/ 

 
 
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA SE ZAPOJILA DO AKCE 
16. 11. 2021 
 

Vězeňská Služba ČR se letos poprvé aktivně zapojila do akce „Vlčí mák“, kterou organizuje 
nadační fond REGI Base I. Ten podporuje válečné veterány a těžce zraněné příslušníky 
bezpečnostních sborů. Den válečných veteránů si společně připomenuli 11. listopadu připnutím 
vlčího máku na uniformy a oděvy.Hynek Čech, zakladatel Nadačního fondu REGI Base, předal 

https://www.facebook.com/itesco.cz/?__cft__%5b0%5d=AZVJUykTArJ3eUuDHhroFDfzbnYp9sw5wJpvV1AlSi3yUTkb7gqRypEaLDYx6QXNUwRiYPxFtLWiljfgJdAE10RBdJIwP1b8HAZUoskyMgdhzaTN6wyGPp9iRjXjYRVcDXuTGjO95kYLt9CB2ILtMm0X&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vlcimak.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR31t33SIN3_ibsH9HANOMAN_AU-n5_TEAYidQBBgzlYHtaC4EVzVkTEA7k&h=AT2xEXNbfy9wlFPGKGKRg45oxE3PZlCV7oyvuN7aauDwINvE6DJAHCpmYDMALo_EmYyyms2LwHmIRx9prwUzl8FZqUxQhTalv7D3FSk5R_cO-lXKSG-79OEivDhOWArgM_Ji&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0_4DEO2DpOWobE7TPsDu5YZfqFCobOGMrzkzVtAz5tzKxE9Oreg4n1N-mOghQnEu8ztQopPAMYdR5SkO4_e5L0ybxPFD--Dvlj2EV4w9J0bGZ_mxwAkm24MTDasoW_MTpdc8LDyMu_cwanB-VJwB7hYSSTUKfKGTXNMuQvVfXsuGQ
https://www.regibase.cz/2021/11/12/specialni-akce/
https://www.regibase.cz/2021/11/15/
https://www.stream.cz/zpravy-televize-seznam/den-valecnych-veteranu-64246827?fbclid=IwAR0auPngHFtIoLU4OoxNXWLV4OLH3HpotuoEmA2c6vA1myoi9i4Kh4perpY
https://www.stream.cz/zpravy-televize-seznam/den-valecnych-veteranu-64246827?fbclid=IwAR0auPngHFtIoLU4OoxNXWLV4OLH3HpotuoEmA2c6vA1myoi9i4Kh4perpY
https://www.regibase.cz/2021/11/15/reportaz-na-stream-cz/
https://www.regibase.cz/2021/11/16/
https://www.facebook.com/vezenskasluzbacz/?__cft__%5b0%5d=AZXk58q7AISeTArDUS7cdvaQyAUnKsPA-Pk0YCVAj3X3iNcfuX9KrpLxExzfT8jP3ek48qopesyOGUJvg4EuMBLeu1T-JbS9-nCIo7Cxpp8EVIJQyF3r03BtzOa9cbv5wjwew_qZVFlAcEuNOAygbba1&__tn__=kK-R
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symbolický šek na 10 000 kusů vlčích máků generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR Simonu 
Michailidisovi. Vlčí máky byly rozvezeny do všech věznic, aby si je zaměstnanci vězeňské služby 
mohli 11. listopadu připnout na uniformy či oděvy a podpořit tak Den válečných veteránů. Tento 
den si připomínáme vojáky, kteří zemřeli ve válečných konfliktech. Vlčí mák se stal 
mezinárodním symbolem všech válečných veteránů, padlých vojáků a obětí válek na celém 
světě. Symbolizuje respekt nebo příslušnost k válečným veteránům, službu v ozbrojených silách, 
nebo jen podporu těmto statečným mužům a ženám. Pokud byste chtěli ještě i vy chtěli 
podpořit projekt Vlčí stejně jako VSČR. Více informací na www.vlcimak.cz  

Děkujeme. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/16/vezenska-sluzba-se-zapojila-do-akce/ 
 
 

POSLEDNÍ ZÁVODY 
18. 11. 2021 
 

Poslední letošní střelecké závody se blíží.  
Registrace zde: http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/1443/ 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/18/posledni-zavody/ 

http://www.vlcimak.cz/?fbclid=IwAR1pK7z18OhEs6bKdeGhcDSKAHy1a9MD0ZI6SAS3FrQLco3_ep3ZZ0YoFc4
https://www.regibase.cz/2021/11/16/vezenska-sluzba-se-zapojila-do-akce/
https://www.regibase.cz/2021/11/18/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flos.zbranekvalitne.cz%2Fzavody%2F1443%2F%3Ffbclid%3DIwAR25lPAKaeJ3L2J_Da5jPBttw4YpXy1UG0mUyhe4GH7DeSifEFBSd4sPKL0&h=AT0GxlVZEKv2kHHfEa-OlZ9jGBl64mTfux6yNN0-MyVYij_0pUs6vnKMYrgRGHe8SR2ME-zZy86jYB0lIpOXvg5sd6cfZvuoxZBW_SQhLZKF-KQm4kxnR8Ry65xwar0PDlYY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KL7QdjjKGAiNYaoHQgcVHB2A9lYAqYVaVcDYONHOlOluAzzulzcCSkwGdvt3og0x0tsWNN061B4pGB4qtM8pDEmFwjrf6r04JFds8TS-zle-M81l0oQlMc0pzNI0m7WYc2EGi6gwD9UnSxLXHGOk2zoTMchenxPsi8EszISBQsD4
https://www.regibase.cz/2021/11/18/posledni-zavody/
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ROZHOVOR O KNIZE 
19. 11. 2021 
 

Rozhovor s Eduard Krainer nejen o knize OPERATIVEC I. na Týdeník Policie 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/19/rozhovor-o-knize/ 
 

 
NADAČNÍ FOND REGI BASE V LONDÝNĚ 
23. 11. 2021 
 

Nadační fond REGI Base I. byl pozván spolu s Nadačním fondem speciálních sil na 
naprosto výjimečnou akci v Londýně, Remembrance Sunday 2021.Skupina českých novodobých 
válečných veteránů se vydala do Londýna, aby vzdala čest všem vojákům padlých v obou 
světových válkách v bojích za svobodu. Remembrance Sunday je obrovskou manifestací 
sounáležitosti a úcty k těm, kteří obětovali to nejcennější, co měli, abychom my mohli žít ve 
svobodě a míru. Koná se každoročně nejbližší neděli k 11.11. ve všech větších městech 
Spojeného Království (Commonwealth) a je vztažen k 11.11. 1918, kdy bylo podepsáno příměří 
mezi válčícími stranami I. světové války. Měl jsem tu čest se za náš nadační fond zúčastnit a zažít 
tak osobně Londýn vyzdobený vlčími máky a plný lidí, kteří nezapomněli na oběti minulosti.  

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/11/23/nadacni-fond-regi-base-v-londyne/ 

 
 

https://www.regibase.cz/2021/11/19/
https://www.facebook.com/tydenikpolicie/?__cft__%5b0%5d=AZX-XHcImP9n6BCMC7am5PemaeyGu6teo-aTbmmt7GqQ_rJOOcrYhV0e9JH21dOOYBHi1E-IfkjUTQDLK_V9uEhNFB9tAlq_l0Ogn17ZgaPg9s3dZwiuvsEVYhngeGyR5gD2j7dpNRRuJeSwvcaPh-bL&__tn__=kK-R
https://www.regibase.cz/2021/11/19/rozhovor-o-knize/
https://www.regibase.cz/2021/11/23/
https://www.regibase.cz/2021/11/23/nadacni-fond-regi-base-v-londyne/
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DĚKUJEME FANOUŠKŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI 
1. 12. 2021 
 

Děkujeme fanouškům FC Slovan Liberec a Bohemians Praha 1905, kteří se zapojili do 
aukce o podepsaná rozcvičovací trika k příležitosti dne veteránu. Díky vám jsme mohli předat 
částku 31.103 korun Spolku válečných veteránů československého samostatného 
protichemického praporu. Na snímku ředitel FC Slovan Liberec Libor Kleibl, zástupce Nadačního 
fondu REGI Base Lukáš Martínek a štábní rotmistr v.v. František Gábor. Děkujeme. Pomáháme 
těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/12/01/dekujeme-fanouskum-kteri-se-zapojili/ 
 
 

NEJLEPŠÍ TÝM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
4. 12. 2021 
 

Díváte se na nejlepší tým dobrovolných hasičů z jižní Moravy. Jsou to zástupci Sboru 
dobrovolných hasičů Hasiči Brno – Královo Pole a jak jste určitě poznali, nechybí mezi nimi ani 
předseda Správní rady Nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech. Ale popořádku. 130 tisíc 
kvalitních respirátorů třídy FFP2 v hodnotě 13 milionů korun putovalo v loňském roce 
dobrovolným hasičům na jižní Moravě, Uherskohradišťsku, Kroměřížsku, Karlovarsku, Trutnovsku 
a v okrese Praha-západ. Logistické zázemí a sklad těchto ochranných prostředků vytvořili právě 
dobrovolní hasiči u jednotky v Brně – Králově Poli. Odtamtud je pak distribuovali dále, tedy 
dobrovolným hasičům do dalších koutů země. Ač byli i oni v boji s pandemií covid-19 už od jara 
loňského roku velice aktivní, z centrální úrovně žádné takové pomůcky nedostali.  

https://www.regibase.cz/2021/12/01/
https://www.facebook.com/fcslovanliberec/?__cft__%5b0%5d=AZUrLpgmt3yluGM99-eIy_lkLzLoNQPUUknniWe5hcOiOUBxaRkb8g9q2v5zr_6uvFP8p2V9wcb0-dEnkbge391ORmhxdh_sOMxa0noEDdAvr8r48ErAdKDrPu3pCtLtnNgE6Lvl-VjlV5-45VjaHxPY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bohemi1905?__cft__%5b0%5d=AZUrLpgmt3yluGM99-eIy_lkLzLoNQPUUknniWe5hcOiOUBxaRkb8g9q2v5zr_6uvFP8p2V9wcb0-dEnkbge391ORmhxdh_sOMxa0noEDdAvr8r48ErAdKDrPu3pCtLtnNgE6Lvl-VjlV5-45VjaHxPY&__tn__=-%5dK-R
https://www.regibase.cz/2021/12/01/dekujeme-fanouskum-kteri-se-zapojili/
https://www.regibase.cz/2021/12/04/
https://www.facebook.com/hasicikrpole/?__cft__%5b0%5d=AZUhiXsdmCbTRL0aJF7BJkvDC1uYI-UACkXKmV7MRIgCqCz3FRXxDr9aocK7wYcj4G-oL4Y_hlDHUIj80lYhcygXPudLf7HCYJ3As2IgOA-ecG4yHtGJNEnHyVZrXxD226psPK46hpAf-l7JuJ_APqBV&__tn__=kK-R
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Více zde: https://www.regibase.cz/2021/12/04/nejlepsi-tym-dobrovolnych-hasicu/ 
 
 

POMÁHÁME DÍKY PROJEKTU VLCIMAK.CZ 
8. 12. 2021 
 

Pomáháme díky projektu vlcimak.cz V pátek jsme předali symbolický šek pro malého 
Sašu Matouška, syna nadstrážmistra Alexandra Matouška, hasiče HZS Plzeňského kraje. Částka 
65.900,- pomohla Sašovi s úhradou měsíční intenzivní terapie v Neurorehabilitační klinice AXON. 
Malý Saša trpí pravděpodobně už od narození epilepsií. Jeho boj s touto nemocí jsme vám 
popisovali v předešlých příspěvcích. Nyní má za sebou intenzivní rehabilitaci  
v neurorehabilitační klinice AXON, kam docházel každý všední den na tříhodinové cvičení.  
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/12/08/pomahame-diky-projektu-vlcimak-cz/ 
 

 

https://www.regibase.cz/2021/12/04/nejlepsi-tym-dobrovolnych-hasicu/
https://www.regibase.cz/2021/12/08/
https://www.regibase.cz/2021/12/08/pomahame-diky-projektu-vlcimak-cz/


Výroční zpráva 2021       
                                                      
 

stránka 52 

  

 

KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR 
20. 12. 2021 

 
Sice se blíží Vánoce, ale to nás nemůže rozházet. Nadační fond REGI Base I. totiž naděluje 

radost po celý rok, a tak pro nás ani sváteční období není výjimkou. O těžce zraněném 
záchranáři Zdeňku Mikulovi jsme vám už psali. Jsme proto rádi, že vám můžeme představit další 
posun v jeho návratu do plnohodnotného života. Díky společnostem Lefeen Advanced Medical 
Technologies, Inogen a Foxconn Czech Republic jsme Zdeňkovi mohli poskytnout kyslíkový 
koncentrát Inogen One G5 v hodnotě 90.000 korun. Děkujeme, že pomáháte s námi. Své 
příspěvky můžete i nadále posílat na účet č. 202011111 / 2010. 

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/12/20/predcasne-vanoce/ 

 
 
PF 2022 
31. 12. 2021 
 

 
Více zde: https://www.regibase.cz/2021/12/31/pf-2022/ 

https://www.regibase.cz/2021/12/20/
https://www.facebook.com/lefeen/?__cft__%5b0%5d=AZXGODP7rvKBP2I6E7aNczUicVEY8TWZ9b_4fXnDKUeOqVrdxK8jJXdDv9dQMT0UsAikIa33d-3SI-t9Isgqu2Lanjo61z9O8_CN3BTTQaoEyuYcRcjK8kg8aNBNrp0P8w-BASEKSIjxTBoiN7pc1aep&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lefeen/?__cft__%5b0%5d=AZXGODP7rvKBP2I6E7aNczUicVEY8TWZ9b_4fXnDKUeOqVrdxK8jJXdDv9dQMT0UsAikIa33d-3SI-t9Isgqu2Lanjo61z9O8_CN3BTTQaoEyuYcRcjK8kg8aNBNrp0P8w-BASEKSIjxTBoiN7pc1aep&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Inogen/?__cft__%5b0%5d=AZXGODP7rvKBP2I6E7aNczUicVEY8TWZ9b_4fXnDKUeOqVrdxK8jJXdDv9dQMT0UsAikIa33d-3SI-t9Isgqu2Lanjo61z9O8_CN3BTTQaoEyuYcRcjK8kg8aNBNrp0P8w-BASEKSIjxTBoiN7pc1aep&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/foxconnczechrepublic/?__cft__%5b0%5d=AZXGODP7rvKBP2I6E7aNczUicVEY8TWZ9b_4fXnDKUeOqVrdxK8jJXdDv9dQMT0UsAikIa33d-3SI-t9Isgqu2Lanjo61z9O8_CN3BTTQaoEyuYcRcjK8kg8aNBNrp0P8w-BASEKSIjxTBoiN7pc1aep&__tn__=kK-R
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3. Finanční zpráva  
 

3. 1 Rozvaha k 31. 12. 20211 
 

Označ. 
  AKTIVA  

 číslo 
řádku  

Účetní období 

stav k 
prvnímu dni 

k poslednímu 
dni 

A. Dlouhodobý majetek 
celkem  

A.I.+...+A.IV.  
001 +2 677 +6 523 

A. II. Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 

A.II.1+…+A.II.x  
010 +3 235 +3 591 

2. Umělecká díla, předměty, 
sbírky 

účet 032 
012 +1 192  +1 006 

4. Hmotné movité věci a 
jejich soubory 

účet 022 
014 +2 043  +2 585 

 A. III. Dlouhodobý finanční 
majetek celkem 

A.III.1+...+A.III.x 
021 +12 +4 012 

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

účet 061 
022 +12 +4 012 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem 

A.IV.1+...+A.IV.x 
028 -570 -1 080 

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

účet 082 

035 -570 -1 080 

B. Krátkodobý majetek 
celkem 

B.I.+...+B.IV  
040 +7 302  +4 031 

B. I. Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x 041 +4 981  +2 084 

B. I.    1. Materiál na skladě účet 112 042 +4 981  +1 777 

5. Výrobky účet 123 046 +0  +307 

B. II. Pohledávky celkem  B.II.1+...+B.II.x 051 +740 +369 

B. II.   
1. 

Odběratelé 
účet 311 

052 +2 +16 

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

5. Ostatní pohledávky účet 315 056 +49 +48 

9. Ostatní přímé daně účet 342 060 +6 +4 

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

17. Jiné pohledávky účet 378 068 +94 +114 

B. III. Krátkodobý finanční 
majetek celkem 

B.III.1+...+B.III.x  
071 +1 563 +1 577 

B. III. 1. Peněžní prostředky v 
pokladně 

účet 211 
072 +454 +247 

 
1 od 1. 1. 2021, do 31. 12. 2021, v tisících Kč 
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3. Peněžní prostředky na 
účtech 

účet 221 
074 +1 109 +1 330 

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

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

    AKTIVA CELKEM A.+B. 082 +9 979 +10 554 

      

  
PASIVA 

 
   

A Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II 001 +9 937  +10 540 

A. I. Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x 002 +2 864  +6 064 

A. I.    
1. 

Vlastní jmění 
účet 901 

003 +2 338  +2 024 

2. Fondy účet 911 004 +526 +4 040 

A. II. Výsledek hospodaření 
celkem 

A.II.1+...+A.II.x 
006 +7 073  +4 476 

A. II.  1.  Účet výsledku hospodaření účet +/-963 007 xxxxxxxxxxxx -2 597 

2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

účet +/-931 
008 +7 043 xxxxxxxxxxxx 

3.  Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta 
minulých let 

účet +/-932 
009 +30 + 7073 

B Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV. 010 +42 +14 

B. III. Krátkodobé závazky celkem B.III.1+...+B.III.x 021 +42 +14 

B. III. 1. Dodavatelé účet 321 022 +17 +5 

4. Ostatní závazky účet 325 025 +5 +7 

8.  Daň z příjmů účet 341 029 +0 +2 

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

  PASIVA CELKEM A.+B. 048 +9 979 +10 554                        

 

 

3. 2 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 20212 
 

Označ. 
  

VÝKAZ ZISKU A 
ZTRÁTY 

 
číslo 
řádku 

Běžné období 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A 
Náklady A.I.+...+A.

VIII. 
001 +10 845  +65  +10 910 

A. I. Spotřebované 
nákupy a 
nakupované služby 

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

002 +2 856 +88 +2 944 

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

účty 501, 
502, 503 

003 +449 +4 +453 

 
2 od 1. 1. 2021, do 31. 12. 2021, v tisících Kč 
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neskladovaných 
dodávek 

2.  Prodané zboží účet 504 004 +0 +11 +11 

3. Opravy a udržování účet 511 005 +3 +0 +3 

5. Náklady na 
reprezentaci 

účet 513 
007 +105 +0 +105 

6. Ostatní služby účet 518 008 +2 299 +73 +2 372 

A. II. Změna stavu zásob 
vlastní činnosti a 
aktivace 

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

009 -432 -34 -466 

A. II. 7. Změna stavu zásob 
vlastní činnosti 

účty 561, 
562, 563, 
564 

010 -432 -34 -466 

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

013 +4 +4 +8 

A. III.    10. Mzdové náklady účet 521 014 +4 +4 +8 

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

019 +2 +0 +2 

A. IV.    15. Daně a poplatky účty 531, 
532, 538 

020 +2 +0 +2 

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

021 +7 906 +5 +7 911 

A. V.     16. Smluvní pokuty, 
úroky z prodlení, 
ostatní pokuty a 
penále 

účty 541, 
542 

022 +2 +0 +2 

19. Kursové ztráty účet 545 025 +0 +4 +4 

20. Dary účet 546 026 +7 882 +0 +7 882 

22. Jiné ostatní 
náklady 

účet 549 
028 +22 +1 +23 

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

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

 
029 

+509 +0 +509 

A. VI.    23. Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 

účet 551 
030 +509 +0 +509 

A. VIII. Daň z příjmů A.VII.1+...
+A.VII.x 

037 +0 +2 +2 

A. VIII.  29. Daň z příjmů účet 591 038 +0 +2 +2 

  Náklady celkem 039 +10 845 +65 +10 910 

B. Výnosy 040 +7 944 +369 +8 313 

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

043 +7 589 +1 +7 590 

3. Přijaté příspěvky 
(dary) 

účet 682 
045 +7 589 +1 +7 590 
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B. III. Tržby za vlastní 
výkony a za zboží 

účty 601, 
602, 603 

047 +137 +346 +483 

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

048 +218 +22 +240 

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

účty 641, 
642 

049 +0 +18 +18 

8. Kursové zisky účet 645 052 +0 +4 +4 

10. Jiné ostatní výnosy účet 649 054 +218 +0 +218 

  Výnosy celkem 061 +7 944 +369 +8 313 

C. Výsledek 
hospodaření před 
zdaněním 

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

062 -2 901 +306 -2 595 

D. Výsledek 
hospodaření po 
zdanění 

B. - A. + 
D. x. 

063 -2 901 +304 -2 597 

 

 

3. 3 Přijaté a poskytnuté dary3
 

 

Přijaté dary celkem 
     - z toho peněžní 
     - z toho nepeněžní v hodnotě 

11 680 000 Kč 
  5 643 000 Kč 
  6 037 000 Kč 

Poskytnuté dary celkem 
     - z toho peněžní 
     - z toho nepeněžní v hodnotě 

  7 882 000 Kč 
  2 701 000 Kč 
  5 181 000 Kč 

Veřejné sbírky        56 000 Kč  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 od 1. 1. 2021, do 31. 12. 2021 
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4 Kontaktní informace 
 

Nadační fond REGI Base I. Česká republika 

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/

