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Vážení přátelé,

rok 2013 je za námi a jsme velmi šťastní, že tu s Vámi fungujeme již osm smysluplných let. Všechny 

ty roky přináší spoustu tvrdé práce, proto chci poděkovat všem dárcům, dobrovolníkům a příznivcům 

Občanského sdružení Ryzáček za jejich podporu. Pro širokou veřejnost jsme prostě Ryzáček, dovolte 

mi tedy používat toto oslovení. 

 Ryzáček v květnu roku 2013 úspěšně ukončil dvouletý projekt „Můj přítel kůň“ podpořen Nadací 

Partnerství v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce. Díky tomuto projektu jsme získali 

spoustu zkušeností a měli jsme možnost vydat metodiky z oblasti hipoterapie a aktivit s využitím 

koní.

 V loňském roce se Ryzáček také účastnil natáčení dokumentu „Zooterapie“, který můžete 

shlédnout na webových stránkách www.cittadella.cz. Z mého pohledu je velice výstižný, pochopitelný 

i pro laickou veřejnost a hlavně zooterapii ukazuje v pravém světle.

 Po ukončení projektu „Můj přítel kůň“ jsme nicméně nijak nezaháleli. Stále jsme vynakládali 

spoustu sil, abychom mohli poskytovat hiporehabilitace a navíc jsme odstartovali pilotní enviromentální 

projekt „Respekt k přírodě“ pro děti předškolního věku. 

 Prioritou Ryzáčka je zlepšit život zdravotně, mentálně i sociálně znevýhodněným osobám nejen 

z Olomouckého kraje prostřednictvím hiporehabilitace. Přesto nezapomínáme na aktivity zaměřené 

na smysluplné využití volného času. Začali jsme kroužkem „PříHra“ a dále jsme rozšířili naši nabídku 

o program pro rodiny s dětmi a relaxační vyjížďky.

 Díky spolupráci s fotografkou Kateřinou Šušlíkovou Ryzáček uskutečnil výstavu fotografií, které 

blíže ukazují naši činnost. Krásu a výstižnost fotografií můžete posoudit v této výroční zprávě. 

 Do roku 2014 vstupujeme s velikou nejistotou, ale plni odhodlání to nevzdat a být tu pro lidi, pro 

Vás. Našim cílem je najít dobrovolníky a finanční prostředky, díky kterým bychom mohli neomezeně 

stále poskytovat odbornou hiporehabilitaci, která je svými specifiky nenahraditelná.

Alena Fritscherová
zakladatel sdružení
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Kontakty 
Hiporehabilitace:  Alena Fritscherová
                         Telefon: 605 766 154
                            Email: ryzacek@email.cz
Kroužek PříHra:  Eliška Helekalová
                         Telefon: 724 954 043
                            Email: PriHra.ryzacek@email.cz
Dětská taneční skupina:  Hana Šramková
                         Telefon: 732 873 555
                            Email: tance.ryzacek@email.cz
Programy pro děti,   Eliška Helekalová,
relaxační vyjížďky,  Telefon: 724 954 043
příměstské tábory: Email: aktivity.ryzacek@email.cz
Kroužek krasojezdec:  Hana Šramková
 Telefon: 732 873 555
 Email: tance.ryzacek@email.cz

Občanské sdružení Ryzáček vzniklo dne 2. 10. 2006,  jako nestátní nezisková organizace zabývající 
se hiporehabilitacemi dětí i dospělých. 

Posláním sdružení je zájmová činnost členů sdružení poskytovat služby
v oblasti hiporehabilitace,



napomáhat integraci zdravotně postižených do společnosti a vytvořit kladné prostředí 
vhodné pro rozvoj dovedností zdravotně postižených osob.

Organizační  struktura  sdružení:

Výbor sdružení
Alena Fritscherová,
 zakladatelka sdružení, koordinátorka projektů, hlavní cvičitelka koní pro hiporehabilitaci 
 a ošetřovatelka koní a asistentka pro hiporehabilitaci
Hana Dvořáková, 
 předsedkyně sdružení, projektová managerka a  asistentka pro hiporehabilitaci
Lenka Hoppová
                                      

Členové
MVDr. Jana Jirsová,
 dobrovolnice při veřejných akcích, jezdkyně, ošetřovatelka koní, 
Petra Zapletalová,
 dobrovolnice při veřejných akcích, tvůrkyně pozvánek a plakátů na akce,
Martin Fritscher,
 správce areálu, údržba budov, ošetřovatel koní

Terapeuti
Bc. Veronika Kroupová, fyzioterapeutka
Bc. Hana Bednáříková, fyzioterapeutka
Mgr. Zuzana Šperlichová, psycholožka

Hiporehabilitační pracovníci
Hana Šrámková, asistent pro hiporehabilitaci
Eliška Helekalová, asistent pro hiporehabilitaci

Dobrovolníci
Kateřina Šušlíková, fotografka
Petr Čiháček, fotograf, pomoc při veřejných akcích

Jsme členy
MAS Mohelnicko
Česká hiporehabilitační společnost



Koně využívaní
pro hiporehabilitaci

Keily, český teplokrevník, 10 let, pronajata, 
ve sdružení od roku 2007

Aron, slezský norik, 11 let, pronajat,
ve sdružení od roku 2008

Filly, českomoravský belgik, 6 let, 
majetkem sdružení od roku 2010

Revoltosa CXIV,  španělský kůň, 6 let, pronajata, 
ve sdružení od roku 2011

Anusa, anglický  plnokrevník, 6let, 
majetkem sdružení od roku 2012



Důležité události ve sdružení  
září 2013 
 – zahájení enviromentálního vzdělávání pro předškolní děti s názvem 
 „Respekt k přírodě“

červen 2013  – prosinec 2013 
 realizace projektu „Čarovná síla koně“

leden 2013 – květen 2013 
 realizace projektu „Můj přítel kůň“

květen 2011 - květen 2013 
 realizace projektu „Můj přítel kůň“

duben 2012 – srpen 2012 
 „Dětské hřiště dětem“ - v areálu vzniklo malé dětské hřiště nejen pro klienty sdružení

leden – prosinec 2010 
 – projekt „S koněm v srdci“ - zaměřeno na poskytování hiporehabilitace

 „Nový kůň pro hiporehabilitaci“ 2010 
 projekt ke koupi a výcviku nového koně pro hiporehabilitaci.

„Léčivé koňské hřbety pro Vás a Vaše děti“ 2009 
 projekt zaměřený na realizaci veřejných akcí a osvětu hiporehabilitace v olomouckém 

kraji.
  
únor- prosinec 2009 
 projekt „Kůň v terapii handicapovaných 2009“ 
 zaměřený na poskytování hiporehabilitace

září 2009
 dokončena výstavba kryté jízdárny

leden 2009
  dokončena výstavba sociálního zázemí pro klienty

prosinec 2008
 vybudování nové venkovní pískové jízdárny, spolufinancováno z prostředků  programu 

Ministerstva zemědělství LEADER ČR 2008.

září – prosinec 2008
 projekt „Kůň v terapii handicapovaných“, zaměřený na poskytování hiporehabilitace

duben – srpen 2008
 „Výcvik koně pro hiporehabilitaci II. Etapa“. Ve výcviku jsou již tři koně

září 2007 -  červen 2008 
 zkušební projekt „Kroužek léčebně pedagogicko-psychologického ježdění“ .  Kroužek 

pro děti navštěvující mateřskou a základní školu pro děti s více vadami na Masarykově 
ulici v Mohelnici, pod vedením p. Mgr. Pavla Klecha

srpen – listopad 2007
 „Výcvik koně pro hiporehabilitaci I“. Sdružení má ve výcviku prvního koně.



Pro naši činnost využíváme
bezbariérové středisko se sociálním zázemím včetně klubovny pro klienty•	
pět koní různého typu •	
krytou i venkovní jízdárnu•	
cesty s malým provozem v blízkosti sídla občanského sdružení•	
nástupní rampu•	
pastviny pro koně•	
různorodé pomůcky pro klienty jako jsou kužely,  balony,  míče,  nálepky, kavalety,  šátky •	
apod.
dětské hřiště•	

Náplň činnosti v roce 2013
hipoterapie•	
aktivity s využitím koní  - skupinové, individuální •	
preventivně výchovný program pro děti „Ahoj, já jsem kůň“ - jednodenní vzdělávací programy •	
aktivit s využitím koní 
realizace veřejných akcí zaměřených na osvětu hiporehabilitace a smysluplné využití volného •	
času celé rodiny
semináře zaměřené na hiporehabilitaci•	
příměstské tábory pro děti od 6 let věku•	
volnočasové aktivity – kroužky•	
enviromentální vzdělávání předškolních dětí•	

Činnost sdružení v roce 2013
V roce 2013 jsme úspěšně dokončili projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce „Můj 
přítel kůň“. Jednalo se o dvouletý projekt složený z pěti hlavních aktivit: 

Hipoterapie1. 
Aktivity s využitím koní2. 
Vytváření know-how a metodické podpory3. 
Rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků4. 
Propagace poskytované služby nebo realizované aktivity za účelem informování veřejnosti 5. 
a cílových skupin včetně podpory public relations.

Následně byl realizován projekt „Čarovná síla koně“ jehož hlavním cílem bylo zajistit udržitelnost 
poskytování hiporehabilitací a nově otevřít outdorový kroužek PříHra.

Hiporehabilitace byly poskytovány dětem z olomouckého kraje, dětským domovům ze Šumperka  a  
z Dřevohostic, také denním stacionářům Okýnko v Mohelnici a Oáza ze Zábřehu na Moravě.  Ostatní 
aktivity převážně navštěvovali děti i dospělí z oblastí Olomouckého až Královéhradeckého kraje.



Celkově tak za rok 2013 bylo poskytnuto:
Počet poskytnutých hipoterapií: 268•	
Počet klientů hipoterapie: 13•	
Počet poskytnutých terapií - aktivity s využitím koní: 220 •	
Počet účastníků jednodenního programu Ahoj, já jsem kůň: 248 •	
Počet uskutečněných akcí pro veřejnost: 4•	
Počet provedených workshopů pro laickou i odbornou veřejnost: 4•	
Počet enviromentálních setkání: 9•	
Počet účastníků enviromentálního vzdělání: 82 •	

Realizované workshopy v roce 2013 z oboru hiporehabilitace:
Začínáme s hiporehabilitací  - •	  2.3. 2013 
Kůň v hiporehabilitaci - •	 16.3. 2013
Aktivity s využitím koní - •	  13.4. 2013
Hipoterapie  -  •	 27.4. 2013

Veřejné akce, které jsme v roce 2013 pořádali:

Pejskohrátky – 27. 7. 2013
Již po čtvrté děti a jejich pejsci zažili horké letní odpoledne, během kterého si vyzkoušeli spoustu 
zábavných úkolů. 



Mladý zálesák  - 10. 8. 2013
Zábavné odpoledne pro děti plné poznávacích a dovednostních her. 

Loučení s prázdninami  - 30. 8. 2013
Netradiční pochod večerním lesem s námětem „Co do lesa nepatří.“
 
Den otevřených dveří  -  14. 9. 2013
Odpoledne plné informací a poznatků o činnosti sdružení a průběhu hipoterapií se konalo již pátým 
rokem. Nechyběl zábavný doprovodný program a děti si mohly vyzkoušet některé aktivity s koňmi.



Můj pohled, aneb co vidí mé oči.
Kuk! 
Je to již nějakou dobu, co vím o občanském sdružení Ryzáček. Zprvu  jsem pořádně nevěděla jak  funguje, co 
dělá pro postižené, jednoduše pro  lidi  kolem nás. Ale nabídla se mi možnost ji vidět i z jiného úhlu pohledu 
než jsem tuto společnost doposud znala.
Když tam přijedu, dýchne na mne klid a pohoda. Člověk  tam  „jakoby“   všechny starosti nechává někde dole 
- nejspíš v Mohelnici. Tam je to balzám  na   duši a myslím, že nejen pro moji duši.
Jako „fotografka“ jsem měla a mám tu možnost pozorovat tamní svět skrz hledáček fotoaparátu,  ale  i  bez  něj. 
Zdejší dění se odehrává v poklidu všech. Ať už dětí nebo dospělých. Pro mne je kůň něco obrovského,  i  když 
zase tak malá nejsem. A  budí ve mě respekt.  A ty děti nejprve přistupují ke koni zcela nesměle a i k tomu, co 
mají dělat. Seznamují se s tím, jak pracovat  se zvířaty  a  jak se k nim chovat. Ale každá další návštěva z nich 
dělá jiné človíčky. Každý dotek, každé pohlazení v nich vyvolává spoustu nových pocitů . . .  zprvu ty doteky 
jsou tvrdé nebo jen letmé, ale později se vyvine láskyplný něžný přístup. Děti se učí, že v životě nic není zadarmo 
a je potřeba se o sebe umět postarat. A ne, aby to za děti dělali  jen  rodiče, jak to většinou bývá. Člověk ulevuje 
svým dětem. Aby nemusely dělat to či ono, ale jim to vlastně škodí. A v Ryzáčkovi to příjemným způsobem 
tyto děti učí, jak se chovat nejen ke zvířatům, ale i k lidem. Poznávat, že v životě jsou různé povinnosti. Tím 
pádem koně léčí nejen duši, ale i tělo. Rozpohybovávají svaly našich dětí svou přirozenou  chůzí když děti sedí 
či leží na koni. Záleží na postižení každého díťka. Ale také, když děti svými malými ručkami pomocí kartáčů 
a jiných pomůcek se snaží  vyčistit kousíček koňské kůže. A musím podotknout, že koně mají s  dětmi svatou 
trpělivost! Nejednou je to muselo bolet, když je děti štípou . . . a stojí jako přibití. Také jejich ošetřovatelé mají 
trpělivost, neustále opakovat, že to se dělá tak  či onak! A DĚTI? Ty  tam mají ráj, můžou se podívat i na ostatní 
zvířata, jako jsou kočky, psi, králíci, slepice s kuřátky a kdo ví jaká ještě. Nevěříte, že je to v dnešní uspěchané 
době možné? Zajeďte se tam podívat a sami uvidíte!
A vím, že takovou společnost udržet při chodu není žádná maličkost. Kolem musí běhat spoustu lidiček , 
kteří to dělají rádi, ale bez financí to jistojistě nejde. A bylo by škoda, kdybychom přišli o takové místo, kde 
pomáhají. Byla bych moc ráda, aby se děti i dospělí  měli kam vracet nabírat nové síly  pro svůj každodenní 
život!                           Kateřina   Šušlíková, fotografka

Aktivity pro rok 2014
26.4.  AVK – workshop•	
3.5.   Výcvik koně pro hiporehabilitaci - workshop•	
27.5. Den otevřených dveří – projektu „Respekt k přírodě“•	
14.6. Hipoterapie – workshop•	
21.6. Den otevřených dveří – akce pro veřejnost•	
19.7. kurz - Horsemanship •	
26. 7. Pejskohrátky – akce pro veřejnost•	
16. 8. Mladý zálesák – akce pro veřejnost•	
29. 8. Večerní pochod lesem•	  – akce pro veřejnost 
6. 9.   Projektové řízení - workshop•	

Každé úterý kroužek „Desert roses“•	
Každou středu kroužek „PříHra“•	
Každý pátek kroužek „Krasojezdkyně a krasojezdec“•	

Plány pro rok 2014
zajistit udržitelnost hiporehabilitace•	
pokračovat v úpravách areálu pro širší využití •	
vzdělávací akce pro laickou i odbornou veřejnost nejen z oblasti hiporehabilitace•	
příměstské tábory pro děti od 6 let•	
rozvíjející volnočasové aktivity•	
kroužek s koňmi pro děti od 6 let•	



Projekt byl realizován:    01. 05. 2011 - 30. 05. 2013 
Celkové náklady projektu činily:     1 307 403 Kč

výše  poskytnutého grantu z nadace Partnerství:  884 255 Kč
přímé tržby projektu:  113 662 Kč
spolufinancování:  309 486 Kč
Hlavním cílem projektu bylo zlepšení rovných příležitostí dětí a mládeže ohrožených společensky 

nežádoucími jevy a rodin s dětmi, prostřednictvím hiporehabilitace. Rozvoj a zkvalitnění nabídky 
poskytovaných služeb a rozšíření realizovaných aktivit včetně vytváření know-how a metodické podpory. 
Rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků. 

Členění aktivit: 
1.  Hipoterapie - zaměřuje se na fyzicky znevýhodněné děti a mládež, mezi očekávané výsledky patří 

zvýšení fyzické kondice, z toho plynoucí zvýšení samostatnosti, integrace do společnosti a minimalizace 
společensky nežádoucích jevů. 

2.  Aktivity s využitím koní - zaměřeny na děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami a rodiče s 
dětmi, mezi očekávané výsledky patří zlepšení psychické kondice a z toho plynoucí zvýšení sebevědomí, 
manuálních dovedností, integrace do společnosti a minimalizace společensky nežádoucích jevů.  

3.  Vytváření know-how a metodické podpory - zaměřuje se na odborné poskytování hiporehabilitací pro 
cílové skupiny. Mezi očekávané výsledky patří vytvoření metodiky, z čehož plyne ucelené odborné 
vedení hiporehabilitačních jednotek. 

4.  Rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků - zaměřeno na zlepšení odbornosti pracovníků sdružení. 
Mezi očekávané výsledky patří zkvalitnění poskytovaných služeb a z toho plyne odborná samostatnost 
jednotlivých pracovníků.
Propagace poskytované služby nebo realizované aktivity za účelem informování veřejnosti a cílových 5. 
skupin včetně podpory public relations. Mezi očekávané výsledky patří rozšíření povědomí veřejnosti 
o činnosti sdružení a osvěta hiporehabilitace.

Název ověřitelného výstupu Výchozí
hodnota

Plánovaná 
hodnota

Dosažená 
hodnota

Počet poskytnutých hipoterapeutických jednotek za jeden rok 243 300 598
Počet klientů navštěvujících  hipoterapie za jeden rok 11 11 29
Kazuistika klientů hipoterapie za 1 rok 5 11 27
Počet poskytnutých   AVK jednotek za jeden rok 22 50 105
Počet klientů navštěvujících AVK 16 28 92
Počet dotazníků AVK 16 28 37
Počet jednodenních AVK za jeden rok 7 10 27
Počet klientů účastnících se jednodenních AVK za jeden rok 131 200 474
Vytvořená metodika k terapiím AVK 0 1 1
Vytvořená metodika k hipoterapiím 0 1 1
Absolvovaná školení pracovníky sdružení za rok 10 20 42
Počet veřejných akcí na osvětu hiporehabilitace během jednoho roku 4 4 8
Počet provedených workshopů za jeden rok 4 4 8
Vydané kusy letáků za projekt 0 2500 2500

Cíle projektu Můj přítel kůň byly zcela naplněny



Výsledovka 2013

NÁKLADY

Nákup materiálu – seno, aj.  45 790,63 Kč
Nákup drobného majetku, kanc. potř. 33 553,00 Kč
Drobná vydání 19 434,37 Kč
Ostatní služby  153 055,05 Kč                                       
Telefon 6 944,00 Kč
Členské příspěvky 2 000,00 Kč
Nájemné 124 160,00 Kč
Mzdové náklady 277 892,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 62 738,00 Kč
Zákonné sociální náklady 1 500,00 Kč
Bankovní poplatky  5 830,00 Kč
Jiné ostatní náklady  0,20 Kč
Odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku 39 364,00 Kč
Náklady celkem 772 261,25 Kč

VÝNOSY 

Výnosy v rámci hlavní činnosti  103 114,00 Kč
Výnosy z vedlejší činnosti 93 831,00 Kč
Úroky  207,80 Kč 
Jiné ostatní výnosy 20 603,42 Kč
Přijaté dary FO, PO  307 750,00 Kč              
Příspěvky nadačních fondů 100 000,00 Kč
Dobrovolné příspěvky 50,00 Kč
Provozní dotace – státní 9 516,02 Kč
Provozní dotace – obce 70 000,00 Kč
Výnosy celkem 705 072,24 Kč



DOTACE A DARY V ROCE 2013

Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce     
Olomoucký kraj

Nadace Jedličkova ústavu
Obec Líšnice

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe
Nadace Agrofert 

Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s.r.o.
KVELB s.r.o., Mohelnice

CID International a. s., Olomouc
Město Loštice
Město Zábřeh

Město Mohelnice
MVDr. Jana Jirsová

Antonín Anderle
JUDr. Miloš Slabý

MUDr. Milada Jirsová, Zábřeh
MUDr. Helena Žáková, Mohelnice

Obec Klopina
Lékárna u Zlatého orla s.r.o., Mohelnice

Marcela Melhubová M+K, Mohelnice
Ing. Karel Brulík

NAVOS a.s., Kroměříž
Lékárna Zdraví, Mohelnice

Moravikum, s. r. o.
Siemens s.r.o., Mohelnice

Siemens s.r.o. odštěpený závod Busbar Trunking Systems
Country kapela Pracka, Rájec

Jitka Vogeltanzová, papírnictví Mohelnice

a další …...

Všem dárcům mnohokrát děkujeme za jejich vstřícnost!





     OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYZÁČEK

Výroční zpráva
2013

HIPOREHABILITACE


