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Úvodní slovo:
Zajeďte na hlubinu!, Lk 5, 4
Vážení čtenáři těchto stránek, právě otvíráte historicky první
výroční zprávu občanského sdružení signály.cz, o.s.
Toto občanské sdružení si dalo při svém vzniku za cíl přivést
Krista blíž k (nejen) mladým lidem prostřednictvím toho, co
je právě mladším generacím nejbližší, tedy internetu.
Na následujících stránkách se dozvíte něco více o tom, co
vlastně signály.cz jsou a na co navazují. Dále Vám
představíme způsob fungování komunitního webu signály.cz
a jejich základní funkce. Závěrem si Vám dovolíme
představit naše vize budoucího směřování tohoto občanského
sdružení.
Doufáme, že pro ty z Vás, kteří zatím signály.cz nevyužíváte,
budou tyto řádky impulsem pro registraci a že se s Vámi brzo
na těchto internetových stránkách potkáme.
Hned na začátku bychom ale rádi poděkovali všem
dobrodincům, sponzorům, pomocníkům.
Všem Vám velice děkujeme za podporu tomuto projektu,
který by bez Vás nemohl vzniknout a fungovat.
Děkujeme také všem kněžím a řeholníkům, kteří na nás myslí
ve svých modlitbách.
Váš tým signály.cz, o.s.
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Co jsou to signály.cz, o.s. ?
Signály.cz, o.s. jsou tvůrcem a provozovatelem komunitního
systému, který je na adrese www.signaly.cz.
Komunitní systém je současný světový fenomén – jen na
nejznámějším komunitním systému www.facebook.com
(který byl založený teprve v roce 2004) je již přes
150 000 000 uživatelů. Pod komunitním systémem se
většinou rozumí webová aplikace, která umožňuje lidem
vytvořit si jednoduchou osobní stránku (s fotografiemi, videi,
informacemi o sobě), přidávat se navzájem do přátel,
seskupovat se do skupin a následně jednoduše sledovat co
ostatní právě dělají.
Projekt signály.cz je projektem mladých lidí, kteří byli
sdruženi v asociaci občanských sdružení pracujících
s mládeží po celé ČR. Ve svém měřítku je ojedinělým
duchovním projektem takového rozsahu nejen v ČR, ale i
okolních státech. Sleduje jej přibližně 40 000 lidí týdně,
registrovaných je 13 247 uživatelů, z nich 3750 je
autorizovaných (stav k 31.12.2008).
Lidé, kteří stojí za signály.cz jsou převážně věřící lidé, kteří
svoje hlavní bohatství nemají v hmotných statcích, ale
především na poli duchovním. Drtivá většina z nich proto na
projektu pracuje dobrovolně bez nároku na hmotnou odměnu.
Jak vyplývá z textu, tento komunitní systém je určen zejména
pro mladé věřící lidi, podmínka pro registraci to však není.
Zaregistrovat se tedy může kdokoliv, ale žádný uživatel
nesmí při využívání systému porušovat zásady morálky a
etiky, ani zásady křesťanství.
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Snažíme se, aby čas strávený na webu spravovaném
signály.cz, o. s. byl smysluplný, nikoliv pouhým zabijákem
volného času. To si však žádá velké úsilí, které je méně vidět.
Chceme také nabádat k zodpovědnému životu, a správnému
trávení volného času mladých.
Na signály.cz se tak hlavně soustředíme na podporu
setkávání se v reálném světě (především na duchovně
zaměřených akcích) a na vytváření a propagaci trvalejších
hodnot.
Historie
Historie stránek www.signaly.cz sahá několik let před vznik
občanského sdružení. Web vznikl v roce 2001 na konferenci
o mládeži, jako reakce na poptávku po místě, kde by byl
přehled akcí pro mladé konaných jednotlivými organizacemi
v církvi.
V roce 2003 vnikl tzv. polomagazín - k nástěnce akcí se
přidala rubrika články, ve které se publikovaly články z
diecézních časopisů. S projektem SignáLy.cz vyhrál Jan Šedo
soutěž JuniorInternet. V následujícím roce vznikl magazín a
zároveň arcibiskupství Olomoucké vytvořilo pracovní pozici
pro redaktora SiGNÁLY.cz, který se tak mohl naplno
věnovat rozvoji projektu do plnohodnotného magazínu s
vlastní redakcí.
Zásadní zlom pak znamenal rok 2007, kdy vznikl komunitní
systém. Sami mladí přišli s nápadem přetvoření magazínu
SiGNÁLY.cz na komunitní systém a po široké diskusi na
zasedání Sekce pro mládež ČBK začala příprava na zkoušku.
Na celostátním setkání mládeže Tábor 2007 byl spuštěn a
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mladými lidmi byl velice vděčně přijat. Vzhledem k jeho
neustálému rozrůstání pak bylo během roku 2008 rozhodnuto
o vzniku občanského sdružení, které by se o jeho chod
staralo. Toto občanské sdružení pod názvem signály.cz, o.s.
vzniklo 13.10.2008.
Realizační tým
Realizační tým se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších
členů, které jmenuje předseda ze členů sdružení. V roce 2008
to byli: Jan Šedo, Markéta Jeníčková, Vojtěch Trmač a
Martin Hořínek.. Funkce člena realizačního týmu končí
okamžikem, kdy odstoupil, byl odvolán předsedou nebo
správní radou, zemřel, byl prohlášen za mrtvého, popřípadě
okamžikem zániku sdružení.
Zasedání realizačního týmu probíhají jednou týdně v sídle
sdružení, Kozí 8, Brno a realizační tým je usnášeníschopný,
je-li přítomna většina jeho členů. Rozhoduje prostou většinou
hlasů přítomných členů a při rovnosti hlasů je rozhodující
hlas předsedy sdružení. Z jednání realizačního týmu se
pořizuje zápis, který je veřejně dostupný na www.signaly.cz
(přesná adresa je: tym.signaly.cz). Úkolem realizačního týmu
je rozhodovat především o provozních záležitostech a o
krocích nutných pro neustálé zlepšování a zkvalitňování
služeb pro uživatele a další rozvoj komunitního webu
signály.cz.
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Správní rada
Správní rada je kontrolním orgánem občanského sdružení a
má minimálně 3 členy. Kontroluje hospodaření sdružení,
schvaluje změnu stanov, má právo veta k jakémukoliv
rozhodnutí valné hromady a jmenuje a odvolává předsedu
sdružení V roce 2008 byli těmito členy: Petr Blažek, Robert
Pecha a Vít Zatloukal.
Hlavní části Signálů
Signály najdete na internetové adrese www.signaly.cz a
hlavními službami jsou blogy, fotky, akce, diskuse a
společenství.
Aktivní využívání těchto služeb je umožněno pouze
registrovaným uživatelům, kteří se mohou dle potřeby
sdružovat do různých zájmových nebo církevních
společenství. Jde o snahu minimalizovat možnost zneužití
komunitního systému např. kriminálníky a pedofily a snížit
anonymitu internetu.
Při registraci zároveň uživatel souhlasí s pravidly pro
uživatele. Mezi nejdůležitější patří:
1. V případě, že předání a následné publikování dat je v
rozporu s autorským právem či porušuje jakékoli
zákony platné na území České republiky, mohou být
data bez upozornění odstraněny.
2. Data, která
a. jakýmkoli způsobem vyjadřují násilí
b. nebo jsou eroticky dráždivá
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c. nebo jsou protikřesťansky zaměřená
d. nebo z jakýchkoli důvodů je nechce mít
provozovatel na signály.cz
budou bez upozornění ze všech služeb signály.cz odstraněny.
Toto se týká veškerých služeb Signálů.
Naprostá jistota, že profil na Signálech není pouze virtuální a
že se jedná o skutečnou osobu zajišťuje autorizace, která má
tyto podmínky:
Uživatel, který žádá o autorizaci musí mít v profilu nahranou
fotografii, která dostatečně vypovídá o jeho aktuálním
vzhledu, a musí mít ve svém profilu pravdivě vyplněné své
jméno, příjmení a věk. Po autorizaci si fotku může změnit,
ale kontroluje se, jestli na ní je pořád tatáž osoba, jinak je
uživatel automaticky odautorizován.
Při autorizaci je nutné předložit průkaz totožnosti, proto také
pro autorizaci je nutné, aby se uživatel, který o ni žádá, sešel
s osobou, která autorizace provádí- a to nejlépe na
autorizačních místech.
Blogy
Blogy jsou jednou ze základních služeb komunitních serverů.
Blog v podání signály.cz funguje jako webové stránky, do
kterých může uživatel vkládat obsah přidáváním článků,
které mohou ostatní uživatelé komentovat. Může ho založit
každý uživatel.
Každý blog může redakce a pověřené osoby spravovat mazat komentáře, články, či celé blogy, nebo zakázat
uživateli vkládat články a komentáře. Děje se tomu v
případech porušení některého z pravidel webu signály.cz.
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Přibližný počet blogů k 31. 12. 2008 byl asi 2000.
Fotky
Tato část zajišťuje další ze základních funkcí komunitních
serverů. Umožňuje vzájemné sdílení fotografií mezi
uživateli. Pokud má ovšem uživatel zájem, může své
fotografie publikovat pod heslem. Uživatelé, kterým ho
nesdělí tedy tyto fotografie nevidí. Tato funkce je velice
důležitá pro ochranu soukromí uživatelů.
Přesný počet fotografií je nezjistitelný, na konci roku 2008
jich však už byly desítky tisíc
Akce
I akce jsou pro komunitní weby jako služba velmi důležité.
Na signály.cz se snažíme, aby akce, které se zobrazí byly
skutečné a všechny údaje o nich byli pravdivé.
Proto funguje systém schvalování, kdy každá akce je nejprve
ověřena a je jí přidělena upoutávka a až poté se zobrazí všem
uživatelům. Upoutávky přiděluje tým lidí zodpovídající za
správnost informaci a informační hodnotu upoutávky s
možností zařazení akce na hlavní stranu www.signaly.cz a do
výběru akcí.
Navíc pro hodnotné a kvalitní akce nabízíme možnost
spolupráce a mediálního partnerství.
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Diskuse:
Kromě blogů je toto další možnost, jak mohou uživatelé
vyjadřovat svoje názory. Zároveň zde, jak již název napovídá
dochází ke konfrontaci s názory ostatních. Jsou proto
rozděleny do jednotlivých rubrik, kdy za každou rubriku
zodpovídá alespoň jeden moderátor. Tito mají právo mazat
příspěvky nevyhovující pravidlům signály.cz, o.s. a při
opakovaném porušení ze strany uživatele může šéfredaktor
zablokovat možnost přispívání do diskusí.
Společenství:
Touto službou se snažíme naplňovat naši filozofii, aby se
lidé, kteří se seznámili na Signálech setkávali i reálně. Díky
tomu mohou objevit mnoho lidí s podobným názorem na svět
ve svém okolí a navazovat tak dlouhotrvající a kvalitní
přátelství, které umožňují lépe využívat volný čas.
Společenství jsou dvojího typu: založené systémově (obce,
farnosti, vysoké školy atd.) a založené samotnými uživateli,
kdy založit společenství může každý registrovaný uživatel.
Každé společenství může mít svůj blog, diskuze, fotoalba i
akce. Správce společenství má možnost nastavit pro sebe,
moderátory společenství a členy společenství různá práva pro
správu svého společenství (zasílání hromadných vzkazů a
podobně).
O důležitosti této služby vypovídá i počet společenství na
konci roku 2008, který byl 21 113.
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Slovo na závěr
Pro projekt signály.cz byl loňský rok významný a přelomový
právě díky založení občanského sdružení, jehož výroční
zprávu právě čtete.
Za několik měsíců existence tohoto sdružení se povedlo
upevnit vztahy s Českou biskupskou konferencí a Asociací
křesťanských sdružení mládeže. Také uživatelům Signálů
dalo novou možnost, jak vyjádřit své sympatie s tímto
projektem a těsněji se podílet na jeho dalším vývoji.
Byl položen základ personálnímu zajištění propagace a
navázána úspěšná spolupráce s centry mládeže a s některými
vysokoškolskými hnutími a signály.cz jsou více vnímány
jako důležité křesťanské medium.
V následujícím roce bychom rádi pokračovali v tomto díle a
stabilizovali některé naše aktivity v kombinaci s dalším
zlepšením propagace. Velkou výzvou bude pak technické i
personální zajištění tohoto projektu.
Věříme, že s Vaší pomocí a především pomocí toho, pro
kterého toto dílo tvoříme, se nám to podaří a dostane se mu
božího požehnání.
Tedy zajeďme na hlubinu a spusťme sítě...
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Výkaz příjmů a výdajů za rok 2008
Na začátku
Příjmy
období
Prodej zboží
Prodej výrobků a služeb
Ostatní
z toho : úroky
Uzávěrková úprava příjmů
Příjmy celkem
Kontrolní číslo
Výdaje
Nákup materiálu
Nákup zboží
Mzdy
Pojistné
Provozní režie
Uzávěrková úprava výdajů
Výdaje celkem
Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Na konci
období
4645,00
0,00
25,66
25,66
0,00
4670,66
4696,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4214,00
0,00
4214,00
456,66
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Výkaz o majetku a závazcích za rok 2008
Majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Peněžní prostředky v hotovosti
Peněžní prostředky na bank. účtech
Cenné papíry a peněžní vklady
Zásoby
Pohledávky ( bez půjček )
Úvěry a půjčky ( poskytnuté )
Aktivní opravná položka
Majetek celkem
Kontrolní číslo
Závazky
Závazky ( bez úvěrů a půjček )
Úvěry a půjčky ( přijaté )
Pasívní opravná položka
Rezervy
Závazky celkem
Rozdíl ( jmění )

Na začátku
období
0,00
0,00
6000,00
245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6245,00
12490,00

Na konci
období
0,00
0,00
4487,00
12913,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17400,77
34801,54

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6245,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17400,77
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Za spolupráci, pomoc a podporu děkujeme:
















Navláčil stavební firma, s.r.o. www.navlacil.cz
Dudr - Pilové pásy www.simonds.cz
Rapos, spol. s r.o. www.rapos.cz

Vývojový team Signály.cz
Rodině Zemanových
Všem ostatním dobrovolníkům a drobným dárcům,
kteří nám pomáhají při tvorbě tohoto díla
Sekce pro mládež ČBK
ActIv8 tým signály.cz
autorizátoři a spolupracovníci propagace, krajští
koordinátoři propagace a schvalovatelé fotek
Orel
Oddělení mládeže ČCE a Sdružení evangelické
mládeže
AKSM
VKH Česká republika
RR49
A všem ostatním kteří nás podporují materiálně i
modlitbou a nejsou zde vzpomenuti
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