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REGI BASE vs. Jiří REGI Schams 
 

Od úrazu v roce 2008 do roku 2011 nikdo příběh REGIHO neznal. Nevyšel jediný článek, nebyla 

natočena jediná televizní reportáž, dokument nebo videoklip. Do roku 2015 neznal nikdo ani sestru 

REGIHO. Přitom jak řekl plk. Stehlík na pohřbu REGIHO dne 15. 1. 2015: „REGI se stal veteránskou 

legendou a bude se o něm psát v učebnicích.“ 

17. 3. 2008  

Úraz REGIHO v Afghánistánu 

10. 10. 2010  

Budoucí zakladatel nadačního fondu Hynek Čech obviněn z údajného spáchání trestného činu 

porušování závazných pravidel hospodářského styku podle ustanovení § 127 odst. 1, trestního 

zákoníku. 

24. 3. 2011 

Pokus o založení Legio Honoris, občanského sdružení Martina Jirsy a Pavla Černého; záměr nebyl 

realizován. 

2. 4. 2011  

První návštěva Hynka Čecha u REGIHO v jeho bytě ve 3. patře ve Stodůlkách (Praha 13). REGI 

potřebuje 24hodinovou asistenci z důvodu nemožnosti bezbariérového bydlení. Pan Čech nabízí 

pomoc a své zkušenosti s pacientem s poškozením mozku. REGI souhlasí se založením Nadačního 

fondu REGI Base I. REGI je odkázaný na trvalou péči ostatních. Nevidí na jedno oko a mluví jen 

s velkými obtížemi. Za většinou jeho problémů stojí stále přítomná střepina v mozku. A ta je, 

v souladu s možnostmi současné neurochirurgie, neodstranitelná. Jirka přesto zvládne řadu věcí, 

které se musel (a často bolestivě) znovu naučit. Jednou rukou ovládá speciální mobilní telefon, 

svlékne si dokonce i tričko. Mluví sice pomalu a přerývaně, ale dokáže říct všechno. Často si 

neodpustí ani vtipné a sarkastické poznámky. Kromě návštěv RU Slapy a RU v Kolíně však žádnou 

další pomoc nedostal ani u nás a ani v zahraničí. Nemá žádné speciální rehabilitační pomůcky  

pro domácí využití. 

11. 4. 2011  

Hynek Čech zakládá spolu s Martinem Jirsou Nadační fond REGI Base I. Po čase (8. 4. 2013)  

Martin Jirsa z nadačního fondu z rodinných důvodů odchází. 

13. 4. 2011  

Osobní návštěva čtyř REGIHO spolubojovníků přímo v bydlišti Hynka Čecha a seznámení s plány REGI 

BASE pro REGIHO, odsouhlasení plné podpory a „ochrany“.  

Všichni včetně Jirky měli přesné informace o stavu probíhajícího vyšetřování údajného trestného činu 

pana Čecha. 

10. 5. 2011 

Návštěva REGIHO na IDET Brno. Velký úspěch a zájem vystavovatelů i veřejnosti se s REGIM seznámit. 

14. – 18. 5. 2011 

Odlet s REGIM do Oděsy na Ukrajině do nemocnice ke specialistovi na mozky, prof. Aksjonovi. 

Proběhlo vyšetření a nové CT mozku, díky čemuž byla zjištěna přítomnost další střepiny, o které nikdo 

nevěděl. Doporučena okamžitá speciální rehabilitace na Krymu. V té době neexistoval v ČR 
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specializovaný rehabilitační ústav pro pacienty se získaným poškozením mozku. V roce 2020 bylo 

v Rehabilitačním ústavu Kladruby pouze 20 experimentálních kranio lůžek. 

4. 6. 2011  

Let soukromým vrtulníkem s REGIM. Jednalo se o splnění jeho přání od úrazu v Afghánistánu. 

28. 6. 2011 

Návštěva střelnice Čekanice s REGIM a jeho kolegy z VP Tábor.  

1. 10. 2011 

Odlet do Vojenského sanatoria Burděnko v SAKI na Krymu (tenkrát Ukrajina, dnes Rusko). Velké 

zlepšení hybnosti, a hlavně řeči REGIHO.  

15. 11. 2011  

Převoz REGIHO zpět do Prahy.  

1. 12. 2011 

REGIHO dostal na dohled největší specialista na rehabilitaci mozku v ČR Mgr. Jakub Pětioký (současný 

náměstek pro rehabilitační péči v Rehabilitačním ústavu Kladruby), který pomáhal s výběrem 

kvalifikovaného asistenta, rehabilitačním a cvičebním plánem, nákupem kompenzačních pomůcek  

a s celkovým dohledem na REGIHO nový cvičební plán. 

leden 2012 

Proběhlo výběrové řízení na osobního asistenta, specialistu pro REGIHO, protože tehdejší agentura 

posílala k REGIMU pochybné existence, které ho jen hlídaly a po cestě domů si s sebou dokonce 

někdy něco menšího odnesli. Vítězem výběrového řízení se stal Martin Janoud. 

únor 2012 

Osobní návštěva nejmodernější kliniky pro pacienty se získaným poškozením mozku TIRR Memorial 

Hospital v Texasu v USA. Právě tam se úspěšně léčila do hlavy postřelená kongresmanka Giffordsová. 

Domluven čtyřměsíční speciální rehabilitační pobyt pro REGIHO. Bohužel pojišťovna nesouhlasila 

s proplacením a ani paní Schamsová nechtěla klinice zaplatit asi 10 milionů z cca 18milionového 

odškodného, které REGI dostal od AČR. 

23. 3. 2012  

Prezentace REGI BASE nové kliniky pro pacienty se získaným poškozením mozku na Ministerstvu 

obrany ČR za přítomnosti 3 amerických armádních specialistů přímo z PENTAGONU (plukovník Mike 

Fravell a brigádní generálka MUDr. PhDr. Rhonda Cornum). 

12. 4. 2012  

Nákup speciální rehabilitační podložky REGIMU pro domácí používání na trénink rovnováhy  

a stability.  

2. 5. 2012  

Zaregistrována ochranná známka REGI BASE u ÚPV.  

6. 5. 2012 

Oslavy osvobození Plzně, kde byl REGI čestným hostem a kde bylo také vystaveno REGI BASE II. 

Opevnění na jeho počest. 

2. 6. 2012  

Účast REGIHO na akci Airborne Pardubice. 
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30. 5. 2012                                                     

Vlkošské dny vojenských tradic – převoz REGIHO vrtulníkem z Prahy do Vlkoše a zpět 

7. – 15. 9. 2012 

Na pozvání REGI BASE přiletěl americký novinář Michael James Varholy s doprovodem. O REGIM 

zpracoval příběh pro americké čtenáře. 

25. 9. 2012  

Obžaloba Hynka Čecha, obviněn z údajného spáchání trestného činu porušování závazných pravidel 

hospodářského styku podle ustanovení § 127 odst. 1, trestního zákoníku. 

13. 10. 2012 

Oslava REGIHO 40. narozenin v RANGERCENTRU Kunratice. 

2. – 12. 12. 2012  

Probíhá natáčení videoklipu s REGIM a válečným veteránem Mirkem Lidinským na Kanárských 

ostrovech. Součástí klipu je Píseň padlých od Martina Maxy. Mimochodem, dodnes nikdo další 

podobný klip nevyrobil.  

9. 1. 2013 

Rozsudek – podmínka 1 rok pro Hynka Čecha. REGI je informován. 

18. 1. 2013 

Křest a premiéra klipu Píseň padlých za účasti špiček armády v DAPu.  

Viz https://www.youtube.com/watch?v=bwVUXMs6CXA&t=11s (349.000 zhlédnutí). 

22. 2. 2013 

REGIMU byl předán nový vůz Hyundai i40 kombi, který Nadační fond REGI BASE I. získal  

od společnosti MEDEA Jaromíra Soukupa. 

26. 3. 2013  

Prezentace REGIHO příběhu v Senátu a žádost o podporu na výstavbu centra pro pacienty 

s poškozením mozku. 

2. 4. 2013  

Zajištění hipoterapie u Šárky Snížkové a individuální rehabilitace. 

5. 5. 2013  

Setkání REGIHO s rodinou Lukáše Hirky u Mohyly Ostravice. 

21. – 24. 5. 2013  

Návštěva specializovaných klinik Reut a Leeuwenstein Centrum v Tel Avivu v Izraeli. Jednání  

pana Čecha a Mgr. Pětiokého s tamními specialisty o možnostech další rehabilitace pro REGIHO. 

Následná konzultace a podpora od izraelských specialistů. Velká podpora české ambasády, která 

pomohla s organizací schůzek a ubytováním. 

25. 5. 2013  

REGI startuje charitativní akci TIM IS RUNNING z Britské ambasády v Praze. 

3. 6. 2013  

Představení produktu REGI LIFE – životního pojištění pro vojáky s pravidelným ročním finančním 

příspěvkem.  
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18. – 21. 6. 2013  

Odlet s REGIM do Londýna a testování eksoskeletonu ve vědeckém ústavu v Cambridge.  

26. 7. 2013  

Odvolání Hynka Čecha k Městskému soudu v Praze, snížení podmínky. REGI je informován. 

2. 9. 2013 

Zajištění rehabilitačního programu pro REGIHO u primářky MUDr. Zipserové v Klimkovicích, KLIM 

terapie. 

12. 10. 2013  

1. ročník REGI BASE Shooting Challange, Drahany střelnice. Výtěžek z akce byl věnován na cestu  

do Sanatoria na Krymu. 

9. 11. 2013  

CZECH PRESS FOTO a akce REGI foto Petr Toman. REGI BASE zaplatila cestu na Krym, kde REGI 

rehabilitoval. 

únor 2014 

Řešení problémů s osobním asistentem, který začal fyzicky a psychicky týrat REGIHO. Instalován 

kamerový systém, maminka byla o všem informována. REGI BASE nabídlo okamžitou výměnu 

asistenta. Přátelé/spolubojovníci chtěli dokonce asistenta potrestat. REGI bohužel vše zamítnul  

a pokračoval dál se stejným asistentem. 

18. 3. 2014 

Nákup eksoskeletonu za cca 5 mil Kč. REGI poprvé chodí v Rehabilitačním ústavu Kladruby. 

20. – 25. 5. 2014  

Natáčení dokumentu České televize nazvaného Boj za bojovníky. Po smrti REGIHO poslala rodina 

žádost na ZÁKAZ vysílání tohoto dokumentu, v němž se přesně popisuje jak a proč vznikl Nadační 

fond REGI Base I., jak se armáda starala/nestarala o REGIHO a v němž jsou i příběhy dalších veteránů, 

kterým REGI BASE pomáhalo. Dokument lze zhlédnout na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=dJSTDQD4iKI&t=8s 

červen 2014  

REGI měl nastoupit na intenzivní pobyt do Rehabilitačního ústavu Kladruby a min. 3x denně chodit 

v unikátním eksoskeletonu. Dodnes je toto zařízení jediným v ČR.  

REGIMU byla diagnostikována rakovina. Došlo tak ke zrušení rehabilitace v RU Kladruby z důvodu 

nemožnosti rehabilitace onkologického pacienta. 

červenec 2014  

Převod nadačního vozidla přímo na REGIHO. Sestra REGIHO vozidlo využívá pro své soukromé účely, 

následně havaruje a nevratně jej poškodí. Auto přitom mohlo sloužil i dalším válečným veteránům. 

13. 11. 2014  

Prezentace REGI BASE eksoskeletonu v Senátu ČR, vyznamenání primářky MUDr. Zipserové z rukou 

plk. Stehlíka, a to za záchranu života Lukáše Hirky. 

31. 12. 2014  

Poslední osobní návštěva Hynka Čecha a jeho kolegy u REGIHO. Přivezli mu oblíbený shake 

z McDonald's. REGI už jen ležel a špatně komunikoval. Po celou dobu byla v bytě přítomna i jeho 

maminka, paní Schamsová. 
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7. 1. 2015 

REGI umírá 

10. 1. 2015 

Písemná žádost právníka rodiny, který zakazuje používat jméno REGI, nechce, aby se o REGIM mluvilo 

atd. 

15. 1. 2015  

Vojenský pohřeb ve Strašnicích. REGI BASE zajistila povolení na příslušném úřadu v Praze  

a s velitelem letectva domluvila průlet Gripenů a bojových vrtulníků Mi-24 nad smutečním 

shromážděním. 

2015 - 2018 

Pomlouvačná kampaň hlavně ze strany Petry Schamsové, sestry REGIHO. Značka REGI je v military 

komunitě pojmem, a protože Petra pracuje v největším ARMY SHOPU v ČR, byl a je velký zájem  

na prodeji výrobků s označením REGI.   

9. 3. 2015  

Založen Vojenský fond solidarity, který úzce spolupracuje s Petrou Schamsovou a rodinou Lukáše 

Hirky. 

10. 3. 2015  

Ústavní stížnost na rozsudek ohledně údajného spáchání trestného činu porušování závazných 

pravidel hospodářského styku podle ustanovení § 127 odst. 1, trestního zákoníku. Stále 

nerozhodnuto. 

Výše uvedený skutek pan Čech nespáchal a věří, že jednou jeho jméno bude očištěno. REGI a jeho 

kamarádi (v té době aktivně činní u Vojenské policie) byli o průběhu stíhání a soudech plně 

informováni a nevadilo to jim ani REGIMU.  

11. 11. 2018 

Návštěva maminky REGIHO, paní Schamsové, na velké veteránské akci, kterou organizoval Nadačního 

fondu REGI Base I. na stadionu SLAVIE ke Dni válečných veteránů. Účast 3 těžce zraněných vojáků -

vozíčkářů. Viz https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/na-valecne-veterany-se-ne-zapomina-

rikaji-lide-z-nadace-regi-base-i-40255680 

15. 1. 2019 

Velký rozhovor s paní Schamsovou pro nový časopis REGIBASE. Součástí byly i do té doby 

nepublikované fotografie REGIHO. Časopis vyšel v říjnu 2019 jako příloha MF DNES a celkem se 

prodalo 65.000ks. 

3. 5. 2019 

Paní Schamsová posílá písemné odvolání svého souhlasu s uveřejněním článku o REGIM pro časopis 

REGI BASE.  

2019 -  2020 

Pokračující útoky a lži od Petry Schamsové směrem k Nadačnímu fondu REGI Base I.  

2015 -  2020 

Nadační fond REGI Base I. pomohl desítkám zraněných válečných veteránů, vojáků, policistů, hasičů, 

a dokonce i těžce zraněnému celníkovi z Olomouckého kraje.  
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Zakoupil pro ně ty nejmodernější roboticko-rehabilitační přístroje na světě nebo kompenzační  

a asistenční pomůcky v hodnotě několika milionů korun.  

Zajistil převoz zraněného vojáka z Afghánistánu vojenským speciálem ke specialistům do USA (Florida 

Hospital) nebo přivezl prezidentským speciálem první zraněné vojáky z Ukrajiny na rehabilitaci  

na českou rehabilitační kliniku, aby se mohli naši fyzioterapeuti a lékaři přiučit péči o různé typy 

střelných poranění válečných veteránů. 

Jako první jsme zajistili unikátní léčbu aplikací kmenových buněk přímo do páteře v zahraničí  

pro českého zraněného válečného veterána, a to s velkých úspěchem a výrazným zlepšením 

zdravotního stavu. 

Právníci REGI BASE vyhráli soudní spor neprávem obviněného, obžalovaného a souzeného invalidního 

vojáka za podvod na sociálních dávkách.  

Navázali jsme spolupráci s největší veteránskou asociací válečných veteránů v České republice a 

postupně organizujeme společné akce. 

 


