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Výroční zpráva 2016

,,Miluj kone a pokus se mu rozumet,
aby ti mohl duverovat.
Bud štastný z malých pokroku na sobe a svém koni,
pak dosáhneš hrave velké veci.”
Egon Von Neindorff

„Proč jezdím rád na koni? Protože to
je nejrychlejší tělocvik. To se cvičí najednou celé tělo, ruce, nohy, plíce, srdce, jen to zkuste!“
(T. G. Masaryk)
Milí čtenáři,
je za námi rok 2016 a my máme za sebou deset let působení naší organizace. Při zakládání Ryzáčka mě ani nenapadlo, jak rychle to uteče
a že bude tak těžké udržet ho v běhu. Rok 2016 mi ukázal, že založení Ryzáčka bylo dobré rozhodnutí.
Od založení v roce 2006 Ryzáčkem prošla spousta dobrovolníků a posléze i zaměstnanců. Všichni tito lidé dali Ryzáčkovi kus sebe a vždy
to bylo dobré pro růst a rozvoj jak našich aktivit, tak nás samotných. V každém roce se setkáváme s několika různými silnými životními
příběhy, které nás přímo i nepřímo zasáhnou a mohou ovlivnit naše myšlení, naše rozhodování. Věřte mi, na světě není tak špatně, jen je
třeba se dívat tím správným směrem, nacházet ty krásné maličkosti kolem nás.
Zjistili jsme, že je stále mnoho lidí, kteří chtějí pomáhat a opravdu pomáhají, jak finančně, tak materiálně, svojí prací, svým časem a třeba i cennou radou. Bez těchto ochotných lidí bychom nemohli fungovat deset let.
Klienti i dárci se k nám vracejí a to je pro nás signál, že fungujeme velmi dobře.
Tyto slova chvály mohu psát s čistým svědomím, protože v roce 2016 jsme byli prověřeni auditem z Nadace rozvoje občanské společnosti
a získali jsme 3. místo v ocenění Neziskovka roku v kategorii malých neziskovek. Úkolem auditu bylo prověřit průhlednost, profesionalitu
a transparentnost organizace a obstáli jsme. Jeden z našich pracovníků byl také nominován na osobnost roku v neziskovém sektoru.
I přesto všechno je mi jasné, že nelze usnout na vavřínech. Musíme stále pracovat na tom, abychom naše služby udrželi ve stejné kvalitě,
stále se musíme vzdělávat a hledat tu nejlepší cestu.
Jsem si vědoma, že naše aktivity mají dopad na Vaše děti i na Vás, proto Vám mohu slíbit, že pro Vás budeme i nadále pracovat s maximální zodpovědností.

Alena Fritscherová, zakladatelka spolku
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Ryzáček, z.s. vznikl dne 2. 10. 2006, jako nestátní nezisková organizace zabývající se hiporehabilitací dětí i dospělých.
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Hipoterapie: Hana Bednáříková
Telefon: 724 865 571
E-mail: fyzio@ryzacek.com
Psychoterapie pomocí koní: Jana Krejčová,
Telefon: 724 839 232
E-mail: socio@ryzacek.com.
Aktivity s využitím koní: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154
E-mail: info@ryzacek.com
Jezdecký kroužek: Klára Večerková
Telefon: 731 136 192
E-mail: aktivity@ryzacek.com
Programy pro děti, příměstské tábory: Klára Večerková
Telefon: 731 136 192
E-mail: aktivity@ryzacek.com
Kroužek krasojezdec: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154
E-mail: info@ryzacek.com
Výcvikové středisko: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154
E-mail: info@ryzacek.com

Organizační struktura spolku
Výbor spolku

Alena Fritscherová, zakladatelka spolku, koordinátorka projektů, hlavní cvičitelka koní pro hiporehabilitaci, ošetřovatelka koní a asistentka pro hiporehabilitaci
Mgr. Hana Bednáříková, předsedkyně spolku, fyzioterapeutka a asistentka při hiporehabilitaci
Hana Dvořáková, dobrovolnice, projektová manažerka a asistentka pro hiporehabilitaci

Zaměstnanci

Mgr. Eliška Helekalová, pedagožka volného času, asistentka pro hiporehabilitaci
Jana Krejčová, vedoucí sociálního podniku, psychoterapeutka, asistentka pro hiporehabilitaci
Jaroslav Navrátil, údržba budov, pomocný ošetřovatel koní pro hiporehabilitaci
Petra Máchová, PR pracovnice, manažerka financí, asistentka pro hiporehabilitaci
Renáta Popčuková, pomocná síla
Bc. et Mgr. Klára Večerková, psycholog, speciální pedagog, pomocný cvičitel koní pro hiporehabilitaci, asistentka pro hiporehabilitaci

Dobrovolníci

Jana Adamová, grafička a dobrovolnice na veřejných akcích
Kateřina Šušlíková, fotografka
Zdeněk Koutný, tvorba a správa webových stránek, pomoc při údržbě areálu
Hana Mašterová, dobrovolnice na veřejných akcích
Antonín Maštera, dobrovolník na veřejných akcích
Adéla Matějková, dobrovolnice na veřejných akcích
Šárka Tomášková, dobrovolnice na veřejných akcích
Tomáš Březina, dobrovolník
MVDr. Jana Leimerová, dobrovolnice při veřejných akcích, jezdkyně, ošetřovatelka koní
Martin Fritscher, správce areálu, údržba budov, ošetřovatel koní
Miloslav Smékal, dobrovolník
Všem zaměstnancům i dobrovolníkům patří vřelé poděkování, protože díky nim je možné vykouzlit úsměv na rtech našich
klientů.
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Jsme členy

Česká
hiporehabilitační
společnost

MAS Mohelnicko

Unie nestátních
neziskových organizací
Olomouckého kraje

Spolek Ryzáček je střediskem praktické výuky pro výcvik koní pro hiporehabilitaci.

Posláním spolku je zájmová činnost členů spolku poskytovat služby v oblasti hiporehabilitace, napomáhat integraci zdravotně postižených
do společnosti a vytvořit kladné prostředí vhodné pro rozvoj dovedností zdravotně postižených osob.
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KonE využívaní pro hiporehabilitaci
Ach ten kůň.. Pohleďte na jeho šlechetnost bez domýšlivosti, přátelství bez závisti, krásu bez marnosti. Ochotný sluha, a přesto nikdy otrok.

Anusa Ai
slovenský plnokrevník, 9 let
majetkem spolku od roku 2012

Aron
slezský norik, 14 let
pronajmut, ve spolku od roku 2008

Filly
českomoravský belgik, 9 let
majetkem spolku od roku 2010

Baylles
kříženec, 12 let
majetkem spolku od roku 2016

Keily
český teplokrevník, 13 let
pronajmuta, ve spolku od roku 2007

Rocado
český teplokrevník, 14 let
majetkem spolku od roku 2014

Saze
Welsh part bred, 8 let
majetkem spolku od roku 2015
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Pro naši činnost využíváme
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bezbariérové středisko se sociálním zázemím, včetně klubovny pro klienty
sedm koní různého typu
krytou i venkovní jízdárnu
cesty s malým provozem v blízkosti sídla spolku
nástupní rampu
pastviny pro koně
různorodé pomůcky pro klienty jako jsou kužely, balony, míče, nálepky,
kavalety, šátky apod.
dětské hřiště

Činnost spolku v roce 2016
V roce 2016 jsme úspěšně dokončili projekt „Ryzáček 2016“.
Hlavním cílem projektu bylo zajistit udržitelnost poskytování hiporehabilitace a dalších aktivit spolku. 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 kraje. Rozsah našich služeb byl v roce 2016
srovnatelný s rokem minulým.
Hlavní náplň projektu:
Hipoterapie je specifická léčebná rehabilitační metoda prováděná s písemným souhlasem
lékaře. Terapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta. Jedinečnost této terapie spočívá ve využití trojrozměrného pohybu hřbetu koně v kroku. Tento pohyb je
střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Jedinci napolohovanému na hřbetě koně nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické chování klienta aktivací všech
řídicích úrovní centrální nervové soustavy. Výsledkem toho je komplexní facilitace reparačních
procesů jedince, a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě
i na úrovni sociální. Nadstandardní variabilita využitých poloh, při respektování posturálních
schopností klienta, ovlivní jeho posturu, hrubou i jemnou motoriku a vegetativní funkce.
Hipoterapie byla v roce 2016 poskytována ambulantní formou dvakrát týdně, v pondělí a čtvrtek, od března do června a od srpna do listopadu. Celkem bylo poskytnuto 273 hipoterapeutických jednotek pro celkem 15 klientů. (obr. 15–16)
Další provozovanou činností spadající do odborné hiporehabilitace v našem spolku jsou Aktivity s využitím koní (AVK). AVK jsou metodou speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm
a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. AVK jsou v našem spolku
velice žádanou aktivitou pro širokou škálu klientů. Poskytujeme je formou skupinových lekcí.
Celkově jsme za rok poskytli 48 klientům různých diagnóz celkem 972 terapeutických jednotek. Program AVK probíhal v období březen až červen a srpen až listopad.
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Psychoterapie pomocí koní (PPK) je v našem spolku nově zavedenou aktivitou. PPK
je oborem hiporehabilitace a je to léčba založena na působení psychologickými prostředky
s využitím koně a jeho specifických vlastností jako koterapeuta v psychoterapeutickém
procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu pacienta. V roce 2016 bylo v Ryzáčku
poskytnuto 8 klientům 1380 PPK jednotek.
Díky ukončení kvalifikačního kurzu
Psychoterapie pomocí koní pod Českou hiporehabilitační společností se
Jana Krejčová stala oficiálním pracovníkem PPK. Díky této skutečnosti
jsme jako spolek mohli zažádat o udělení
statusu Středisko doporučené hiporehabilitace. Žádost je nyní v řešení.
Parajezdectví bylo dříve známé pod názvem Sportovní ježdění hendikepovaných.
Jezdec se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami se
s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy
učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži.
Parajezdectví, konkrétně paradrezura, se v Ryzáčkovi postupně vypracovalo na základě potřeb a dovednostního růstu našich klientů. V současné době náš spolek navštěvují
2 klienti parajezdectví. Uskutečnilo se celkem 26 setkání. Tento obor hiporehabilitace je pro Ryzáčka opět velkou výzvou pro rozvoj a v následujícím roce se bude na rozšíření speciálních pomůcek a možností pro parajezdce
pilně pracovat.
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Preventivně výchovný program pro děti „Ahoj, já jsem kůň“, tedy jednodenní vzdělávací
program aktivit s využitím koní, jsme v letošním roce poskytli pro celkem 305 klientů. Program probíhá celoročně celou sezónu (březen až listopad) a je poskytován jednotlivcům i skupinově. Poskytnuto bylo 120 jednotek.
Další náplň projektu:
Nedílnou součástí letních měsíců se v Ryzáčkovi staly příměstské tábory. V roce 2016
jsme pořádali také jeden jarní turnus v průběhu jarních prázdnin. Celkem tedy bylo vyhlášeno
5 turnusů s celkovým počtem 64 účastníků z řad dětí ve věku 6–13 let.
Stejně jako každý rok, i v roce 2016 jsme realizovali veřejné akce zaměřené na osvětu hiporehabilitace a smysluplné využití volného času celé rodiny. Celkem jsme pořádali 3 veřejné
akce s počtem 420 účastníků.
 Den otevřených dveří
 Loučení s prázdninami – Ze života hmyzu
 Rytíři z Ryzáčkova
Celoročně v Ryzáčku probíhají volnočasové aktivity pro děti – kroužky Krasojezdec, PříHra (pouze do května 2016) a nově také Jezdecký kroužek, který byl založen
prosinci 2016. Kroužky mají za cíl podporovat smysluplné využití volného času dětí a učí je
respektu k přírodě a zvířatům.
Pořádali jsme také kurzy a workshopy z oblasti hiporehabilitace a výcviku koní pro laickou
i odbornou veřejnost.
Novinky v roce 2016:




Důležitou novinkou je rozšíření našeho pracovního týmu o finanční manažerku, speciální pedagožku a psycholožku a v neposlední řadě o kolegyni, bez které bychom byli ztraceni,
protože se stará o naše zázemí a aby vše v areálu fungovalo.
S údržbou areálu nám, stejně jako minulé roky, pomáhali dobrovolníci ze Siemensu,
kteří u nás udělali pořádný kus práce. Pomohli nám zrenovovat nástupní rampu, vyčistit
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sedlovnu a také pomáhali s opravami ohrad. Děkujeme! Odvedli jste u nás
velký kus práce.
V roce 2016 se u nás poprvé konal workcamp organizace Tamjdem, který
trval celé dva týdny. Dříve se jednalo o víkendové workcampy. Za tu dobu nám
účastníci, kteří pocházeli z různých koutů světa, pomohli opravit a zvelebit areál
Ryzáčka. Spolupráce našich organizací je pro nás velice prospěšná a my se už moc
těšíme na další milé a šikovné lidičky z Tamjdem!
Naše nástupní rampa dostala nový kabátek!
I v letošním roce se náš čtyřnohý tým rozrostl o jednu krásnou slečnu. Do Ryzáčkovského stáda přibyla kobylka Baylles, která se plně zařadila do výcviku
pro hiporehabilitaci. Klienti se s ní budou setkávat při hipoterapii i aktivitách
s využitím koní.





Rok 2016 pro nás nebyl jen rokem příjemných zpráv a skutečností. Bohužel se ani našim koním, přes veškerou péči, nevyhýbají různá zranění. Ani největšímu a nejsilnějšímu z nich – Aronovi. V létě si Aron poranil šlachu na noze. Bohužel po posouzení
veterinářem byla jedinou možností k jeho uzdravení nákladná operace. Díky všem
lidem, kteří Aronkovi přispěli na operaci v uskutečněné sbírce, ve které se na operaci
a následnou rekonvalescenci vybralo 26 978 Kč, se jeho zranění po operaci zhojilo
a rekonvalescence probíhá velice dobře. Brzy to zase bude Aron, kdo bude v plné síle
pomáhat těm, co to potřebují.
V roce 2016 byl na Ryzáčku zahájen výzkum hipoterapie ve spolupráci s katedrou Přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci. Výzkum je zaměřen na hodnocení krátkodobého účinku hipoterapie. V únoru byl provedeno pilotní měření a od března probíhá vlastní výzkum.
Zatím bylo odměřeno celkem 19 probandů.
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VELIKÝ KUS CESTY – PRÍBeH STATEČNÉ DÍVKY
HB se narodila roku 2005. K nám do Ryzáčka začala jezdit v srpnu 2011 v šesti letech s diagnozou DMO (dětská mozková obrna) pravostranná hemiparéza. Cílem terapie bylo minimalizovat rozdíly mezi zdravou a postiženou polovinou
těla a zapojit postižené končetiny do běžných denních aktivit. Od počátku byla HB zařazena do 2. turnusu docházení
na terapie, což znamená od srpna do listopadu každého kalendářního roku.
Začínala na koni Keily. Proč na Keily? Keily svým pohybem dokáže srovnat postiženou a nepostiženou polovinu těla,
aby pracovaly stejně. Terapie trvala 15 minut, jezdila s madly ve směru jízdy. Vzhledem k diagnoze kůň jezdil jen na
pravou stranu. Tímto cvikem trénovala stejnoměrnou rovnováhu těla, protože díky diagnoze má oslabenou pravou
stranu. Prakticky to znamená, že má celkový úklon těla doprava. Jezdila jedenkrát týdně.
V roce 2012 se doba prodloužila na 20 minut. Holčička postupně již zvládla oporu o lokty při jízdě pozpátku a vydržela v něm 3 kola, což znamená 6 minut. Při této poloze zatěžovala
převážně pravou ruku, o kterou byla opřená v lokti. Tato poloha ji
přiměla zapojovat i břišní svalstvo. Po šesti minutách se vrátila do
klasického sedu. Výsledkem byla možnost zrychlení chůze koně.
Děvčátko v této chvíli zvládá změny rychlosti bez přepadávání
a kůň může jezdit oběma směry.
V roce 2013 se ve 20minutovém cvičení střídaly 3 polohy. Jízda pozpátku, kdy byla dívka
opřená o lokty. Poté jízda v kontra sedu opřená o dlaně s nataženými pažemi a jízda ve
směru jízdy s cíleným úchopem za madla. Tento rok jsme posilovali celé tělo s důrazem
na pravou stranu těla.
V roce 2014 chodila HB již do 4. třídy. Dle zprávy od neurologa se zlepšila chůze dívky, ujde i větší vzdálenost, nemívá bolesti zad, pravou ruku nadále příliš nepoužívá.
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Po vyšetření naší fyzioterapeutkou jsme změnili koně. Důvody byly dva.
Jednak dívka vyrostla a druhým důvodem bylo, že jemný pohyb Keily již
nebyl dostačující. Byl zvolen kůň Aron. Tento kůň má tvrdší (stimulační)
krok a pohyb jeho hřbetu je prostorově výraznější. Cviky zůstaly stejné
jako v roce 2014 a přidal se k nim nový silnější pohyb hřbetu koně. Cílem
terapie bylo uvolnit přetíženou levou stranu těla a zapojovat nepoužívanou, handicapovanou pravou stranu.
V roce 2015 zůstala u koně Arona. Zkusili jsme ztížit terapii jízdou bez
madel a přidali jsme boční sed. Tohle se ukázalo jako nevhodné z důvodu
nedostatečné psychické zralosti a malému sebevědomí. Jelikož jsme se potřebovali zaměřit na pravou nohu, zvolili jsme terapii v sedle. Používání
třmenů postupně protahovalo a posilovalo zkrácené svalstvo pravé nohy.
V roce 2016 je HB 11 roků. Účastnila se letního příměstského tábora v Ryzáčkovi, kde se opět ukázalo její
nízké sebevědomí v kolektivu, které vyplývá z jejího handicapu. Na základě tohoto poznání jsme se společně
s maminkou a fyzioterapeutkou dohodli, že HB začne do Ryzáčka dojíždět jako žačka parajezdectví. Dle odborného posudku fyzioterapeutky HB dospěla do fáze, kdy je přestup z fyzioterapie na parajezdectví přirozeným
růstem a posunem dítěte. Slečna jejího věku již nechce zacházení, jako s malým dítětem, je nutné pracovat
i s její psychickou stránkou a pomoct jí najít si své místo a svůj pevný bod. Vzhledem k jejímu vztahu ke koním
a přání umět jezdit je parajezdectví dobrou, i když obtížnou cestou.
Prvním milníkem bylo samostatné obstarání koně a jeho příprava na jízdu, včetně sedlání a uzdění. Několik lekcí jsme se potýkali s omezenou hybností pravé ruky, kterou se dívka vyhýbá používat a je naučena ji nahrazovat.
Postupným pomalým procesem jsme nalezli společně způsob, jak tohle překonat. Teď si HB již koně připravuje
sama. Aby kůň šel rovně je potřeba mít rovnoměrně rozloženou váhu těla a poskytnout koni pomocí otěží rovnoměrnou oporu ve směru jízdy. Vzhledem k handicapu HB je již tohle velmi náročné. Za sebou už má jízdu
v kroku na lonži, při které se učila stejnoměrně rozložit váhu v sedle. Následně jsme přidali jízdu s otěžemi, kde
musí zkoordinovat používání obou rukou a rovnováhu těla. V současné době pracujeme na výuce samostatného
ovládání koně v kroku bez lonže. Zároveň se pokoušíme učit jízdu v klusu na lonži. Od začátku školního roku je
vidět veliký posun v dívčině sebevědomí. Práce s koňmi a výuka jízdy ji zařazuje do kolektivu vrstevníků.
Vize pro rok 2017 jsou následující. Prozatím probíhá výuka samostatně. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby
HB sama došla do bodu, kdy bude chtít být zařazena do našeho jezdeckého oddílu. Přejeme si pomoct jí překonat handicap a provázet ji radostmi i strastmi jezdeckého sportu.
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Plány pro rok 2017









zajištění provozu hiporehabilitace
zahájení projektu Sociálního podniku
pokračování v úpravách areálu spolku 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 spolku

Aktivity plánované pro rok 2017
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27. února–1. března
15. dubna
29. dubna
13. května
10. června
17.–21. července

Jarní příměstský tábor
Workshop – Výcvik koní
Workshop – Aktivity s využitím koní
Workshop – Hipoterapie
Den otevřených dveří
Příměstský tábor I. turnus – s koňmi







24.–28. července
31. července–4. srpna
14.–18. srpna
25. srpna
21. října

Příměstský tábor II. turnus – bez koní
Příměstský tábor III. turnus – s koňmi
Příměstský tábor IV. turnus – s koňmi
Rozloučení s prázdninami
Ukončení sezóny

Výsledovka 2016

Spotřebované nákupy
Změny stavu zásob vlastní činnosti a
aktivace
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

Hlavní
241 000
248 000

Činnosti
Hospodářská
0
100 000

Celkem
241 000
348 000

814 000
18 000
8 000
1 329 000

0
0
0
100 000

814 000
18 000
8 000
1 429 000

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

290 000
375 000
221 000
320 000
0
1 206 000

0
0
100 000
0
0
100 000

290 000
375 000
321 000
320 000
0
1 306 000

-123 000
-123 000

0
0

-123 000
-123 000

Název

VH před zdaněním
VH po zdanění
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DonátoRi 2016
Vážení donátoři, sponzoři a dárci,
za celou naši organizaci bych Vám chtěla ze srdce poděkovat, že svou pomocí, ať finanční nebo materiální, či dobrou radou nám pomáháte
vykouzlit úsměv na rtech našim klientům. Nebýt Vás a 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 možnost dále rozvíjet a zdokonalovat naše
služby pro všechny, kteří je potřebují.
Hana Bednáříková, předsedkyně spolku

Obec
Klopina

Obec Líšnice

Město Mohelnice

Nadace Agrofert

Nadační fond Pomozte dětem lépe žít

TK plus

Olomoucký kraj

CID International Olomouc, a.s.

Restaurace Golf Mohelnice

Obec Loštice

Hella Autotechnik s.r.o.

Petr Kuba – čistící a úklidová firma
Palomo a.s.
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Siemens

Obec Zábřeh

Jednotlivci:
MUDr. Milada Jirsová, Zábřeh
Gynakord s.r.o. , Mohelnice
Ing. Zdeněk Nahodil, Nosislav
Antonín Andrle
Alena Jendřejková, Zábřeh
Libuše Skálová, Rapotín
MUDr. Helena Žáková,

Mohelnice MVDr. Jana Leimerová
Jana Adamová
Březina Tomáš
Geppertová Dana
Hubáček Karel
Dokoupil Vítěslav
Ing. Vladimír Daněk

Materiální podpora:

KVELB, s.r.o., Mohelnice

TAMJDEM

Obec Palonín

Country kapela Pracka

Pivovar Litovel

Equine sport center, o.p.s. Olomouc

Siemens s.r.o., odštěpný závod
Elektromotory Mohelnice

STAVES, s.r.o.

Ryzáček, z.s.
Vyšehorky 16
789 85 Líšnice
Hipoterapie:

Hana Bednáříková
Telefon: 724 865 571
E-mail: fyzio@ryzacek.com
Psychoterapie
Jana Krejčová,
pomocí koní:
Telefon: 724 839 232
E-mail: socio@ryzacek.com.
Aktivity s využitím koní: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154
Email: info@ryzacek.com
Jezdecký kroužek:
Klára Večerková
Telefon: 731 136 192
Email: aktivity@ryzacek.com
Programy pro děti,
Klára Večerková
příměstské tábory:
Telefon: 731 136 192
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

