
§;
§:,r.*l§

§, {§
§i+

'§:

.i.

ts§*

q§
1§:





Vážení přátelé Ryzáčka,

 rok 2015 je úspěšně za námi. Ryzáček byl opět plný hiporehabilitace pro děti i dospělé a 
dalších volnočasových aktivit, zejména pro děti. Hipoterapii (metodu fyzioterapie) letos pravidelně 
navštěvovali klienti z širokého okolí dva dny v týdnu a to v jarním a podzimním turnuse. V průběhu 
těchto měsíců k nám také pravidelně dojížděly děti ze Základní školy Mlýnská z Mohelnice a mládež 
ze vzdálenějšího dětského domova na sociálně pedagogický program Aktivity s využitím koní. 
Ryzáček také v minulém roce realizoval dva zájmové kroužky a to kroužek Krasojezdec, v kterém 
se děti učí krasojezdeckým dovednostem, a kroužek PříHra, spojující aktivity s koňmi s pohybem v 
přírodě. Před koncem školního roku bylo na Ryzáčkovi rušno díky výletům okolních základních škol, 
které přijížděly na zážitkový program „Ahoj, já jsem kůň“. Během letních prázdnin i dalších kratších 
prázdnin v průběhu roku jsme pro děti z okolí uspořádali mnoho příměstských táborů, z nichž ty 
letní se odehrály v indiánském stylu. V průběhu celého roku Ryzáček uspořádal celkem pět akcí pro 
veřejnost a to Den otevřených dveří, Divoký západ, Strašidelný les, Pejskohrátky a Halloweenskou 
show. Na některých akcích byla připravena vystoupení, při kterých se prezentovaly děti z kroužků, 
naši koně a zaměstnanci. 
 Za pracovní tým Ryzáčka mohu říci, že děláme pro tuto práci maximum, a je nám vždy velkým 
potěšením a odměnou vidět spokojené tváře všech našich klientů a návštěvníků. Avšak aktivity na 
Ryzáčkovi by nemohly fungovat v takové míře, nebýt našich donátorů, sponzorů a dárců. V roce 
2015 jsme pro ně uspořádaly Sponzorský den, na kterém si mohli vyzkoušet hipoterapii a aktivity s 
využitím koní nebo jen prostě strávit pěkný den u koní a přijmout náš velký dík za jejich finanční, 
hmotnou i duševní podporu. 
 Velký dík patří také všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s veřejnými akcemi a také v 
samotném provozu. Nebýt těchto dobrovolníků, akce pro veřejnost by nebyly takovými, jak je všichni 
znáte. 
 Do roku 2016 přejeme všem našim klientům, návštěvníkům a lidem, kteří nám pomáhají, mnoho 
radosti, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě. 

 Za kolektiv Ryzáčka,

Bc. Eliška Helekalová



Název organizace: Občanské sdružení Ryzáček

Ulice: Vyšehorky 16
Město: Líšnice
PSČ: 789 85

Jméno statutárního zástupce: Mgr. Hana Bednáříková, předsedkyně sdružení
Telefon: 724 865 571

E-mail: fyzio@ryzacek.com
www stránky: www.ryzacek.com
Právní forma: občanské sdružení

IČ: 27042863
Registrace VS/1 -1/65 269/06R ze dne 2. 10. 2006 u Ministerstva vnitra

(číslo, datum a místo):
Název peněžního ústavu: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1816534309/0800
E-mail: info@ryzacek.com

Číslo účtu sbírky: 3618619001/5500

Kontakty
Hipoterapie: Mgr. Hana Bednáříková

Telefon: 724 865 571
E-mail: fyzio@ryzacek.com

Aktivity s využitím koní: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154

Email: info@ryzacek.com
Kroužek PříHra: Bc. Eliška Helekalová

Telefon: 724 954 043
Email: aktivity@ryzacek.com

Programy pro děti, relaxační vyjížďky, příměstské tábory: Bc. Eliška Helekalová,
Telefon: 724 954 043

Email: aktivity@ryzacek.com
Kroužek krasojezdec: Alena Fritscherová

Telefon: 605 766 154
Email: info@ryzacek.com

Výcvikové středisko: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154

Email: info@ryzacek.com

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



Organizační struktura sdružení

Výbor sdružení
Alena Fritscherová,
zakladatelka sdružení, koordinátorka projektů, hlavní cvičitelka koní pro hiporehabilitaci, ošetřova-
telka koní a asistentka pro hiporehabilitaci
Mgr. Hana Bednáříková,
předsedkyně sdružení, fyzioterapeutka a asistentka při hiporehabilitaci
Hana Dvořáková,
dobrovolnice, projektová manažerka a asistentka při aktivitách

Zaměstnanci
Bc. Eliška Helekalová  pedagožka volného času, asistentka pro hiporehabilitaci
Jana Krejčová  vedoucí sociálního podniku, asistentka pro hiporehabilitaci
Jaroslav Navrátil  údržba budov, pomocný ošetřovatel koní pro hiporehabilitaci
Kateřina Ernekerová  administrativní pracovnice, asistentka pro hiporehabilitaci

Dobrovolníci
Jana Adamová  grafička a dobrovolnice na veřejných akcích
Petr Čiháček  fotograf
Kateřina Šušlíková  fotografka
Zdeněk Koutný  tvorba a správa webových stránek
Iveta Tománková  dobrovolnice na veřejných akcích
Iveta Honigová,  dobrovolnice na veřejných akcích
Hana Mašterová  dobrovolnice na veřejných akcích
Antonín Maštera  dobrovolník na veřejných akcích
Klára Muzikantová  dobrovolnice na veřejných akcích
Ivana Čepová  dobrovolnice na veřejných akcích
Dana Faltýnková  dobrovolnice na veřejných akcích
Oldřich Vitou, dobrovolník na veřejných akcích
Anna Mazurková  dobrovolnice na veřejných akcích
MVDr. Jana Leimerová  dobrovolnice při veřejných akcích, jezdkyně, ošetřovatelka koní
Petra Štusáková  dobrovolnice při veřejných akcích
Martin Fritscher  správce areálu, údržba budov, ošetřovatel koní
Miloslav Smékal  dobrovolník
Hana Šrámková dobrovolnice při veřejných akcích



Jsme členy

Česká hiporehabilitační společnost 

MAS Mohelnicko 

UNO OK

Občanské sdružení Ryzáček je střediskem praktické výuky pro výcvik koní
pro hiporehabilitaci.

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.



Koně využívaní pro hiporehabilitaci

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

Aron, 
slezský norik,

14 let, pronajat,
ve sdružení

od roku 2008

Filly, českomoravský belgik, 9 let, 
majetkem sdružení od roku 2010

Saze,  Welsh part bred, 8 let, majetkem sdružení od roku 2015

Anusa, slovenský  plnokrevník, 9 let, 
majetkem sdružení od roku 2012

Rocado,  
český teplokrevník, 14 let, majetkem sdružení od roku 2014



Pro naši činnost využíváme
bezbariérové středisko se sociálním zázemím, včetně klubovny pro klienty•	
šest 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•	

Areál Ryzáčka

Společenská místnost

Sociální zařízení

Nástupní
rampa

Venkovní
jízdárna

Krytá
jízdárna



Činnost sdružení v roce 2015:
V roce 2015 jsme úspěšně dokončili dva projekty „Kreativně s koněm“ a „Saze do Ryzáčka“.

Hlavní náplní projektu „Kreativně s koněm“ byly:
 hipoterapie
 aktivity s využitím koní - skupinové, individuální
 zábavně vzdělávací program pro děti „Ahoj, já jsem kůň“ - jednodenní  programy aktivit s vyu-
žitím 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 Krosojezdec a PříHra
 výcvik koní a jezdců 



Hlavním cílem projektu bylo zajistit udržitelnost poskytování hiporehabilitace a dalších aktivit sdru-
žení. Hiporehabilitace byly poskytovány dětem z Olomouckého kraje, dětským domovům ze Šum-
perka 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 kraje.

Hlavní náplní projektu „Saze do Ryzáčka“ bylo zakoupení klisny Saze. 

Cílem projektu bylo zakoupení klisny Saze, která rozšířila řady hiporehabilitačních koní v Občan-
ském sdružení Ryzáček. Klisna Saze je svou přátelskou a jemnou povahou, nižším vzrůstem a svým 
až mateřským chováním k dětem koněm velmi vyjimečných kvalit, který potěší uživatele aktivit, kte-
ré Ryzáček nabízí. Na základě získání Saze do vlastnictví Ryzáčka,  můžeme Sazy přihlásit na zkouš-
ky hiporehabilitačních koní. Saze jako hiporehabilitační kůň je vhodná pro poskytování hipoterapie 
a aktivit s využitím koní, a výborné využití má i v zájmových kroužcích, na příměstských táborech a 
veřejných akcích. 

Vytvořili jsme nové krásné letáčky o poskytovaných aktivitách našeho sdružení.•	
Měli jsme příležitost zúčastnit se jako součást oficiální delegace Olomouckého kraje zahraniční •	
cesty do partnerského kraje GRADD v Kentucky, USA, kde jsme měli možnost představit 
naše aktivity a předat zkušenosti z praxe americkým partnerům.



Pořádali jsme kurzy a workshopy z oblasti hiporehabilitace a výcviku koní.•	
Náš pracovní tým se v roce 2015 rozšířil o posilu pro údržbu budov sdružení a areálu, o •	
administrativní pracovnici a také o vedoucí sociálního podniku.
S údržbou, opravami ohrad a areálu nám pomohli dobrovolníci ze Siemensu, kteří u nás •	
udělali pořádný kus práce.

Na závěr roku se nám úspěšně povedlo transformovat naše občanské sdružení na zapsaný •	
spolek a změnit tím tak náš název – do nového roku 2016 vstupujeme již jako Ryzáček, z.s.



Slovo o hipoterapii očima maminky..

Na hiporehabilitaci jezdíme s nadšením už asi 2 roky. Za tuto dobu se mému synovi významně zlep-
šilo držení těla, celkově se zlepšil v pohybových dovednostech jako je běh, chůze, jízda na kole, 
sjezdové lyžování.. tento posun nás velmi těší.
Hiporehabilitace pro nás ale znamená mnohem víc než pouhou rehabilitaci pohybového aparátu. 
Koníci jsou především kamarádi, na které se Filípek těší. Má možnost osvojit si základy zacházení s 
živým zvířetem a učí se ho respektovat. To, že zvládne jet na tak velkém zvířeti mu dodává sebevědo-
mí. Celý hiporehabilitační tým má k dětem citlivý a individuální přístup. Umí pochválit i povzbudit.  
Pečlivě dbají na bezpečnost dětí během terapie. Čas strávený v přírodě u koní nám přináší spoustu 
radosti.

Celkově tak za rok 2015 bylo poskytnuto:

Název ověřitelného výstupu Dosažená hodnota

Počet poskytnutých hipoterapeutických jednotek 280
Počet klientů navštěvujících hipoterapie   18
Počet poskytnutých AVK jednotek 218
Počet klientů navštěvujících AVK   44
Počet poskytnutých jednotek Ahoj, já jsem kůň     9
Počet účastníků Ahoj, já jsem kůň 140
Počet příměstských táborů     7
Počet účastníků příměstských táborů   96
Počet setkání kroužků   70
Počet účastníků kroužků   16
Počet veřejných akcí pro širokou veřejnost     7
Počet návštěvníků veřejných akcí 557
Účast na doprovodných akcích     4



Plány pro rok 2016
zajištění provozu hiporehabilitace•	
pokračování v úpravách areálu sdružení pro širší využití •	
pořádání vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost nejen z oblasti hiporehabilitace•	
pořádání příměstských táborů pro děti od 6 let•	
zajištění rozvíjejících volnočasových aktivit pro děti•	
pořádání zajímavých veřejných akcí•	
rozšíření vzdělání zaměstnanců sdružení•	

Aktivity plánované pro rok 2016
15.–17. 2. 2016  – Zimní příměstský tábor v období jarních prázdnin•	
19. 3. 2016  – workshop „Přistupování k rampě“•	
březen až červen a srpen až listopad – poskytování hipoterapie a aktivit s využitím koní•	
leden až prosinec – poskytování aktivity „Ahoj, já jsem kůň“•	
každou středu kroužek PříHra•	
každý pátek kroužek Krasojezdec•	
18. 6. 2016  – „Den otevřených dveří“ na Ryzáčku•	
11.–15. 7. 2016  – 1. příměstský tábor •	
16.–17. 7. 2016  – Adršpachy s koňmi •	
18.–22. 7. 2016  – 2. příměstský tábor •	
25.–29. 7. 2016 – 3. příměstský tábor •	
26. 8. 2016  – „Loučení s prázdninami“ •	
24. 9. 2016  – „Děti a psi“ •	
22. 10. 2016  – „Rytíři na Ryzáčku“•	
prosinec 2016  – Vánoční punč a nadílka koníkům•	

Výsledovka 2015
VÝDAJE
Nákup materiálu – seno, aj.  188 350,16 Kč
Náklady na reprezentaci   42 846,00 Kč
Ostatní služby 365 809,75 Kč
Mzdové náklady 412 511,00 Kč
Zákonné sociální pojištění   99 737,00 Kč
Zákonné sociální náklady     1 276,00 Kč
Manka a škody        - 0,16 Kč
Jiné ostatní náklady     6 454,35 Kč
Odpis dl. hmotného a nehmotného majetku 11 606,00 Kč
Náklady celkem     1 128 590,10 Kč

PŘÍJMY
Příjmy v rámci hlavní činnosti 265 481,62 Kč
Změna stavu zvířat   30 000,00 Kč 
Úroky  299,23 Kč
Zúčtování fondů 183 053,00 Kč
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizacemi 320 000,00 Kč
Přijaté příspěvky (dary) 299 226,09 Kč
Členské příspěvky     4 303,00 Kč
Provozní dotace   27 437,00 Kč
Výnosy celkem     1 129 799,94 Kč



NADAČNí FOND POMOZME 
DěTEM žíT LéPE

OBEC LíŠNICE

MěSTO LOŠTICE

MěSTO MOHELNICE

OBEC KLOPINA

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

KVELB s.r.o., MOHELNICE

Jednotlivci

MVDr. Jana Leimerová   /   MUDr. Milada Jirsová, Zábřeh   /   MUDr. Jan Jirsa
MUDr. Helena Žáková, Mohelnice  /   JUDr. Miloš Slabý                                                                                

Zdeňka Vymazalová  /  Jana Adamová  /  Antonín Anderle  /  Martin Fischer
                                                                                   

a další . . .

Materiální podpora 

Moravikum, s. r. o.      /    Kateřina Šušlíková

Siemens s.r.o., ODŠTěPENý ZáVOD 
ELEKTROMOTORy MOHELNICE

PIVOVAR LITOVEL a.s.

Donátoři 2015

Vážení donátoři, sponzoři a dárci,
za celou naši organizaci bych chtěla poděkovat za finanční, materiální i duševní podporu pro naši 
činnost. Nebýt Vaší pomoci, nemohli bychom v takovém rozsahu a kvalitě poskytovat služby našim 
klientům a široké veřejnosti. Je pro nás velmi důležité projevit Vám vděčnost za tuto podporu a mož-
nost dále rozvíjet a zdokonalovat naše služby pro všechny, kteří to potřebují.
	 	 	 	 	 Mgr.	Hana	Bednáříková,	předsedkyně	sdružení

MěSTO ZáBřEH
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Kontaktní osoby:

HlPoTERAP|E
Mgr. Hana Bednáříková

te| 724 865 571

mail: fyzio@ryzacek,com

AKTlvlTY s vYUŽmÍM KoNí
vÝcvtxovÉ sTŘEDlsKo

USTÁJENÍ A PRONÁJEM AREÁLU
KROUŽEK KRASOJEZDEC

Alena Fritscherová
tel: 605 766 L54

mail: info@ryzacek,com

KRoUŽEK pŘíHnl
pŘíMĚsTsKÉ rÁaony

PROGRAMY PRO RODINY
Bc. Eliška Helekalová

lel:724 954 043
email: a ktivity@ryzacek,com

Adresa:

Vyšehorky 1-6. 789 85 Líšnice

Telefon: 605 766 154
E-mail: info@ryzacek.corn

lČo:27042863%§


