REGI - Jiří Schams

Motto:
„Kdybys byl třeba jediný, kdo může či umí udělat,
co je potřeba, musíš to udělat!“

Nadpraporčík v. v. Jiří Schams se narodil 22. září 1972 v Praze. Od mládí vyhledával vše vojenské, adrenalinové a dobrodružné
– asi právě proto se mu velkým vzorem stává jeho strýc Pavel Vostatek, dlouholetý člen klubu vojenské historie Prague Rangers.
Většinu času tráví s partou kamarádů v přírodě a napodobováním vojenských operací. Díky dobrému prospěchu, ale hlavně
vstřícné a tolerantní rodině, se tak může od dvanácti let realizovat. Jezdit slaňovat, potápět se a učit jiné outdoorové dovednosti.
Díky tomu získává první představy o vojenském výcviku. Už za svých mladých let díky svému nadšení pro US elitní jednotky
a výstrojní posedlost dostává přezdívku „Regi“. Ta vznikla přesmyčkou ze spojení „Ranger GI“ a bude jej provázet celý život.
Soukromý i profesní.
Základní vojenskou službu absolvoval nejprve u 1. smíšeného pluku
radioelektronického boje v Kolíně, pak požádal o prodloužení a zůstal jako
délesloužící u 1. radiotechnického střediska ve Zbirohu. Vojna však zdaleka
nesplnila jeho nadšené očekávání, outdorové millitary akce s kamarády
a strýcem byly daleko atraktivnější. Přesto však dává armádě další šanci
a hlásí se k mírovým sborů Armády ČR. Rozhodl se využít toho, co uměl
nejlépe a co ho stále neodolatelně lákalo a bavilo. A také sloužit své zemi,
ke které měl na svou dobu až nenosící se vlastenecké cítění. V cestě mu
stála ta největší z překážek, měl dost špatný zrak. Díky podpoře rodiny
a své silné vůli a nekonečnému hledání možností, absolvoval tehdy
poměrně neobvyklou a náročnou operaci očí.
Bez problémů pak konečně prošel náročnými testy a odjel na svoji první
misi do Bosny a Hercegoviny, kterou si pak ještě jednou zopakoval, neb
služba v zahraničí naplnila jeho očekávání. Zjistil totiž, že Armáda České
republiky se začíná měnit, a to k lepšímu. Proto se rozhodl s vojenskou
kariérou spojit svůj další život.
Další jeho metou, která by plnila jeho chlapecké sny, se měla stát
6. speciální brigáda v Prostějově.
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S prostějovskou brigádou, kam se dostanou opravdu jen
ti nejlepší, absolvoval Jiří Schams další misi, její první
zahraniční nasazení jednotky v Kosovu v roce 1999. Kamarádi,
kteří s ním v Prostějově sloužili, vzpomínají na jeho až
neskutečně profesionální přístup. „Jestliže my věděli, co
chceme dělat, on to věděl dvojnásob. Jestliže my jsme to
brali vážně, on to bral dvakrát tak vážně. I když jsme se někdy
usmívali jeho až přehnané péči o vycházkovou uniformu,
která musela být vždycky bez poskvrnky, v boji byste ho
chtěli mít za všech okolností po boku…“.
V roce 2002 v Praze vznikl útvar Speciálních operací
Vojenské policie, tzv. SOG (Special Operations Group).
Zkusit něco nového a možnost návratu do rodné Prahy,
to vše Jirku dost lákalo. To byla další z velkých výzev
a přesně to, co chtěl kdysi dělat. Ač to může znít jako
určitá fráze, on prostě svou službu vlasti bral jako
určité poslání. Stejně tak později i své další zahraniční
nasazení – boj za demokratickou část světa a proti terorismu.

JIRKA

Na další misi, tentokrát už v rámci nového elitního útvaru,
odjel začátkem října 2003. SOG byl tehdy nasazen jako
součást ochrany kontingentu 7. polní nemocnice v Iráku,
v době války v Iráku pak na Velvyslanectví ČR v Kuvajtu
a později v Bagdádu při české misi OCPA (Office of the Coalition
Provisional Autority). Následuje mise v jižní provincii
Basra jako součást kontingentu Vojenské policie. V tomto
období si Jirka rozšířil svoji kvalifikaci o novou odbornost
bojového zdravotníka (combat medic). Po návratu domů
absolvoval příslušné kurzy (BARTS) a své znalosti si rozšiřoval
dobrovolným ježděním s pražskou záchrannou službou.
„Pak v Afghánistánu jsme zažili i bojové střety. Jirka si i v těch
nejhorších situacích počínal skvěle… Kdo z nás viděl v těžkých
chvílích, kdy to může koupit, po svém boku Regiho, byl hned
o něco klidnější…“ vzpomínají spolubojovníci.
www.regibase.cz
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V průběhu let 2005-2006 prošel Jiří znovu působením v misích v Kosovu a Iráku. V té době zemřel jeho tatínek a on se svěřil
svému strýci, že by časem možná uvažoval i o nějaké klidnější formě vojenské kariéry. Jen jedna věc ho hrozně lákala. Chtěl
odjet do Afghánistánu a být své jednotce jako zdravotník prospěšný. Dne 10. října 2007 se přesouvá do jihoafghánského
Hílmandu. To se mu, bohužel, nakonec stává osudným…
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AFGHÁNISTÁN 2008
17. března 2008, Gerešk, Afghánistán
Čeští vojáci elitního útvaru SOG doprovázejí dánské
humanitární pracovníky při vyjednávání o formách pomoci
v městečku Gerešk, poblíž jihoafghánského Hílmandu. Vše
zatím probíhá bez větších potíží. Některým našim vojákům
zbývá pouhých 14 dní do konce bojové mise. Ke skupině se
přes ulici blíží přátelsky kynoucí muž v tradičním oděvu
šalvár kamíz. Jeho úsměv je však to poslední, co vojáci vidí.
Záblesk, kouř, zmatek a křik. Usměvavý sebevražedný
atentátník na svém těle odpálil nálož. Osoby na chodníku
popadají doslova jak kuželky.
Dva Dánové a čtyři Afghánci jsou na místě mrtví. Umírá
i velitel ochranného týmu Milan Štěrba. Bojový medik
praporčík Schams je těžce zraněn. Tělo má prošpikované
střepinami, ta osudná jej zasáhla do hlavy. Jeho vážný stav mu
nedává příliš mnoho nadějí na přežití…
…těžce zraněný Jirka bojuje svoji největší bitvu. Podle všech
stávajících ohodnocení je jeho šance na přežití nula. Silák Regi
ale všechny převeze a přes všechny negativní prognózy zůstává
stále naživu. I pro lékařské odborníky je to až neuvěřitelné…
Jeho nezdolný organismus pak vydržel i dlouhý transport
zpět do České republiky. V Praze ležel dva měsíce v umělém
spánku na ARO střešovické vojenské nemocnice. I tam zprvu
nevěřili, že vůbec přežije (natož, že se probere a dokonce snad
bude i chodit…)
www.regibase.cz
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Praha, Česká republika

Jirka - civilista s maminkou

Duben 2011
Po mnoha měsících léčení, dvou operacích, rehabilitacích
a intenzivních cvičení se zdálo, že Jirka udělal jen poměrně
malý krůček dopředu. Ale měřeno úsilím a vůlí, dal by se tento
krok měřit na míle. Nadporučík Schams je nyní po třech letech
kvalifikován jako kvadruplegik.
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 dokonce
si už svlékne i tričko. Mluví sice pomalu a přerývavě, ale dokáže
říct úplně všechno, často i vtipné a sarkastické poznámky.
Dokonce se nyní pokouší za pomoci chodítka trochu kráčet
po svých. K jeho zlepšení zřejmě přispívá i to, že jeho bývalí
kolegové z práce za nim často jezdí a dávají mu znát, že je
„jeden z nich“. Zkrátka, že na něj nikdo nezapomíná. Přes svou,
pro někoho úděsnou situaci, tak rozhodně nepropadá Jirka
pražádné sebelítosti. Nedávno se ho ptali, zda by, pokud by
to mohl vrátit, do toho šel znova… Ani chvilku nepřemýšlel
a přisvědčil…
Bohužel většinu času zůstává ve svém bytě v 3.patře ve
Stodůlkách na Praze 13. Potřebuje 24 hodinovou asistenci
z důvodu nemožnosti bezbariérového bydlení.
www.regibase.cz
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Současné bydlení Regiho – Jiřího Schamse
Stodůlky Praha 13, sídliště, byt v 3.patře, rok 2011
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Praha, Česká repubika
Tato nadace vznikla celkem spontánně v březnu 2011 na základě
iniciativy Martina Jirsy, kamaráda Jirky . Společně s Hynkem Čechem
a Pavlem Borovským dali dohromady partu lidí, kteří chtějí pomáhat.
Byly to totiž přesně 3 roky co se Regimu stala při plnění bojového
úkolu v Afghánistánu tato nešťastná událost. Od té doby není již
Jirka ve stavu armády. Byl vyloučen a stal se novodobým válečným
veteránem . Bohužel stále žije sám ve svém malém bytě ve 3.poschodí
na starém komunisticky vypadajícím sídlišti Stodůlky na Praze 13.
Jelikož potřebuje neustálou asistenci, střídají se u něj ne vždy kvalifikovaní sociální pracovníci. Nemá možnost v bytě rehabilitovat, cvičit
a ani jinak si zlepšovat jak fyzickou kondici tak i psychickou stránku.
Cílem nadačního fondu je výstavba jedinečného a prvního svého
druhu odborného zařízení, které nabízí komplexní péči (ucelenou
rehabilitaci) novodobým válečným veteránům s tělesným postižením
a účelně propojuje všechny aktivity v oblasti sociální, zdravotní
(psycholog, teolog, logopedická ordinace atd.) a kulturně vzdělávací.
Interdisciplinární přístup umožní vytvořit funkční systém ucelené
rehabilitace opírající se o odpovědnou týmovou spolupráci, na níž
budou významně participovat nejen klienti, ale i rodinní příslušníci
a přátelé.
Komplex bude zahrnovat nejen léčebnou část, která bude mít ty
nejšpičkovější a nejmodernější zdravotnická zařízení, nástroje
a postupy v rámci rehabilitace a rekonvalescence. Součástí budou
i bytové jednotky pro dlouhodobě léčené klienty, dále pak pokoje
hotelového typu pro rodinné návštěvníky.
Centrum bude otevřeno i pro novodobé veterány nejen z členských
států NATO, ale i z jiných světových ozbrojených složek.
www.regibase.cz
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Výstavba REGI Base I. zahájena 2011
Obec Svémyslice u Prahy – obytná část budova B
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Rehabilitační pavilon budova A
Odborná spolupráce s Dr. Tomáš Rychnovský, Ph.D.
Vodoléčebná část:
ҟ Bazén – s transportním mechanismem z a do vody, protiproud, délka
cca 10m
ҟ Vířivka – perlička, ale je možné sestavit bazének s tryskami, které mají
větší výkon a mohou posloužit jako terapeutická složka pro úpravu
svalového napětí
ҟBazénky se studenou a teplou vodou – na střídavé ponořování končetin
Elektroléčebná část:
ҟMagnetoterapie – pro úpravu a hojení ran a zlomenin
ҟLaser – hojení povrchových ran, jizev apod.
ҟElektrostimulace svalů (RT300)
ҟOzonoterapie
Pro klienty po úrazu páteře:
ҟ Lokomat – přístroj pro nácvik chůze pomocí ortéz a pohyblivého
chodníku
ҟ Motomed – léčebný přístroj pro pasivní i aktivní cvičení hybnosti
dolních i horních končetin
ҟ Motodlahy – pro pasivní cvičení kořenových i periferních kloubů
(Artromot)
ҟ Redcord – rehabilitační pomůcka pro cvičení na závěsných lanech S.E.T.
konceptu
ҟ RT300 – přístroj pro cvičení dolních končetin synchronizovaný s elektrodami, které stimulují postižené svaly
ҟ Pomůcky pro vertikalizaci, polohování, mechanické vozíky, zvedáky,
overbally, nestabilní plošiny, Therabandy, flexibar
ҟ Pomůcky pro dechovou rehabilitaci
Specializované robotické a kybernetické centrum pro amputové
končetiny:
ҟAplikace robotických končetin ovládaných vůlí, Motorlab, USA
ҟSpeciální mozkem ovládané protézy – Japonsko-americká technologie
ҟVyužití nejmodernějších technologií elektronického systému pro umělé
končetiny vyvinutý německým IBMT Institute Fraunhofer Gesellschaft
ҟBMI „brain-machine interface, spolupráce s Miguel Nicolelis z americké
Duke University
ҟVyužití robotnického exoskeletu, který nahrazuje svaly
www.regibase.cz
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Zřizovatelé nadačního fondu: Martin Jirsa a Bc. Hynek Čech
Tel. 777 676 212, m.t.jirsa@seznam.cz

www.regibase.cz

Správní rada:
předsedkyně správní rady:
Dr. Darja Pinkavová, Tel. 739 652 577, regi@regibase.cz
místopředseda správní rady:
Bc. Hynek Čech, Tel. 775 795 980, cech@regibase.cz
člen správní rady:
Bc. Pavel Borovský, DESS, Tel. 608 560 818, borovskypavel@yahoo.fr
revizor nadačního fondu:
PhDr. Mgr. Jana Koláčková, jkolackova@gmail.com

Datum registrace:
31.03.2011
Identifikační číslo:
24831123
vedené v nadačním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze
v oddílu N, vložce číslo 839
Sídlo nadačního fondu: Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1
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.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s. ,Budějovická 191/648, 140 00 Praha 4
č.ú.: 2499805359/0800
IBAN: CZ38 0800 0000 0024 9980 5359
SWIFT BIC: GIBACZPX

Nadační fond REGI Base I. dále pomáhá:
ҟRodinným příslušníkům (pozůstalým či blízkým osobám)
novodobých válečných veteránů.
ҟVydávat periodické či neperiodické tiskoviny, které budou
sloužit k rozvoji duchovních hodnot, informovanosti o činnosti
nadačního fondu nebo o kulturních či jiných souvisejících
společenských aktivitách.
ҟSe zřízením digitální rozhlasové stanice pro příslušníky AČR na
zahraničních misích a pro širokou veřejnost.
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