Výroční zpráva 2018

ryzáček

Naši milí,
rok 2018 byl pro Ryzáčka dobrý i zlý. Dobrý v tom, že celý rok bylo rušno, bylo hodně aktivit, ať z oblasti hiporehabilitace, nebo volnočasových aktivit. Dobrý v tom, že jsme zvládli
všechny tyto aktivity i v malém počtu zaměstnanců. Dobrý v tom, že jsme se zase posunuli dál v profesionální sféře. Dobrý v tom, že jsme zase kouzlili úsměvy na tvářích našich
klientů, a o tom to přece má být Zlý byl naopak v tom, že jsme zase o rok starší. A to nejen
my, ale hlavně naše koně. Zlý byl v tom, že se nám, ani našim koním nevyhýbaly zdravotní
neduhy, ozývala se stará zranění… Přesto jsme rok 2018 úspěšně zakončili..
Ze srdce doufám, že rok 2019 bude ve všech ohledech pro nás všechny příznivější než rok
minulý, proto vám všem přeji hlavně pevné zdraví, spokojenost a blízké lidi kolem sebe...
Protože potom už je jen a jen na nás samotných, jaký tento rok pro nás bude..
„Per aspera ad astra…“ neboli „Přes překážky ke hvězdám…“

Hana Bednáříková

Slovo úvodem...
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Číslo účtu: 2601031135/2010
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Ryzáček, z.s. vznikl dne 2. 10. 2006, jako nestátní nezisková organizace
zabývající se hiporehabilitací dětí i dospělých.

název organizace

kontakty
Hipoterapie: Hana Bednáříková
Telefon: 724 865 571, e-mail: fyzio.ryzacek@email.cz
Aktivity s využitím koní: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154, e-mail: ryzacek@email.cz
Psychoterapie pomocí koní: Jana Krejčová
Telefon: 724 839 232, e-mail: psychoterapie.ryzacek@email.cz
Jezdecké kroužky: Alena Fritscherová, Petra Máchová
Telefon: 605 766 154, e-mail: aktivity.ryzacek@email.cz
Programy pro děti, příměstské tábory: Alena Fritscherová
Telefon: 605 766 154, e-mail: ryzacek@email.cz
Kroužek krasojezdec: Jana Krejčová
Telefon: 724 839 232, e-mail: ryzacek@email.cz
Ryzáček, z.s. vznikl dne 2. 10. 2006, jako nestátní nezisková organizace zabývající se
hiporehabilitací dětí i dospělých.
Organizační struktura spolku:
Výbor spolku

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 hiporeha-

Česká
hiporehabilitační
společnost

MAS Mohelnicko

Unie nestátních
neziskových organizací
Olomouckého kraje

bilitaci,
Hana Dvořáková, dobrovolnice, projektová manažerka a asistentka pro hiporehabilitaci.

Zaměstnanci

Spolek Ryzáček je Střediskem praktické výuky pro výcvik koní
pro hiporehabilitaci a je Střediskem doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii a Psychoterapii pomocí koní.

Jana Krejčová, psychoterapeutka, asistentka pro hiporehabilitaci,
Petra Máchová, PR manažerka, finanční manažerka, asistentka pro hiporehabilitaci.

Dobrovolníci
Bc. et Mgr. Klára Večerková, psycholog, speciální pedagog, pomocný cvičitel koní pro
hiporehabilitaci, asistentka pro hiporehabilitaci
Karolína Predáčová, fyzioterapeutka, asistentka při hiporehabilitaci
Jaroslav Navrátil, údržba budov, pomocný ošetřovatel koní pro hiporehabilitaci
Jana Adamová, grafička a dobrovolnice na veřejných akcích
Kateřina Šušlíková, fotografka
Hana Mašterová, dobrovolnice na veřejných akcích
Antonín Maštera, dobrovolník na veřejných akcích
Renáta Popčuková, dobrovolnice na veřejných akcích

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.

Eduard Popčuk, dobrovolník na veřejných akcích a pomoc při údržbě a úpravě areálu
Daniel Balogh, dobrovolník na veřejných akcích
MVDr. Jana Leimerová, dobrovolnice při veřejných akcích, jezdkyně, ošetřovatelka koní
Martin Fritscher, správce areálu, údržba budov, ošetřovatel koní
Adam Mácha, dobrovolník při veřejných akcích a při údržbě areálu
Jakub Fritscher, asistent pro hiporehabilitaci a dobrovolník při veřejných akcích
Kateřina Pallová, asistentka pro hiporehabilitaci a dobrovolnice na veřejných akcích
Eliška Hužvová, asistentka pro hiporehabilitaci a dobrovolnice na veřejných akcích

jsme členy
Česká hiporehabilitační společnost (obr. 2)
MAS Mohelnicko (obr. 3)
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (obr. 4)

Natálie a Veronika Míkovy, dobrovolnice na veřejných akcích
Miloslav Smékal, dobrovolník
manželé Kurucovi, pomoc při opravě a údržbě areálu

Spolek Ryzáček je Střediskem praktické výuky pro výcvik koní pro hiporehabilitaci a od roku 2017 i Střediskem doporučené hiporehabilitace pro hipoterapii a psychoterapii pomocí koní.

Jitka Krejčí, pomoc při opravě a údržbě areálu
obr. 5 (licence SPV)
Našim zaměstnancům i dobrovolníkům patří srdečné poděkování, protože díky jejich píli
a tvrdé práci je možné kouzlit úsměv na rtech našich klientů.

obr. 6 (SPV)
obr. 7 (SDH)
Posláním spolku je zájmová činnost členů spolku poskytovat služby v oblasti hiporehabilitace, napomáhat
integraci zdravotně a sociálně znevýhodněných jedinců do společnosti a vytvořit kladné prostředí vhodné pro
rozvoj dovedností zdravotně znevýhodněných osob.

Naši koně mají složeny Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace.

Pro naši činnost využíváme
• bezbariérové středisko se sociálním zázemím, včetně klubovny pro klienty
• sedm koní různého typu
• hospodářská zvířata – koza, ovce, prase, králíci, husy, kačeny a další zvířátka
• krytou i venkovní jízdárnu
• cesty s malým provozem v blízkosti sídla spolku
• nástupní rampu

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

Filly,
českomoravský belgik
12 let, v majetku spolku
od roku 2010

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

• pastviny pro koně
• různorodé pomůcky pro klienty jako jsou kužely, balony, míče, nálepky,
kavalety, šátky apod.
• speciální výstroj pro koně určené na hiporehabilitaci
– hipoterapeutické dečky, madla a obřišníky
• výstroj pro koně – důležité pro výcvik koní
• ortopedický chodníček
• dětské hřiště

Rocado
český teplokrevník
17 let, v majetku spolku
od roku 2014

Saze
Welsh part bred
10 let, v majetku spolku
od roku 2015

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

Baylles
kříženec, 16 let
v majetku spolku
od roku 2016

Cwmllynfell Truffle
2 roky, shetlandský pony
v majetku spolku
od roku 2017

Klisna Baylles a hřebeček
Cwmllynfell Truffle jsou
zařazeni do výcviku
pro hiporehabilitaci.

Koně využívaní
pro hiporehabilitaci

Hiporehabilitace v roce 2018 byly poskytovány dětem z Olomouckého kraje, dětskému do-

A co je u nás za rok 2018 nového?

movu z Dřevohostic, také denním stacionářům Okýnko v Mohelnici a Oáza ze Zábřehu na

•	V roce 2017 jsme v rámci vzdělávání studentů navázali těs-

Moravě. Ostatní aktivity převážně navštěvovali děti i dospělí z oblastí Olomouckého kraje

nější spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palacké-

a Jihomoravského kraje.

ho v Olomouci. Studenti oborů Aplikované pohybové aktivity

V roce 2018 probíhal náš projekt „Hiporehabilitační centrum Ryzáček 2018“. Hlavním

a Fyzioterapie v Ryzáčku mohou absolvovat svou odbornou

cílem projektu bylo zajistit udržitelnost poskytování služeb hiporehabilitace a dalších akti-

praxi. V říjnu a listopadu 2018 jsme se navíc zapojili do projek-

vit spolku, jako jsou environmentální vzdělávání či příměstské tábory a další.

tu ERASMUS, v rámci kterého u nás odbornou praxi v oblasti

Projekt byl úspěšně dokončen.

hiporehabilitace absolvovali studenti z různých koutů světa
(Čína, Vietnam, Brazílie, Kanada a Nizozemí).

Hlavní náplň činnosti pro rok 2018:
• aktivity s využitím koní - skupinové
• hipoterapie – formou intenzivních týdnů
• psychoterapie pomocí koní – skupinové, individuální
• parajezdectví
•	preventivně výchovný program pro děti „Ahoj, já jsem kůň“ – jednodenní vzdělávací
programy aktivit s využitím koní pro děti předškolního a mladšího školního věku

•	Součástí vzdělávání nebyla jen účast na programu Erasmus.
Ryzáček pořádal také intenzivní vzdělávací týdny věnované

• environmentální vzdělávání pro děti předškolního a mladšího školního věku

přímo hipoterapii, o které byl nebývalý zájem. Bylo celkem

•	volnočasové aktivity pro aktivní trávení volného času – kroužky Krasojezdec a jezdecké

7 vzdělávacích týdnů a zúčastnilo se jich celkem 152 účastníků.

kroužky
• příměstské tábory pro děti od 6 let věku
•	realizace veřejných akcí zaměřených na osvětu hiporehabilitace a smysluplné využití
volného času celé rodiny
• semináře a workshopy zaměřené na hiporehabilitaci

•	V únoru jsme se jako aktivní přednášející účastnili celonárodní
12. Konference o hiporehabilitaci pořádané Českou hiporehabilitační společností s příspěvkem „Vliv hipoterapie na vybrané
pohybové aspekty u dětí s dětskou mozkovou obrnou“.

Činnost spolku
v roce 2018

•	V červnu jsme se pod záštitou České hiporehabilitační společnosti zúčastnili jako aktivní účastníci mezinárodní konference
o hiporehabilitaci, pořádanou společností HETI v Dublinu
v Irsku.

•	S opravou, údržbou a úklidem našeho areálu nám i tento rok
pomáhali dobrovolníci ze Siemensu a organizace Tamjdem.
Jejich pomoci a nadšení pro věc si velice vážíme a těšíme se
na další, společně strávené dobrovolnické dny. 

Klient: Deniska E.
Rok narození: 2007
Diagnóza: jiná úzkostná porucha
První kontakt:
Naše organizaci oslovila matka, která pro klientku hledala vhodný typ ambulantního programu. Klientka Denisa E. 11 let s diagnostikovanou jinou úzkostnou poruchou.
Osobní anamnéza:
Psychomotorický vývoj probíhal v normě, intelekt nadprůměrný. Vnimání intaktní, myšlení
souvislé, dětské, afektivita a emotivita je živá a stabilní. Je zde patrná zvýšená úzkostli-

TAMJDEM

vost.
Osobnost dětská ve vývoji – neurotizována.
Duševní porucha - chronická motorická a vokální tiková porucha. Diferenciální diagnosti-

•	S pozitivním přichází i to negativní – po dlouhých letech pečlivé, trpělivé a citlivé práce s našimi nejmenšími jsme v červnu

ka: jiná úzkostná porucha, ADD.
Stav pacientky prozatím není indikován k psychofarmakoterapii.

museli vyřadit z provozu kobylku Keily. U Keily se projevilo
starší zranění zadní končetiny, kvůli kterému byl její krok ne-

Pozorování:

pravidelný a po větší zátěži ji končetina bolela. Keily v Ryzáčku

Denisa je velmi plachá, úzkostná a v tenzi. Odmítá separaci od rodičů. V kontaktu s ko-

odvedla obrovský kus práce, právě s ní Ryzáček v době svého

něm velice nejistá.

vzniku začínal. Děkujeme..

Na základě vstupního pohovoru stanoveny tyto cíle:

•	V listopadu na členské schůzi České hiporehabilitační společnosti dostal Ryzáček ocenění za 2. nejaktivnější členské
středisko. To už je co říct, co myslíte? 

Uvolnění a dýchání, rozvoj sebehodnocení a sebedůvěry.
Přístup: podpůrný, stimulující a motivující
Časový harmonogram:
Četnost 1 x týdně po dobu 6ti měsiců, v období červen – prosinec 2018

Tabulka výstupů aktivit:
Aktivita

Počet klientů Počet poskytnutých
jednotek

Aktivity s využitím koní

32

69

Ahoj, já jsem kůň

226

202

Hipoterapie

22

506

Psychoterapie pomocí koní

10

188

Parajezdectví

69

8

Environmentální vzdělávání

119

50

Kroužky

22

131 setkání

Veřejné akce

297

2

Příměstské tábory

67

5

Kazuistika
Individuální Psychoterapie
pomocí koní

Průběh:

„Často mi připadá, že dnešní realita se mi snad jen zdá. Ryzáček vznikl v roce 2006

Klientka nejprve odmítá separaci od rodičů, pak souhlasí, že zůstanou jen na dohled. Pro

v podstatě z ničeho a kdyby mi tehdy někdo řekl, že budeme mít sedm koní a aktivity od

práci si koně zvolila sama (protože se ji líbil na veřejné akci, kterou jsme pořádali), přesto

rána do večera, tak si zaťukám na čelo. Ryzáček neměl v žádném svém období umetenou

nemá potřebu se koně dotknout. Po vyzvání aby se s koněm přivítala a seznámila zamíří

cestičku a k dnešní profesionalitě jsme se museli tvrdě dopracovat. Prošli jsme mnoha kri-

k oblasti u kohoutku(tedy do bezpečné zóny), srst pohladí jen zběžně a pouze konečky

zemi, jak v oblasti finanční tak personální. Učili jsme se za pochodu, protože nikdo v okolí

prstů.

se ničemu podobnému nevěnoval.

Na otázky odpovídá nejistě, odpovědi jsou jednoslovné (ano, ne, nevím) Je zde přítomná

Ale na co jsem před lety ani nepomyslela? Na to, že koně, stejně jako my, budou stárnout.

výrazná situační tenze. Při práci s koněm – čištění neustále kontroluje zda jsou rodiče na

Hiporehabilitace je pro koně velmi namáhavá a i když jde pro laika jen o „chození doko-

dohled. Při zadaném úkolu (který nikdy předtím nedělala např. na výzvu najdi v kbelíku

la“, je za tím nespočet hodin pečlivého výcviku, obrovská zátěž na pohybový aparát koně,

s čištěním gumové hřbílko) se zastaví a je velice nejistá – působí dojmem, že nerozumí

který musí pracovat s atypickou a asymetrickou zátěží (zkuste 20 minut nosit batoh se

co se od ní očekává, přesto ale o pomoc nepožádá, čeká až jí bude nabídnuta. Pokud je

špatně rozloženou zátěží, s jinak dlouhými popruhy a ještě si ho nasaďte naopak) a ne-

činnost opakovaná zvládá ji bez problému – pamatuje si postup čištění, jednotlivé kar-

představitelná psychická zátěž, kdy kůň musí naprosto potlačit sebe sama, svoje strachy,

táče i způsob jak který kartáč používat (např. hřbílkem kroužíme po srsti, kartáčem srst

stereotypy, instinkty, a ještě se vyrovnat s hendikepem klienta. Ano, naše koně stárnou.

hladíme, atp.)

Mají čím dál více zdravotních problémů, jsou více unavení a co teď? Můžou žít ještě deset

V průběhu programu absolvovala klientka tyto aktivity:
Čištění koní – rozpoznání pomůcek a osvojení si postupu čištění
Práce ze země zvládnutí základních dovedností – rozejití koně, zastavení, zacouvání,
zrychlení a zpomalení kroku.
Jízda na koní (na madlech) nácvik rovnováhy a dýchání pomocí relaxačních technik
a zvládnutí lehkých cviků (trhání jablek, letadlo, malý mlýnek, atp.)
V rámci programu byly použity relaxační techniky, tělesná stimulace a prvky kognitivně

i patnáct let, ale s dětmi již kvalitně pracovat nemohou. Máme příliš malé pastviny na to,
aby u nás dožili, a peníze na ustájení v jiném zařízení neseženeme (máme problémy zajistit finance i jen pro provoz Ryzáčka). Pro Vaši představu: pastevní ustájení stojí 4000 až
5000,-Kč měsíčně krát pár let, zkuste si to spočítat. Pro mě to nejsou ani pracovní nástroje, které po dosloužení odložím někam do bezplatného útulku „na dožití“. Takže jak dál?
Popravdě, se musím svěřit s tím, že od začátku založení Ryzáčka nedokáži zajistit našim
hiporehabilitačním koním takový komfort, jaký by zasloužili. Za svoji službu, a to nejen

behaviorální terapie.
Závěrečné zhodnocení:
V létě, tedy po dvou měsících v individuálním programu absolvovala klientka náš příměstský tábor. Měla zde možnost se lépe seznámit s prostředím stáje, s koňmi ale hlavně
s terapeutkou což usnadnilo navázání terapeutického vztahu. V důsledku toho došlo při
individuálním programu k výrazné pozitivní změně – je zřejmé, že klientka se na koně těší,
odloučení od rodičů je nyní bezproblémové, od rodičů si vezme věci na ježdění a odchází
od nich aniž by se starala o to, zda zůstanou nebo odjedou. Zřetelný je i posun v práci
s koněm. Denisa je kontaktnější, aktivně se s koněm mazlí, zvládá základy práce ze země
a při jízdě na koni je celkově uvolněnější. Díky těmto posunům jsme mohli pro další práci
vybrat koně který je na zvládnutí obtížnější (na táboře s tímto koněm pracovala a navázala
s ním bližší vztah). V listopadu (5 měsíců individuálního programu) Dochází k další pozitivní změně tentokrát v komunikaci s terapeutkou, klientka již zde není pasivní, ale sama začne povídat, co se událo důležitého a co by si přála. Při kontaktu s ,,cizími,, lidmi – dětmi,
či při jakékoliv aktivitě, která vyžaduje aktivní a samostatný přístup je stále patrná výrazná
tenze a nejistota.
Zpracovala: Jana Krejčová, psychoterapeutka

…z pohledu cvičitelky
koní pro hiporehabilitaci,
od začátku po dnešní dny..

handicapovaným, nedostávají adekvátní odměnu. Odměnou nemyslím kus mrkve nebo
pohlazení. Myslím tím například kvalitní výstroj, která by je nikdy nikde netlačila a kterou
bychom mohli při opotřebení hned nahradit; myslím tím rekonvalescenci a odpočinek,
který nutně po své náročné práci potřebují; myslím tím jejich duševní hygienu, nutnou pro
to, aby dokázali „vstřebat“ práci s mnoha typy nejrůznějších hendikepů u dětí i dospělých.
Ráda bych věnovala mnohem víc času jejich výcviku a práci s detaily, tak, jak si zaslouží. Přála bych si, aby měli lepší přístřešky, větší pastviny, kvalitní travní porost dostupný
celý rok, zpevněné plochy na pastvině, aby si mohli odpočinout od bláta, když dlouho
prší. Jak tohle ale vysvětlit v projektech? Jak tohle podat těm, co rozhodují o financování
způsobem, aby pochopili, že kůň je živá bytost, má svoje potřeby a nároky i když zrovna
nepracuje a „negeneruje zisk“? Celých 12 let se snažím o zafinancování těchto potřeb,
ale většinou marně. Nikdy nám nikdo tyto „zbytečné“ náklady neuznal. Většina projektů je
nastavená tak, že kůň se má po splnění svých povinností nějak vypnout, aby už nic nepotřeboval zase do doby, než ho budeme potřebovat my. Ano, investiční projekty sice existují,
ale je v nich pevně ukotveno spolufinancování, které nejsme schopni zajistit (dofinancovat). Patová situace, zdá se.
A na růžích ustláno nemáme ani my. Několikrát jsme to už chtěli vzdát. Trvale bojujeme

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

714 000

0

741 000

669 000
1 000
17 000

0
0
0

669 000
1 000
17 000

8 000

0

8 000

1 436 000
404 000
480 000
543 000
31 000
1 458 000

0
0
0
21 000
0
21 000

1 436 000
404 000
480 000
564 000
31 000
1 479 000

22 000

21 000

43 000

22 000

21 000

43 000

Název
Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek,
tvorba a použití rezerv
a opravných položek
Náklady celkem
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

o každou dotaci, grant, sponzorský dar…vlastně doslova o každou korunu. A je to velmi
úmorný a nekonečný boj s větrnými mlýny. Pak ale vidíme naše klienty, kteří díky koním
fungují podstatně lépe a mají v mnoha ohledech kvalitnější život. Ten pocit je slovy nesdělitelný. Proto Vás všechny zvu k nám do Ryzáčka, abyste mohli vidět na vlastní oči naše
úspěchy i starosti.

Výsledek hospodaření
před zdaněním
Výsledek hospodaření
po zdanění

Bohužel je smutná realita, že i když jsme si v roce 2018 po stránce zajištění financí vedli
obstojně, nebyli jsme v „červených“ číslech, že i když jsme ušli zase kus cesty vpřed
a správným směrem, že i když máme v hiporehabilitaci skvělé výsledky a pomohli jsme
mnoha zoufalým rodičům a nemocným lidem, naši koně nám chřadnou a dosluhují.
Možná si říkáte, proč tolik skepse, ale pro mě je to situace, kterou řeším každičký den
v roce, víkendy a svátky nevyjímaje. A stále jsem nedošla k rozumnému řešení...”
Alena Fritscherová, zakladatelka spolku a cvičitelka koní pro hiporehabilitaci

Výsledovka 2018

Obec Líšnice

Olomoucký kraj

Nadační fond Pomozte dětem lépe žít

NROS – Pomozte dětem

GIVT

Dobrocar, s r.o.

CID International

Město Mohelnice

LESY ČR

Nadace zdraví pro Moravu

Kimberly - Clark

Závody kočárků

BRAVO Loštice

Nanosun s.r.o.

CHATEAU-VALTICE

Jašková Jaroslava

MVDr. Jana Leimerová

Vendula Lipková

Smékal Miloslav

Jiří Vinkler

MUDr. Helena Žáková

JUDr. Slabý

Antonín Anderle

MVDr. Jana Leimerová

Karel Hubáček

Karel Hubáček

Gynakord s.r.o. Jirsa Jan

Hana Dvořáková

Dagmar Lipková

Diatherap s.r.o.

Materiální podpora:

D2Drives, s.r.o.

TAMJDEM

Country kapela Pracka

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

donátoři 2018

Pivovar Litovel

