VÝROČNÍ ZPRÁVA
Obecně prospěšné společnosti

Butterfly-Aid za rok 2015

Motto: Naděje má křídla
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1. Úvod - slovo ředitelky
Vážení přátelé,
dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti
Butterfly-Aid o.p.s., která popisuje další rok její činnosti. Ráda bych jménem celé
společnosti poděkovala všem, kteří nám nabídli finanční podporu, svůj čas, své
nápady a pomocnou ruku. Bez projevené důvěry našich dárců, partnerů
a dobrovolníků by nebylo možné uspořádat námi realizované akce.

2. Struktura organizace
Butterfly-Aid o.p.s.
Zakladatel: Agentura Butterfly s.r.o.
Obecně prospěšná společnost Butterfly-Aid o.p.s. byla zapsána do rejstříku
obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl O, vložka 226, dne 26. října 2010.
Správní rada:
Předseda správní rady:
 Ing. Zdeněk Němec
Členové správní rady:
 Mgr Martin Pechanec
 PhDr. Josef Kašpar
Dozorčí rada:
 JUDr. František Loskot
 Dana Juštová
 Eva Němcová
Statutární orgán:
 Lenka Černá – ředitelka

Adresa sídla společnosti:
Velké náměstí 130/24
500 03 Hradec Králové
IČ: 28807383
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3. Poslání
Poslání obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid je:
 Pořádání kulturních, reklamních, charitativních akcí a aukcí.
 Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětová a poradenská
činnosti.
 Zajišťování publicity a public relations realizovaných akcí.
 Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3
Živnostenského zákona.

4. Historie společnosti
Zakladatelem Butterfly-Aid o.p.s. je Agentura Butterfly s.r.o., která si plně
uvědomovala svoji společenskou odpovědnost. Práce nad rámec komerčního
subjektu, především pořádání charitativních aukcí a benefičních koncertů,
vyvolala potřebu založit neziskovou organizaci. Bylo také více než jasné, v této
ekonomicky složité době, že společenská odpovědnost pro nás znamená udržení
si ekonomického úspěchu a získávání konkurenční výhody tím,
že budeme budovat svou dobrou pověst, získávat důvěru lidí, zákazníků a těch,
kteří žijí v komunitě, kde působíme.
Společenskou odpovědnost jsme nebrali jako něco navíc, ale jako proces, který
plně respektuje koloběh obchodního života v souladu s hodnotami celé
společnosti.
Stejně jako vůči svým zákazníkům a zaměstnancům, měla agentura ambice být
firmou odpovědnou i vůči komunitě, kde působí.
Vzhledem k tomu, že agentura patří mezi malé firmy, byla a je aktivní interakce
s okolní komunitou důležitá pro naše fungování.
Podporu komunity realizujeme prostřednictvím podpory veřejně prospěšných
aktivit ve městě a blízkém okolí, kde působíme.
Vize
Naší vizí je obohacování komunity hodnotnými kulturními zážitky spojenými
s dobrými skutky v místě podnikání.
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Hodnoty
Ctíme níže uvedené hodnoty:
 Transparentnost
Ve výroční zprávě a na internetu zveřejňujeme výsledky své činnosti, výkaz zisku
a ztrát, výsledovku a původ finančních zdrojů. Veřejnost zná naši organizační
strukturu včetně lidí, kteří v ní pracují.
 Důvěryhodnost
Informujeme veřejnost o své historii na internetových stránkách.
O
pořádaných
projektech
je
veřejnost
informována
aktuálně
ve spolupracujících médiích. Spolehlivě plníme své závazky vůči dodavatelům,
dárcům a klientům, cíleně posilujeme naše dobré jméno.
 Odbornost
Nabízíme kvalitní služby reagující na potřeby trhu. Sledujeme trendy v oboru a
reagujeme na ně a také je sami vytváříme.
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5. Kalendář akcí
Zabýváme se pořádáním koncertů, zábavně-soutěžních akcí pro děti a mládež a
charitativních aukcí, kdy finanční výtěžek věnujeme znevýhodněným skupinám
obyvatel.
I v roce 2015 jsme uspořádali tři nosné projekty. Pokaždé se jednalo o koncertní
představení. Prvním z projektů byl výjimečný koncert TRIA BALKAN STRINGS.
Druhým z projektů se stal koncert kytarového mága GWYNA ASHTONA. Třetím
již tradičním každoročním květnovým projektem byl akustický koncert PETRA
KOLÁŘE, který byl spojen s charitativní aukcí uměleckého předmětu.

TRIO BALKAN STRINGS
Jsme potěšeni, že toto netradiční trio složené z otce a dvou synů zavítalo také
do Městské hudební síně v Hradci Králové. Jednalo se o exkluzivní koncertní
vystoupení v rámci turné po České republice. Koncert plný balkánské hudby
s asymetrickými rytmy a originální interpretací na kytaru. Netradiční, svěží,
spontánní a energická prezentace kytarové hudby – tak se dalo popsat toto
vystoupení. Zazněly aranže nejen tradičních balkánských melodií, ale také
legendární kapely jako jsou například Deep Purple. Nesmělo chybět ani hraní
6 rukou na 1 kytaru, které je pod jejich ochrannou známkou.

Otec a dva synové – to je TRIO BALKAN STRINGS
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Městskou hudební síní se rozezněly balkánské melodie
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GWYN ASHTON TRIO
Velkým sálem hradeckého Adalbertina se v dubnu rozezněl 3. nejlepší kytarista
světa z roku 2001. Zážitek to byl nejen pro všechny příznivce kvalitní rockové
hudby, ale také pro širokou veřejnost, která byla koncertem nadšená. Takové
kytarové umění jako umí Australan Gwyn Ashton se opravdu nevidí často. Na
pomoc si přizval mladé muzikanty z Brazílie - Bernarda Fajoese (baskytara) a
Arthura Kauffmanna (bicí), díky kterým byl koncert obohacen o brazilskou
rytmiku. Po koncertě následovala autogramiáda a prodej Ashtonových CD a
propagačních předmětů přímo samotným kytarovým mágem. Sál byl upraven
pro sezení, ale hned po prvních tónech si Gwyn Ashton a jeho kapela získala
publikum natolik, že se večer stal opravdovým rockovým koncertem na stání.

Gwyn Ashton je nejen skvělý kytarista, ale skladby také obohatil svým zpěvem

Arthur Kauffmann – nadějný brazilský bubeník
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Kytarový mág Gwyn Ashton s baskytaristou Bernardem Fajoesem v pozadí

Kompletní trio společně po koncertě
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AKUSTICKÝ KONCERT PETRA KOLÁŘE
Speciální akustické vystoupení českého rockového a muzikálového zpěváka Petra
Koláře se smyčcovým kvartetem a kapelou. Během koncertu zazněly skladby
v akustickém podání z celého období sólové kariéry.
Během koncertu proběhla charitativní aukce díla Cape Hradec Town od
výtvarníka Pavla Matušky. Tento výjimečný obraz byl vydražen za 20.000 Kč. Celý
výtěžek z aukce byl věnován Středisku rané péče Sluníčko, které poskytuje
pomoc a podporu rodinám dětí se zdravotním pojištěním nebo ohroženým
vývojem.

Petr Kolář během vystoupení

Nechybělo ani smyčcové kvarteto

8

Vydražený obraz Cape Hradec Town spolu s promítáním během koncertu

Tým ze Střediska rané péče Sluníčko spolu s vydražitelem obrazu
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6. Poděkování partnerům
Děkujeme VŠEM firmám, které podpořily námi pořádané projekty v roce 2015,
bez jejichž laskavého přispění bychom akce neuspořádali.
Děkujeme vydražiteli, díky němuž jsme mohli předat výše zmíněnou částku
potřebným.
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