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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 

podporu sportu, zdravotnictví, sociální podnikání, ergonomii práce, začleňování 

znevýhodněných skupin osob 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 2017 

 

V roce 2017 se RG RYCON z.s. zaměřil na naplňování svého předmětu činnosti, 

zejména další podporou sportovní činnosti dětí a mládeže, podporou zaměstnanosti 

rodičů dětí do 15 let, vytvářením programů na zvýšení zaměstnanosti v 

Královéhradeckém kraji, podporou sociálního podnikání atd.  

 

V roce 2017 jsme prohloubili naše aktivity v oblasti ergonomie, age managementu 

atd. a prohloubili spolupráci s Místní akční skupinou Nad Orlicí, Úřadem práce 

Královéhradeckého kraje atd.  

 

 

  



Letní Příměstské tábory 

V letních měsících jsme realizovali druhý ročník Letních příměstských táborů (LPT) 

s dotací OPZ:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000173.  

 

V průběhu 8 pětidenních turnusů se LPT zúčastnilo více než 200 dětí. Vedoucími 

tábora byly vždy osoby  z řad studentů či absolventů pedagogické fakulty. Podrobné 

informace jsou uvedeny přímo na stránkách rg.rycon.cz. 

 

      

        
 

  



Projekty Rovnosti žen a mužů 
 
Velký úspěch jsme zaznamenali při podávání žádostí o dotaci MPSV v projektech 

Operačního programu Zaměstnanost na podporu rovnosti žen a mužů. Ve výzvě č. 27 

byly schváleny 3 naše projekty: 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006238: Vybudování a provoz Dětského koutku na KPÚP 

v HK, projekt jsme zahájili 1.6.2017. 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006230: Vzdělávání v rovnosti žen a mužů, projekt jsme 

zahájili 1.8.2017. 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006239: Provoz Dětského koutku na KPÚP v HK, projekt 

je navazující na Vybudování Dětského koutku a jeho zahájení je plánováno na 

1.5.2018.  

 

Vybudování a provoz Dětského koutku na KPÚP v HK  

Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2017. Jeho cílem je Implementace Vládní strategie 

pro rovnost žen a mužů v krajské pobočce a kontaktním pracovišti Úřadu práce v 

Hradci Králové. V budově ÚP ve Wonkově ulici jsme vybudovali Dětský koutek (DK) 

pro děti zaměstnanců/kyň a klientů/tek v době vyřizování záležitostí na ÚP. 

V první fázi proběhly stavební úpravy - 7. 12. 2017 úspěšně proběhla jejich 

kolaudace. Následně byl DK vybaven nábytkem a zařízením pro pobyt dětí. Od 2. 

1. 2018 bude zahájen vlastní provoz. Byly přijaty 4 pečující osoby, které zajistí 

dozor po otevírací dobu DK a připraveny nezbytné směrnice a pokyny pro provoz.  

  



 

   

 

     

      

 



Vzdělávání v rovnosti žen a mužů  

Dne 1. 8. 2017 byl zahájen projekt Vzdělávání v rovnosti žen a mužů, vycházející z 

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů pro léta 2014 – 2020. Zaměstnanci/kyně 

nefinančního partnera projektu – krajské pobočky ÚP v Královéhradeckém kraji 

(KPÚP KHK) zvýší své kompetence v oblasti genderové problematiky absolvováním 

celkem 26 běhů školení, na které navazuje 52 běhů workshopů. 

V osvětové kampani pak bude zrealizováno 22 akcí směrem ke klientům a dalším 

aktérům trhu práce v 5-ti okresech Královéhradeckého kraje. 

     

   

 
 

 
  



Další aktivity 
 

Nadále podporujeme konání soutěže moderní gymnastiky pod názvem RYCON CUP 

v Českých Budějovicích. 

 

     

    

 

Vytvořil jsme dlouhodobou Koncepci neformálního a zájmového vzdělávání dětí 

mládeže, ze které vychází žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP). Žádost o podporu s názvem „Technologický klub Albrechtice – 

TKAC“, jsme podali 31. 10. 2017. Projekt je podáván v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) a je zde 5% spoluúčast žadatele. Projekt je 

podán pod č.  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006830 a je financován v režimu ex post. 

Zdroje na jeho předfinancování schválilo zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí ve 

výši 1,5 milionů Kč.  

 

Cílem projektu je vybudovat v pronajatých prostorách Obecního úřadu v Albrechticích 

moderní učebny na rozvoj řemeslné zručnosti a práce s digitálními technologiemi. Již 



v květnu 2017 jsme provedli Průzkum zájmu a za 14 dní projevilo zájem 52 dětí, ale i 

dospělých. V případě schválení projektu proběhnou nejdříve stavební úpravy – 

bezbariérové WC apod., následně vybavení ICT a robotickými stavebnicemi atd.  

 

 

 

 

 



Zpráva o hospodaření 

V roce 2017 hospodařil spolek s příspěvky rodičů účastníků letních Příměstských 

táborů, dotací od  Statutárního města Hradec Králové a sponzorským darem od 

společnosti LAKUM-KTL, a.s. z Frýdlantu nad Ostravicí a zejména s dotacemi z ESF, 

v celkové výši 980 918,- Kč.  

U dotačních projektů je pravidelně podávána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu 

s podrobným vyúčtováním všech výdajů. Tím je zajištěna další kontrola hospodaření 

spolku.  

Plány pro rok 2018 

V roce 2018 budeme pokračovat v projektech ESF – Podpora rovnosti žen a mužů.  

Dne 2. 1. 2018 zahájíme vlastní provoz Dětského koutku s využitím 4 pečujících 

osob. Projekt bude ukončen v červnu 2018.  

Od května 2018 budeme realizovat návazný projekt s názvem „Provoz Dětského 

koutku na KPÚP HK“.  

Budou pokračovat aktivity v projektu „Vzdělávání v rovnosti žen a mužů“, a to až 

do března 2019. 

Plánujeme další ročník letních Příměstských táborů, tentokrát ve vlastní režii a 

v prostorách Dětského koutku. 

V případě schválení projektu „Technologický klub Albrechtice – TKAC“, zahájíme 

stavební práce, výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení a od září 2018 

vlastní provoz TKAC. Dotace od IROP je pouze na vytvoření klubu, proto bude veškeré 

další úsilí směřovat na získání finančních zdrojů na pokrytí nákladů s provozem.  



 

 

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.  

 

Aktivně se budeme podílet na činnosti České ergonomické společnosti (předsedkyně 

spolku se stala členkou předsednictva České ergonomické společnost, zúčastníme se 

odborných konferencí a workshopů.  

 

V oblasti regionálního rozvoje bude nadále pokračovat spolupráce s MAS Nad Orlicí, 

zejména účastí v Projektovém výnoru a skupinách pro Další vzdělávání v regionu.  

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 30. 1. 2018     Yvonna Ronzová 

         předsedkyně 

 


