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Děti a rodiče

Vážení a milí,
jeden rok skončil a druhý začal. Rok 2017 byl pro Ryzáčka zatím jeden
z nejtěžších, které pamatuji. Zdravotní neduhy potrápily nejen nás, ale
hlavně naše koníky, a finanční nejistota ke konci roku také na radosti
nepřidala. Přesto však můžeme hrdě říct, že jsme tyto těžkosti přestáli
a dokázali se posunout zase o kousek dál. Rok 2017 nebyl ale jen rokem
špatným. Celý rok probíhali naše stávající aktivity a dokonce se přidaly i
nové. Od září jsme zahájili opět program environmentálního vzdělávání
pro školky a základní školy, přidali další jezdecký kroužek a vyzkoušeli
si nový systém hipoterapií ve formě intenzivních týdnů. Velkým oceněním naší práce bylo získání titulu Střediska doporučené hiporehabilitace
pro hipoterapii a psychoterapii pomocí koní.
Děkuji touto cestou všem zaměstnancům Ryzáčka, že svou práci dělají
vždy s láskou a péčí pro spokojenost a radost našich klientů. Ráda bych
také poděkovala všem, kdo v nás věří a kdo nám pomáhají v našem snažení.

Hana Bednáříková

Název organizace – Ryzáček, z.s.

Organizační struktura spolku
Výbor spolku

Ulice: Vyšehorky 16
Město: Líšnice
PSČ: 789 85
Jméno statutárního zástupce:
Mgr. Hana Bednáříková, předsedkyně spolku, telefon: 724 865 571
E-mail: fyzio.ryzacek@email.cz
www stránky: www.ryzacek.com
Právní forma: zapsaný spolek
IČO: 27042863
Registrace VS/1 -1/65 269/06R ze dne 2. 10. 2006 u Ministerstva vnitra
Název peněžního ústavu: Fio banka
Číslo účtu: 2601031135/2010
E-mail: ryzacek@email.cz
Číslo účtu sbírky: 3618619001/5500
Hipoterapie: Hana Bednáříková
Telefon: 724 865 571, E-mail: fyzio.ryzacek@email.cz
Aktivity s využitím koní: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154, Email: ryzacek @email.cz
Psychoterapie pomocí koní: Jana Krejčová
Telefon: 724 839 232, Email: psychoterapie.ryzacek@email.cz
Jezdecké kroužky: Alena Fritscherová
telefon: 605 766 154, Email: aktivity.ryzacek@email.cz
Programy pro děti, příměstské tábory: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154, Email: ryzacek@email.cz
Kroužek krasojezdec: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154, Email: ryzacek@email.cz
Výcvikové středisko: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154, Email: ryzacek@email.cz
Ryzáček, z.s. vznikl dne 2. 10. 2006, jako nestátní nezisková
organizace zabývající se hiporehabilitací dětí i dospělých.

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

Jana Krejčová, psychoterapeutka, asistentka pro hiporehabilitaci
Petra Máchová, PR manažerka, finanční manažerka, asistentka pro hiporehabilitaci
Renáta Popčuková, administrativní pracovnice, pokladník, organizátor veřejných akcí
Bc. et Mgr. Klára Večerková, psycholog, speciální pedagog, pomocný
cvičitel koní pro hiporehabilitaci, asistentka pro hiporehabilitaci

Dobrovolníci

Jaroslav Navrátil, údržba budov, pomocný ošetřovatel koní pro hiporehabilitaci
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
Eduard Popčuk, dobrovolník na veřejných akcích a pomoc při údržbě
a úpravě areálu
Daniel Balogh, dobrovolník 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.

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.

Kone využívaní pro hiporehabilitaci
Naši koně mají složeny Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace. Klisna Baylles a hřebeček Cwmllynfell Truffle
jsou zařazeni do výcviku pro hiporehabilitaci.

Aron
slezský norik, 16 let
pronajmut, ve spolku od roku 2008

Baylles
kříženec, 13 let
majetkem spolku od roku 2016

Cwmllynfell Truffle,
shetlandský pony, 1 rok
v majetku spolku od roku 2017

Filly
českomoravský belgik, 11 let
majetkem spolku od roku 2010

Pro naši činnost využíváme

Keily
český teplokrevník, 15 let
pronajmuta, ve spolku od roku 2007

Rocado
český teplokrevník, 16 let
majetkem spolku od roku 2014

Saze
Welsh part bred, 9 let
majetkem spolku od roku 2015

bezbariérové středisko se sociálním zázemím, včetně klubovny pro klienty
sedm koní různého typu
hospodářská zvířata – koza, ovce, prase, králíci, husy a další zvířátka
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.
 ortopedický chodníček
 dětské hřiště









Činnost spolku v roce 2017

Hiporehabilitace v roce 2017 byly poskytovány dětem z Olomouckého kraje, dětským domovům 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 náplň činnosti pro rok 2017:
 Aktivity s využitím koní 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. Pro aktivity se používají
koně se speciálním výcvikem.
Program AVK probíhal v období březen až červen a srpen až listopad.
 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.
Hipoterapie byla v roce 2017 poskytována ambulantní formou dvakrát
týdně, v pondělí a čtvrtek, od března
do června a od srpna do listopadu.
Nově byly zařazeny také dva týdny
intenzivní hipoterapie, kdy terapie probíhaly každý den od pondělí do pátku (soboty). Tento systém terapií
se setkal s velmi pozitivním ohlasem klientů.
 Psychoterapie

pomocí
koní je oborem hiporehabilitace a je to léčba založena
na působení psychologickými prostředky s využitím
koně se speciálním výcvikem
a jeho specifických vlastností
jako koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního
stavu pacienta/klienta.

 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.
 „Ahoj, já jsem kůň“ (AJJK) je preventivně výchovný program pro děti.

AJJK představuje jednodenní vzdělávací program aktivit s využitím
koní. Program probíhá celoročně celou sezónu (březen až listopad) a je
poskytován jednotlivcům i skupinově.
Aktivita

Počet klientů

Počet poskytnutých jednotek

Aktivity s využitím koní

62

496

Hipoterapie

24

292

Psychoterapie pomocí koní

66

1012

Parajezdectví

3

11

Ahoj, já jsem kůň

39

168

Další aktivity v roce 2017:
 Příměstské tábory jsou již tradičně součástí letních měsíců i jarních
prázdnin na Ryzáčku. V roce 2017
byly pořádány 4 příměstské tábory pro 51 dětí ve věku 6–13 let.
 Celoročně jsou u nás poskytovány vol-

nočasové aktivity pro děti a mládež
ve formě dvou jezdeckých kroužků a kroužku krasojezdec. V roce
2017 kroužky navštěvovalo celkem
16 dětí. Kroužky cíleně podporují
smysluplné trávení volného času
dětí a učí je respektu k přírodě a zvířatům.

 V průběhu roku 2017 byly pořádány

celkem tři veřejné akce, které navštívilo celkem 425 návštěvníků:
– Dětský den „Umění něžných
obrů“ za spoluúčasti firmy
Staves
– Den otevřených dveří
– Loučení s prázdninami – Procházka růžovou zahradou.

 Kurzy a workshopy byly v letošním roce tematicky zaměřené na ak-

tivity s využitím koní, hipoterapii a výcvik koní pro hiporehabilitaci.
Zájemci byli z řad odborné i laické veřejnosti. V rámci výuky předmětu
Alternativní techniky se workshopu Hipoterapie zúčastnili i studenti
studijního programu fyzioterapie Univerzity Palackého.
Aktivita

Počet účastníků

Počet setkání

Příměstské tábory

51

4

Kroužky

16

96

Veřejné akce

425

3

Kurzy a workshopy

74

6

Co se na Ryzáčku událo v roce 2017 v oblasti dobrovolnictví?
 S údržbou areálu nám, stejně jako minulé roky, pomáhali dobrovolníci ze Siemensu, kteří u nás udělali za dva dobrovolnické dny pořádný
kus práce. Pomohli nám vyčistit prostor boxu a sedlovny, omyli a ošetřili ochranným krémem uzdy, sedla
a postroje, a také pomohly s tvorbou
drezurních písmen a umístěním informačních cedulí v areálu Ryzáčka.
Děkujeme! Odvedli jste u nás velký
kus práce.

 V roce 2017 se u nás opět konal workcamp organiza-

ce Tamjdem, který trval tentokráte celý týden. Za tu
dobu nám účastníci, kteří pocházeli z různých koutů
světa, pomohli opravit a zvelebit areál Ryzáčka. Spolupráce našich organizací je dlouhodobá, a my se už
těšíme na další milá setkání!

A co je u nás za rok 2017 nového?
 Pořídili jsme poníka pro kontaktní terapii  Celým honosným jménem
je to Cwmllynfell Truffle, ale pro nás je to prostě Tofík..
 Založili

jsme zookoutek!
Teď se na vás v našem areálu těší mimo koníků i koza
Róza, ovce Beruška, prase
Laura, a také husy, kačeny,
bažant a bažantice, křepelky,
slepice, králíci a morčátka.

 Se

založením zookoutku
jde ruku v ruce také environmentální vzdělávání.
V letošním roce jsme rozjeli
projekt vzdělávání týkající
se hospodářských zvířat pro
školky a první stupně základních škol. Uskutečnila
se 4 setkání pro celkem 67
dětí!

 Konec roku jsme zakončili

rozšířením naší kvalifikace
pro poskytování služeb hiporehabilitace – titul Střediska praktické výuky jsme
rozšířili o titul Středisko
doporučené
hiporehabilitace pro hipoterapii
a psychoterapii pomocí
koní.

 Dalším milým překvapením pro nás byl dobrovolník Olivier, fran-

couzský student inženýrství, který si Ryzáčka sám našel přes internetové stránky a projevil zájem o naši činnost. Strávil u nás téměř celý měsíc, kdy se účastnil našich aktivit a pomáhal nám s údržbou a opravou
areálu. Svou další návštěvu Ryzáčka plánuje na rok 2018. :)

 A nakonec jedna neveselá

zpráva, Aronek zase půjde
na operaci. V minulém roce
byl na operaci s levou zadní nohou, na začátku roku 2018 půjde na operaci s pravou zadní nohou. Pravou zadní si přetěžoval v době, když uhýbal bolesti před a po první operaci a toto přetěžování si vybralo svou
daň. Budeme Aronkovi přát štěstí, aby vše dobře dopadlo a on zase mohl
kouzlit úsměvy na tvářích našich klientů…

Šimonkuv príbeh

Šimonek se narodil ve 36. týdnu s porodní váhou 1940 gramů. I přes jeho
počáteční nízkou porodní váhu se mu v inkubátoru dařilo a po třech týdnech
nemocnici opustil. První měsíce jsme si užívali šťastné chvíle se zdravým
dítětem.
Ve 4,5 měsících Šimonek podstoupil povinné očkování hexavakcínou a poté
očkování proti pneumokokovým infekcím. Čtvrtý den po očkování se u Šimonka projevily infantilní spasmy, také nazývané Westův syndrom. Projevovalo se to pravidelnými záškuby těla s přitažením zaťatých pěstí k tělu.
Ihned byl hospitalizován na neurologické klinice v Brně, kde se tato diagnóza potvrdila. Westův syndrom je velmi závažný, je třeba nastavit intenzivní efektivní léčbu co nejdříve. Závažnost onemocnění představuje riziko
zpomalení psychomotorického vývoje a negativní vliv na budoucí mentální
vývoj dítěte. Následovala spousta dalších vyšetření a začalo se s léčbou, na
kterou jeho tělo zareagovalo tím, že záchvaty ustoupily. Do té doby usměvavé dítě najednou bezvládně leželo, bylo jak hadrová panenka, přestalo pást
koníčky, usmívat se na nás, chytat po hračkách. S hrůzou jsem pozorovala
každý pohyb jeho rukou, výraz v jeho tváři, jestli nemá další sérii záchvatů.
Záchvaty díky pravidelnému podávání léků ustaly. Za tři měsíce přišla další
rána. Na kontrolním pobytu v nemocnici se zjistilo, že viditelné záchvaty
sice opravdu už nemá, nicméně bylo zjištěno velké zhoršení na EEG vyšetření. Následovalo zvýšení dávek léků, které Šimonka hodně utlumovaly a tím
pádem svým způsobem bránily v jeho vývoji, a přibyla steroidová léčba, pomocí adrenokortikotropního hormonu.
Mimo farmakologické léčby u něj probíhá i léčba rehabilitační. Pravidelně
jezdí do Dětské léčebny pohybových
poruch v Boskovicích, několikrát byl
i na pobytu v rehabilitačním centru na
Slovensku, navštěvuje PlayWisely pro-

gram pro rozvíjení mozkových a pohybových obratností, rehabilituje v bazénu, relaxuje v solné jeskyni a velmi si oblíbil hipoterapii.
Šimonek rehabilitoval doma 4x denně pomocí Vojtovy metody, nicméně od

začátku cvičení odmítal a byl to s ním doslova boj, ale nepřestávala jsem,
protože jsem věděla, že bez rehabilitací se dál neposune. Ve dvou a půl letech
bylo po konzultaci s fyzioterapeutkou a psycholožkou doporučeno toto cvičení ukončit, jelikož Šimonek začal být během a po cvičení agresivní. Začali
jsme s terapií pomocí Bobath konceptu, což ale nebylo tak efektivní jako Vojtova metoda, proto jsme přidali ještě hipoterapii, u které jsme zůstali doteď.
Začátky hipoterapie byly ale krušné, Šimonek první terapie proplakal
a vzdoroval, ale díky zkušeným terapeutkám se mu na koníčkovi zalíbilo
a v současné době na něm jezdí velmi rád. Sama jsem si ze začátku říkala
„co takový kůň zmůže“, ale po půl roce, co Šimonek každý týden jezdí, jsem
se přesvědčila o tom, že mu hipoterapie pomohla nejen po fyzické stránce
(viditelné zpevnění těla), ale i po psychické stránce (začal si více broukat).
Obrovským potěšením mi byla i pochvala od neurologa po absolvování týdenní intenzivní hipoterapie, kdy se Šimonkovi zlepšilo vadné držení těla,
došlo ke zpevnění horní části těla a posunu v komunikaci.

Výsledovka 2017
Název
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Náklady na cestovné
Náklady na reprezenatci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem
Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní
541 000
246 000
4 000
2 000
289 000
809 000
617 000
192 000
8 000
8000
7 000
7 000
1 365 000
172 000
172 000
461 000
23 000
438 000
469 000
254 000
254 000
1 356 000

Činnosti
Hospodářská
31 000
0
0
0
31 000
0
0
0
0
0
0
0
31 000
0
0
0
0
0
31 000
0
0
31 000

Celkem
572 000
246 000
4 000
2 000
320 000
809 000
617 000
192 000
8 000
8 000
7 000
7 000
1 396 000
172 000
172 000
461 000
23 000
438 000
500 000
254 000
254 000
1 387 000

-9 000
-9 000

0
0

-9 000
-9 000

donátori 2017
Vážení donátoři, sponzoři a dárci,
za celý pracovní tým Ryzáčka bych Vám 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 možnost dále rozvíjet a zdokonalovat naše služby pro všechny, kteří to potřebují.
							Hana Bednáříková, předsedkyně spolku

CID International Olomouc, a.s.

Hella Autotechnik s.r.o.

GIVT

Olomoucký kraj

ČEZ

Město Mohelnice

Lesy ČR

Obec Líšnice Nadační fond Pomozte dětem lépe žít

Jednotlivci
JUDr. Miloš Slabý, Mohelnice
Dana Hélová
Břetislav Otruba
Eduard Popčuk
MUDr. Milada Jirsová, Zábřeh

Gynakord s.r.o., Mohelnice
Antonín Anderle
MUDr. Helena Žáková, Mohelnice
MVDr. Jana Leimerová
Jana Adamová

Hubáček Karel
Ing. Vítězslav Dokoupil
Ing. Vladimír Daněk
Ing. Vladimír Daněk ml.

Firmy a materiální podpora

KVELB, s.r.o., Mohelnice

TAMJDEM

Petr Kuba – čistící a úklidová firma

Country kapela Pracka

Pivovar Litovel

BRAVO Loštice spol., s.r.o.

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

STAVES, s.r.o.

Ing. Karel Brulík

Ryzáček, s.s.
Vyšehorky 16, 789 85 Líšnice
Hipoterapie:
Hana Bednáříková
Telefon: 724 865 571
E-mail: fyzio.ryzacek@email.cz
Aktivity s využitím koní
Programy pro děti, příměstské tábory
Kroužek krasojezdec
Výcvikové středisko
Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154
Email: ryzacek @email.cz
Psychoterapie pomocí koní
Jana Krejčová
Telefon: 724 839 232
Email: psychoterapie.ryzacek@email.cz

