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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 
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Adresa sídla společnosti: 
Velké náměstí 130/24 
500 03  Hradec Králové 
IČ: 28807383 

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. 
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Vize 
Naší vizí je obohacování komunity hodnotnými kulturními zážitky 
spojenými s dobrými skutky v místě podnikání. 

 
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. 

 

5. Kalendář akcí 

  
Zabýváme se pořádáním koncertů, zábavně-soutěžních akcí  
pro děti a mládež a charitativních aukcí, kdy finanční výtěžek 
věnujeme znevýhodněným skupinám obyvatel. 
V roce 2013 jsme uspořádali dva nosné projekty. Prvním z nich byl 
koncert Filharmonie hraje Beatles a následná charitativní aukce 
uměleckých předmětů. Druhým projektem byl také koncert s názvem 
Rock Symphonies s následnou aukcí archivních vín. 
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Filharmonie hraje Beatles  
 
Koncert, na kterém zazněly nejznámější hity legendární kapely Beatles 
v podání symfonického orchestru, byl pořádán pod záštitou primátora 
města Hradec Králové, MUDr. Zdeňka Finka. 
 
Celkem se vydražilo přes 24. 000 Kč. Za tuto částku zájemci vydražili 

devět uměleckých děl, která do aukce věnovali východočeští výtvarníci. 

Kromě známých hradeckých výtvarníků, věnovala do aukce uměleckou 

fotografii i paní Eva Pilarová. Finanční výtěžek byl věnován Tyflocentru 

Hradec Králové, které poskytuje sociální služby zrakově postiženým. 

Suma přispěje ke koupi speciálního počítače, který převádí psané slovo 

do zvukové podoby. 

 
 

 
Výstava obrazů ve foyer Filharmonie Hradec Králové 
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Zaplněný sál Filharmonie Hradec Králové 
 
 

 
Dirigent Miloš Machek 
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Mužské vokální kvarteto Q VOX  
 
 

 
Moderátor Oldřich Tamáš během dražby 
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Ředitelka Tyflocentra děkuje vydražitelům 
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Rock Symphonies 
 
Koncert uspořádaný k poctění předloni zemřelému Jonu Lordovi 
z Deep Purple. Hradeckou Filharmonii dirigoval Mr. Rudolf Mazač, 
dirigent působící převážně v Německu. Skvěle zazpívali také Leona 
Machálková a Josef Štárg. Hradeckou Filharmonii doplnil ROCK BAND. 
 
Po skončení koncertu se dražila vína českých vinařů  
(např. RYZLINK RÝNSKÝ – výběr z hroznů, roč. 2005 nebo SLÁMOVÉ 
VÍNO, roč. 2001). Vína věnovala přední česká vinařství. Vydražená 
částka 6.500 Kč byla opět věnována Tyflocentru Hradec Králové  
pro nevidomé a slabozraké občany. 
 
 

Promítání během koncertu 
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Josef Štágr a Leona Machálková 
 
 

 
Podle ohlasů koncert překonal očekávání 
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Moderátorem večera byl Oldřich Tamáš 
 
 

 
Dražba archivních vín 
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6. Poděkování partnerům 

 
Děkujeme VŠEM firmám, které podpořily námi pořádané projekty 
v roce 2013, bez jejichž laskavého přispění bychom akce neuspořádali. 
Děkujeme primátorovi města panu MUDr. Zdeňku Finkovi, za převzetí 
záštity a zvýšením důvěryhodnosti. 
Děkujeme Magistrátu města Hradec Králové, jehož dotace nám při 
pořádání akcí pomohly. 
Děkujeme všem dárcům, kteří nezištně darovali svá díla  
do charitativních aukcí. 
Děkujeme všem vydražitelům, díky nimž jsme Tyflocentru Hradec 
Králové mohli předat výše zmíněnou částku. 
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7. Účetní závěrka 
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