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Yáňeni a milí,
jeden rok skončil a norný začtná. S koncem roku je neodmyslitelně spjata spousta administrativní

činnosti, vyričtovrání finančních příspěvků ataké tvorba nové rnýroční správy, kde s hrdostí můžeme

informovat o naší vytrvalé celoroční práci ve prospěch zdravotrrě a sociálně znevýhodněqých osob

olomouckého kraje. Rok 2014 se pro nás nesl ve znamení snahy o zajištění dostatečných finančních

prostředků pro naši činnost. I přes nelehký začáttekbyl nakonec tento rok úspěšný. Mimo naše hlavní

činnosti - hipoterapii a aktivity s vyrržitím koní, které se snažíme i nadále rozvijeta vylepšovat - jsme

v pruběhu roku pořádali několik veřejných akcí plných zábavy ataké jarní,letrí, podzimní i zimni
příměstské tábory. Současně celý rok probíhaly volnočasové kroužky pro děti Krasojezdec, PříHra

a Desert roses. Av neposlední řadě jsme po celý rokúspěšně spolupracovali s Českou hiporehabilitační

společností.

V roce 2014 donašeho sdružení přibyla i nová koňská posila - valach českého teplokrevníka Rocado

a klisna welsch par Saze. Oba jsou zařazeni do hiporehabilitačního ,r,ýcviku a stejně jako my, se pilně

připravují na to, aby mohli pomáhat našim klientům.

Zacelý kolektiv občanského sdružení Ryzáčekbych chtěla poděkovat všem, kteří naši činnost v roce

2014 podpořili finančně, dobrou radou i přiložením ruky k dílu. Velice si takové pomoci váňíme

a děkujeme, že nám pomáháte pomáhat lidem, kteří v životě neměli tolik štěstí, jako my.

Do roku 2015 vcházíme plni očekávání a s předsevzetím zdárně zdolat všechny výzw apřekážky,

které se nám postaví do cesty. Jsme odhodlaní plně se věnovat naší práci a dál pomáhat všem, kteří

tuto pomoc potřebují.

Ze srdce bych chtěla všem popřát, ať je rok 2015 lepší, než rok předchozi, ať je plný pohody, štěstí

a splněných přáni.

Hana Bednáříková

,,Koně ndm propůjčují křídla, kteró postrddáme."
(Pam Brownová)
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Název organizace: Občanské sdružení Ryzáček

Jméno statutárního zástupce:
Telefon:
E-mail:

Registrace
(číslo, datum a místo):
Název peněžního ústavu:

Vyšehorky 16

Líšnice
789 85
Mgr. Hana Bednáříková, předsedkyně sdružení
724 865.57I
info@ryzacek.com
www.ryzacek.com
občanské sdružení
27042863
VS/l -1165 269l06Rze dne 2. I0,2006 u Ministerstva vnitra

Česká spořitelna
1816534309/0800

ryzacek@ema1l.cz
361 86l9001/5500Číslo úetu sbírky:

Občanské sdružení Ryzáček vzriklo dne 2. I0.2006, jako nestátní nezisková organizace zabý,vajici
se hiporehabilitacemi dětí i dospělých.

OS Ryzáčekje členem MAS Mohelnicko a České hiporehabilitační společnosti.
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Občanské sdružení Ryzáček je střediskem praktické výuky pro qýcvik koní pro hiporehabilitaci.
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Cilem sdružení je zájmová činnost členů sdružení
poskytovat služby v oblasti hiporehabilitace,

napomáhat integraci sociálné azdravotně zneqýhodněných osob do společnosti
a vytvořit kladné prostředí vhodné pro jejich rozyoj.

Dalším cflem sdružení je poskytoyat kvalitní volnočasové aktivity
i neznevýhodněným dětem am|ádeži a tím vytvářet vhodné prostředí

pro jejich rozvoj.
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Personální zajištění

Mgr. Hana Bednáříková
předsedkyně sdružení, fyzioterapeutka, lektor volnočasoqých aktivit

Alena Fritscherová
zakladatelka sdružení, koordinátorka projektů, hlavní cvičitelka koní pro hiporehabilitací a ošetřo-

vatelka koní a asistentka pro hiporehabilitaci, lektorka volnočasových aktivit

Bc. Eliška Helekalová
asistentka pro hiporehabilitaci, vodič koní pro hiporehabilitaci, pedagog volného času

Hana Šrámková
asistentka pro hiporehabilitaci, vodič koní pro hiporehabilitaci, lektor volnočasorných aktivit

Hana Dvořáková
dobrovo lník, proj ekto v á manažerka

kateřina Šušlíková a l{lár aMuzikantová
Autorky fotografií ve qiroční zptávé 2014

Kontak§
Aktivity s vytržitím koní: Alena Fritscherová

Telefon: 605 766 I54
Email: info@ryzacek.com

Hipoterapie: Mgr. Hana Bednáříková
Telefon: 724 865 51I
Email: fyzio@ryzacek.com

Kroužek PříHra: Bc. Eliška Helekalová
Telefon: 124954043

Email : aktív íty @ry zac ek. c om
Programy pro děti, relaxační vyjížďI<y,

příměstské tábory: Bc, Eliška Helekalová,
Telefon: 724 954 043
Email: aktivity@ryzacek.com

Kroužek krasojezdec: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 l54

Výcvikové sředisko: Alena Fritscherová
Telefon: 605766 l54
Email: info@ryzacek.com



Keily, český teplokrevník, nar. 2002, pronajata,
ve sdružení od roku 2007

Filly, českomoravský belgik, nar. 2006,
majetkem sdružení od roku 2010

Koně využívaní
pro hiporehabilitaci

Aron, slezský norik, nar. 2001, pronajmut,
ve sdružení od roku 2008

Revoltosa CXIY španělský kůň, nar. 2006,
pronajata, ve sdružení od roku 201l

Anusa, anglický plnokrevník, nar. 2006,
majetkem sdružení od roku 2012

Móme licencí čHS
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Koně ve výcviku pro hiporehabilitaci

Rocado, český teplokrevník, nar. 26.6.200I,
majetkem sdružení od roku 2014

Saze, welsh part-bred, nar. 8.9.2008, spozorsky
zapijčena firmou Ovčí statek, pan Hrdlička, Br-
níčko
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Pro naši činnost využíváme

bezbariérové středisko se sociálním zázemímvčetně klubovny pro klienty
pět koní ruzného typu
krytou i venkovní jizdárnu
ces§ s malým provozem v blízkosti sídla občanského sdružení
nástupní rampu
pastviny pro koně
ruznorodé pomůcky pro klienty jako jsou kužely, balony, míče, nálepky, maňásci, kavalety,
plechový kůň Cyril
dětské hřiště

Cinnost sdružení v roce 2014

hipoterapie
aktivity s využitím koní (AVK) - skupinové, individuální
zábavně naučný program pro děti ,,Ahoj, já jsem kůň" - jednodenní programy aktivit
s využitím koní
realizace veřejných akci zaměŤených na osvětu hiporehabilitace a smysluplné využitivolného
času celé rodiny
semináře zaměřené na hiporehabilitaci a ýcvik koní
příměstské tábory pro děti od 6 let věku
volnočasové aktivity - kroužky pro děti
enviromen táIní v zdě|ávání předškolních dětí



Aktiyity s využitím koní Hipoterapie

E nv iro m ent áln í v z d ě l áv ání Ahoj, jájsen kuň

. Měli jsme příležitost zúčastnit se sfudijní cesty ,,Inovace v pfaxi" ve Španělsku.
o působili jsme jako přednášející na mezinárodní konferenci ,,sociální inovace" pořádané

Centrem sociálně orientovaných inovací.
o Naše sdružení navštívili zastupitelé olomouckého kraje s delegáty partnerského kraje z

USA.
. Byli jsme součástí dokumentu z cyklu,,Příběhy neobyčejné energie", kteý jste mohli shlédnout

ve vysílání na programu ČT2.
o pořádali jsme klrzy a workshopy z oblasti hiporehabilitace a výcviku koní.
. výstava a prezerltace ,,když koně léčí" - prezentace činnosti sdružení v Libině městská

knihovna Libina.
o s údržbou, opravami ohrad a areálu nám pomohli dobrovolníci ze siemensu a Tamjdemu,

kteří u nás udělali pořádný kus práce.

Podařilo uskutečnit dva projekty a to ,,Aktivity a hry pro každého" a,,Hiporehabilitace dětí a
dospělých v Olomouckém krajioo.
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Hiporehabilitace byly poskytovány dětem z Olomouckého kraje, dětským domovům ze Sumperka
a z Dřevohostic, dále také denním stacionářům o§irnko v Mohelnici aoáza ze zábŤehu na Moravě.
Ostatní aktivity sdružení navštěvovali děti i dospělí nejen z oblastí Olomouckého kraje.

Tabulka ověřitelných výstupů projektu:

Název ověřitelného vÝstupu Dosažená hodnota

Počet poskytnutých AVK j ednotek 190

Počet klientu navštěvujících AVK 21

Počet vzdělávacich programu Ahoj, já jsem kuň I9

Počet účastnílcu na programu Ahoi, iá jsem kůň 292

Počet vzdělávacích programů pro MS 10

Počet účastníků navzdělávacím programu MS 243

Počet poskytnu|izch hipoterapeutických jednotek 2I0
počet klientu navštěvuiících hipoterapie 15

PříHra počet setkání 48
počet účastníků 5

Desert Roses počet setkání 48
počet účastníků 4

Malý krasoj ezdec počet setkání 48
počet účastníků 13

Počet příměstských táboru 6

Počet účastníku příměsts§izch táboru 62

Počet veře.jných akcí pro širokou veřejnost 4

Počet návštěvníku veřejných akcí 310



Hipoterapie očima maminky....
Vždycky jsem si myslela, že
hipoterapie je jen pro starší
děti a dospělé, ale před časem
proběhl v televizi pořad o hi-
poterapii v nějakém specia-
lizovaném zaŤizení u vidně,
kde zároveň provádí vědecký
výzkum a mohou tak proká-
zat jejiúčinky. Případy, které

ukazovali, mě přesvědčily,
že by mohla být vhodná i pro
naši Lucinku (lrojevuje se u
ní dystonicko-dyskinetická
forma DMO). A tak začalo
pátrání, kde bychom mohly
začít jezdit .. není kůň jako kůň a ne všude se opravdu provádí hipoterapie. Na doporučení naŠeho

neurologa jsme se zajely podívat do Vyšehorek a už jsme u Ryzáčka zůstaly.

Zatimmáme za sebou první měsíc - pěkně v leže. První kontakt proběhl na jedničku, ikdyž Lucinka
se běžně velkých věcí a zvířat bojí. Druhý týden už pochopila, že to bude pravidelná práce a zaČala

se trochu zlobit, nicméně kobylku i terapeutky má trpělivé, atak si postupně nryká na jejich přítom-

nost, blízkost toho velikého zvííeciho kamaráďa i zátéž. Zblizka sice ještě koníci budí respekt, ale

z povzdáIí už se na ně směje. Navíc po areálu pobíhají kočičky, pejsci, slepice, takže máme kontakt
i s jinými zviřátky a starší sestřička si může pohrát na hřišti. Po jednotce hipoterapie bývá Lucka sa-

mozřejmě unavená, ale po zbytek dne uvolněnější a pár dní si při nácviku chůze o poznáni mííkíiži
nožky. Navíc se nám zdá, že začala použivat víc zvuků a snaží se víc ,,domluvit". Pro nás rodiče je

to samozřejmě signál, že jdeme správným směrem - poctivě cvičíme, protahujeme tělíčko jak se dá,

hrajeme si, rozvíjíme motoriku i komunikaci a věříme , že kontakt s koněm posune Lucinku zase o

kousek dál. Přesto máme před sebou ještě dlouhou cestu s nejistým výsledkem. Hipoterapie nám na-

bízinaďěiina lepší zitřky. Maminka C.L.

Mezi našimi organizacemi se postupem času vybudoval ízký vztah. Spolupracujeme spolu jlž od

roku 2010. V roce 2014 u nás "Tamjdemáci" byli dvakrát a odvedli obrovský kus práce. První setkání
proběhlo v květnu, netradičně za pŤitomnosti kamer dokumentaristu z cyklu ,,Příběhy neobyčejné

energie". Druhé setkání pak proběhlo v říjnu.

Tamjdem a Ryzáček



Veřejné akce, které jsme v roce 2014 pořádali:

Den otevřených dveří - 21.6.2014
Odpoledne plné informací a poznatků o činnosti sdružení a pruběhu hipoterapií se konalo již pátým
rokem. Nechyběl zábavný doprovodný program, při kterém si děti mohly vyzkoušet některé aktivity
s koňmi. Akci završila série vystoupení členů Ryzáčka a dětí ze zžtlmových kroužků.

Pejskohrátky - 26. 7. 2014
Jlž po páté děti s j ej ich pej sky zažíIy horké letní odpoledne . . . . spousta zábavných úkolů si vyzkou-
šelo několik desítek dětí i dospělých.

Zá|esácký den - 16.8.2014
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé plné poznávacích a dovednostnich zálesáckých aktivit.

Strašidelný les - loučení s prázdninami - 29.8.2014
Netradiční pochod večerním lesem plným nástrah hejkalů, víl, čarodějnic a dalších strašidel. Samot-
nému pochodu předcházela večerní show plná zajimavých vystoupení.



Veřejné akce, kterých jsme se účastnili

Pálení čarodějnic
Děti z kroužku Krasojezdec předvedly cvičení na koni, Návštěvníci mohli vidět ukázku komunikace
dítěte s koněm, A v pruběhu celé akce byla možnost jizdy na koni.

Výstava fotografií v Libině
Výstava fotografií znaší činnosti zabájená programem nejen pro děti ,, Ahoj, já jsem kůň". Následo-
vala přednáška o hiporehabilitaci.

Akce s rodiči v Mš zámeček
Děti měly možnost s koněm projít překážkovou dráhu a seznámit se s částmi těla koně,



Plány pro rok 2015
. zajištění provozu hiporehabilitace
o pokračovániv úpravách areálu sdružení pro širší vwžití
o pořádánivzdéIávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost nejen z oblasti hiporehabilitace
o pořádání příměstských táboru pro děti od 6let
o zajištění rozvijejicich volnočasorných aktivit pro děti
o pořádáni zajimavých veřejných akcí

Aktivity plánované pro rok 2015
r 9. - II.2.2015 - Zimni příměstský tábor v době jarníchprázdnin
o 23. 4,2015 - Den země *

o 30. 4.2015 - Pálení čarodějnic v Mohelnici *

o 14. 5,2015 - Člověk člověku *

o 20. 6.2015 - Den otevřených dveří Ryzáček
o 13. - L7.7,2015 - Příměstský tábor 1. fumus - Western story - věk 8-13 let
o 20, - 24.7.2015 - Příměstský tábor 2. tumus - Indiánská stezka - věk7-I2let
o 27 . - 3L 7, 2015 - Příměstský tábor 3. turnus - Indiánská osada - věk 6- 1 1 let
o 8. 8. 2015 - Divoký záryad (akce pro veřejnost)
o 28.8. 2015 - Strašidelný les - loučení s prázdninami (akce pro veřejnost)
o 19. 9. 2015-MikroregionMohelnicko *

o 26.9.2015 - Děti a psi (akce pro veřejnost)
o 31. 10. 2015 - O pohár bezhlavého jezdce (akce pro veřejnost)
o prosinec 2015 - Vánoční punč anadíIka konílcum
o Každou středu kroužek,,PříHra"
o Kraždý pátek krasojezdechý kroužek (* akce, ktených se účastrríme)

Výsledovka 2014

výu.q,.rn
Nákup materiálu - senon aj.
Opravy aailržování
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné s o ciální poj ištění
Zákonné s o ciální náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy dl. Hmotného a nehmotného majetku

Náktady celkem

pŘí.rnny
Příjmy v rámci hlavní činnosti
Daryo nadační příspěvky, dotace
Výnosy z vedlejší činnosti
Úroky
provozní dotace

Výnosy celkem

113 766,00 Kč
I792,00Kč

12 556,00 Kč
387 72I,00Kč
125 800,00 Kč

13 492,00Kč
200,00 Kč

5174,78Kč
33 020,00 Kč

693 521,78 Kč

138 990,00 Kč
316 618,67 Kč
83 810,00 Kč

329,83 Kč
157 186,00 Kč

696 934,50 Kč



-,€

\,'
=6*>

F OIomoucký kraj

+ýÝ

LE§yffiW

DOTACE A DARY V ROCE 2014

N,cDačNí FoND poMozME
oĚrpu žír lÉpp

rr,msro rošrrcp

Dárci
společnosti r

KfRry€i
iÝ,.hiúio+(. !,i)i!ion.

KVELB s.r.o., MOHELNICE

MESTOMOHELNICE

,@},

PIVoVARLITOVEL a.s.

Jednotlivci

Antonín Anderle l JUDr. Miloš Slabý
MUDr. Jan Jirsa l MUDr. Helena Žál<ová
Jana Adamová

a další. . .

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o

MVDr. Jana Jirsová
MUDr. Milada Jirsová

§lEMEN§
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ANNABIS s. r. o.

§lEMEN§
Siemens s.r.o., oDšTĚpENÝ zÁvoo
ELEKTROMOTORY MOHELNICE

l
l

Donátoři

ESM,*T§J**;

W
OBEC KLOPINA

CID INTERNATIONAL a. s.,

Siemens s.r.o., ooŠtĚpENÝ zÁvor:
ELEKTROMOTORY MOHELNICE

oLoMoUC

Pozdíšek s. r. o.

Materiální podpora

Moravikum, s. r. o. l Zdeňka Vymazalová l Kateřina Šušlíková

OBECLISMCE IVfrSTO ZÁBŘEH

Všem dárcům mnohokrát děkujeme zajejich vstřícno§t.
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Kontaktní osoby:

M§r" Hana Bednáříková
tel 724 865 571

mail: fyzio@ryzacek,corn

Alena Fritschetová
iel: 605 766 754

mail: irrfo@ryzacek,conr

Bc, Eliška Heiekalová
tel:724 954 a43

email: aktivity@ryzacek.com

Adresa:

Vyšehorky !6,789 85 Líšnice
Telefon: 605 766 154

E-mail: info@ryzacek"com
lčo:27o42863


