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Základní údaje o spolku RG RYCON
Spolek RG RYCON vznikl 19. listopadu 2014 registrací u Rejstříkového soudu v Hradci Králové a
následným schválením stanov. Ustavující schůze proběhla 19. září 2014 a spolek zahájil svou
činnost přihlášením 2 členů. Organizační strukturu spolku tvoří jako statutární orgán
předsedkyně spolku PhDr. Yvonna Ronzová a 2 členové.
Název: RG RYCON z.s.
Sídlo: Kollárova 1714/1, 500 02 Hradec Králové
Pobočka: Štěpánovsko 10, 517 21 Týniště nad Orlicí
Email: info@rycon.cz
Web: www.rg.rycon.cz
IČ: 03486486
Účet: 2111784775/2700
RG RYCON z.s. je dalším členem skupiny firem RYCON, která se zaměřuje zejména na sport,
zdravotnictví, sociální podnikání, ergonomii práce, začleňování tělesně postižených na trh práce
a vzdělávání v těchto oblastech. Ve své práci využívá služeb RYCON Consulting s.r.o. a RYCON
Academy s.r.o.

Činnost spolku v roce 2014
Jedná se o první výroční zprávu spolku RG RYCON, který v rámci svých aktivit úzce spolupracuje
s regionálními institucemi, univerzitami, mateřskými školkami, školami, sportovními institucemi,
zdravotními zařízeními a dalšími organizacemi, mezi které patří například:
• MAS NAD ORLICÍ
• Univerzita Hradec Králové
• Jihočeské nemocnice, a.s.
• Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
• Český svaz moderní gymnastiky
• Obchodní akademie Olgy Havlové, Janské Lázně
a další ….
Podporujeme konání soutěže moderní gymnastiky pod názvem RYCON CUP v Českých
Budějovicích.

Zpráva o hospodaření
V roce 2014 neměl spolek žádné příjmy ani výdaje. Z toho důvodu nebylo za rok 2014 podáváno
daňové přiznání. Spolek neměl v roce 2014 žádné zaměstnance. Veškeré aktivity do konce roku 2014
probíhaly na bázi dobrovolnictví.

Plány do roku 2015
V roce 2015 plánujeme rozšířit předmět činnosti na další veřejně prospěšné aktivity, zejména pak na
boj proto ageismu prosazováním principů Age managementu, podpoře rovnosti žen a mužů pokud
jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup nebo sladění pracovního a soukromého života.
Nadále budeme pokračovat v podpoře sportovních aktivit dětí a mládeže spolupořádáním
mezinárodní soutěže v moderní gymnastice RYCON CUP v Českých Budějovicích a dobrovolnickými
aktivitami při dalších soutěžích moderní gymnastiky v Hradci Králové.
Zahájíme plánované aktivity ve vzdělávání nelékařského personálu spoluprací s Jihočeskými
nemocnicemi, a.s., podpoře výzkumných aktivit v oblasti bezpečnosti a ergonomie práce a pracovních
podmínek spoluprací s VÚBP, v.i.i., atd.
S nástupem silných ročníků dětí do základních škol plánujeme realizovat v období letních prázdnin
několik běhů příměstských táborů v Hradci Králové, sportovní soustředění talentovaných moderních
gymnastek s účastí zahraniční trenérky, případně taneční kurzy. V zimním období budeme
podporovat lyžařský výcvik předškolních dětí.
V oblasti regionálního rozvoje připravíme s MAS Nad Orlicí projekt na tvorbu Místních akčních plánů
(MAP), jejichž součástí bude i celoživotní vzdělávání obyvatel a podpora sociálního podnikání či
dobrovolnictví.

Pro zajištění organizačních a administrativních činností přijmeme od 1.1.2015 jednoho
zaměstnance na Dohodu o provedení práce. Jeho úkolem bude vytvořit samostatnou webovou
stránku rg.rycon.cz, monitorovat dotační příležitosti jak v rámci OP EU, tak dotací z města Hradec
Králové nebo Královéhradeckého kraje. Cílem předsedkyně spolku a všech členů je získat finanční
prostředky na svoji činnost a plnění účelu spolku z různých dotačních titulů i od soukromých
sponzorů.

V Hradci Králové 30. 4. 2015

Yvonna Ronzová
předsedkyně

