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Úvodní slovo 

Milí čtenáři, 

již třetím rokem Vám chceme představit naše občanské sdružení signaly.cz, jejichž 

výroční zprávu máte před sebou. Možná nás již znáte, a pokud ne, tak věříme, že tato 

zpráva bude pro vás příjemným seznámením s námi. Pokusíme se vám v ní představit, 

kdo jsme, co děláme a hlavně čím pro nás byl rok 2010. Při této rekapitulaci bychom 

chtěli také pohlédnout do budoucna a ujasnit si cíle, které nás na naší další cestě čekají. 

Rok 2010 byl rokem mnoha očekávání, značné práce, úspěchů i neúspěchů, časem 

přeměny i ukotvování. S pohledem zpět můžeme říct, že to byl opravdu dynamický rok, a 

to hlavně tím, že se značně měnilo personální obsazení realizačního týmu a také samotné 

signaly.cz. Přechod na novou verzi byl pro nás událostí, kterou jsme očekávali opravdu s 

napětím a na které mnozí z nás pracovali opravdu dnem i nocí. Samotným spuštěním 

této nové verze to ale nekončí, právě naopak. Dnes můžeme říct, že vody signaly.cz se již 

opět dostaly do svých břehů a jejich provoz je vyznačován již standardním během. 

Věříme, že změny, do kterých jsme tolik dali, jsou uživatelům k užitku a dnes (možná i 

nevědomě) si užívají všechny ty nové možnosti, které signaly.cz nabízí. Novou výzvou se 

tak pro nás stává již ne grafická ani funkční podoba signaly.cz, ale jejich obsah a práce s 

lidmi, kteří jsou za nimi. Stále se ptáme, čím signaly.cz mají v dnešní online době být. 

Naši odpověď na tuto otázku, doufám, že zahlédnete i při pohledu na tuto výroční zprávu. 

Snad v ní zahlédnete náš zájem o mladé, to, že my jsme mladí, že chceme jít s dobou a 

být moderní, ale přesto věrní hodnotám, které naše kultura předává z generace na 

generaci již tisíce let a my sami si je neseme ve svých srdcích. Našim přáním tak je, aby 

signaly.cz byly prostorem, kde se člověk může cítit dobře, kde najde vodítka ve chvílích 

nejistot, přátele ve chvílích osamocení, inspiraci ve chvílích hledání a kde i přes chyby a 

lidské slabosti dokážeme hledět jeden na druhého s láskou. A že je to prostor charakteru 

cvičiště, nelekejme se ani našich selhání a nepodařených snah. 

S pohledem do budoucna bychom tak chtěli nebýt něčím nepostradatelným, ale hlavně 

čímsi inspirativním. Kéž by naše práce, práce uživatelů, byla inspirací pro každého v 

hledání toho správného směru v životě. 

 

 

Za Realizační tým signály.cz, o. s.  

Bc. Jan Šedo (HejTi) 
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Občanské sdružení signály.cz – představení 

Signály.cz o. s. je občanské sdružení založené 13. 10. 2008 a v současné době má 116 

členů, kteří každoročně přispívají na provoz sdružení. Signály.cz o. s. je tvůrcem a 

provozovatelem komunitního webu www.signaly.cz, jehož základním cílem je podpora a 

ochrana mládeže. Komunitní systém je současný světový fenomén, kterým se rozumí 

webová aplikace, jenž umožňuje lidem vytvořit si jednoduchou osobní stránku (s 

fotografiemi, videem, informacemi o sobě) a tím být v kontaktu se známými, kamarády a 

přáteli, seskupovat se do skupin dle zájmů a následně jednoduše sledovat aktivitu dalších 

uživatelů a dění na poli kultury a společenského života. Stránky se snaží nabídnout 

širokou škálu textů, fotografií i videí, témat a diskuzí, které mají napomáhat ke zdravému 

osobnostnímu rozvoji a duchovnímu obohacení nejen dopívajících. 

Signály.cz o. s. je projektem mladých lidí, kteří byli sdruženi v asociaci občanských 

sdružení pracujících s mládeží po celé ČR. Ve svém měřítku jsou ojedinělým duchovním 

projektem takového rozsahu nejen v ČR, ale i okolních státech. Web signaly.cz má cca 25 

000 návštěv týdně, nově registrovaných uživatelů za rok 2010 bylo 5 309, z nich 454 se 

také nechalo autorizovat. Uživatelé využívají nicků (přezdívek), které využívají při své 

identifikaci a činnosti na signaly.cz. Užívání těchto nicků si mohou nastavit ve svém 

profilu. Cílovou skupinou je převážně křesťanská mládež, ale tento web je otevřen a 

mohou se registrovat všichni bez rozdílu věku, pohlaví, náboženské příslušnosti či jiných 

odlišností, kdo je ochotný dodržovat pravidla slušného chování a základní zásady etiky a 

morálky. Signály.cz se tak snaží vychovávat a vést své uživatele k hodnotám, 

zodpovědnému životu a rozvoji zdravé osobnosti, a to v přátelské atmosféře. 

Hlavní vizí tohoto občanského sdružení je „Přivést Krista blíž k moderním mladým lidem.“ 

Tato vize se konkrétně realizuje v jednotlivých cílech: 

1. Podporovat rozvíjení vztahů mezi mladými křesťany a jejich setkávání v 

reálném světě. 

2. Přispívat k duchovnímu růstu a formaci mladých křesťanů pomocí 

internetové společenské sítě. 

3. Pomáhat k rozvoji a vzniku nových společenství mladých křesťanů. 

4. Podpořit věřící mladé lidi zejména v oblastech, kde je jich málo. 

5. Vytvořit místo na internetu, kde se mladí věřící lidé budou rádi scházet, kde 

se budou moci vyjádřit a které jim pomůže jak v žití svého křesťanství tak 

svého běžného života. 

6. Představit křesťanství a způsoby jeho vyznání moderní cestou jak nevěřícím 

tak věřícím. 

7. Vytvořit platformu pro podporu dobrých nápadů a projektů na poli pastorace 

a evangelizace mládeže. 

Provoz tohoto komunitního systému zabezpečuje celá řada lidí. Hlavní zodpovědnost 

nese tým, jehož součástí je hlavní koordinátor, ekonom, manažer marketingu, propagace 

http://www.signaly.cz/
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a PR, hlavní redaktor, koordinátor vývoje, projektoví a procesní manažer a duchovní. V 

roce 2010 úkoly manažera marketingu byly rozděleny mezi ekonoma, manažerku a 

hlavního koordinátora, protože tato funkce nebyla zastoupena. Stejně tak funkce 

vývojového koordinátora byla naplňována hlavním koordinátorem. V širším rozsahu se 

pak na provozu, vývoji a obsahu komunitního webu signály.cz podílí velká skupina 

dobrovolníků (př. programátoři, propagátoři, redaktoři,…), kteří zdarma věnují svůj volný 

čas a úsilí pro rozvoj a údržbu tohoto projektu. 

Struktura organizace 

Občanské sdružení signály.cz, o. s. je právnická osoba registrovaná Ministerstvem vnitra. 

Sídlo organizace se nachází na Kozí 684/8, 60200 Brno. Za organizaci jedná předseda Bc. 

Jan Šedo, který je statutárním orgánem sdružení a zastupuje sdružení navenek. 

Výkonným orgánem občanského sdružení je Realizační tým, který se skládá z předsedy a 

nejméně dvou dalších členů, které jmenuje předseda ze členů sdružení. Realizační tým 

tvoří zodpovědní vedoucí jednotlivých sekcí. V roce 2010 to byl Bc. Jan Šedo za Vedení, Bc. 

Aneta Macanová za sekci Redakce, za ekonomiku Kristýna Kučerová a Mgr. Jan Krbec za 

Duchovní sekci. V prvním půlroce za sekci Marketingu propagace a PR Bc. Vojtěch Trmač, 

který tuto funkci v létě opustil. Zasedání Realizačního týmu probíhají několikrát měsíčně v 

sídle sdružení, Kozí 8, Brno, kde rozhoduje o činnosti sdružení. 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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Kontrolním orgánem je Správní rada, která je tvořena třemi členy, a to Mgr. Petrem 

Blažkem, Ing. Robertem Pechou a P. Vítem Zatloukalem. 

Struktura komunitního webu 

Velkou změnou v roce 2010 na komunitním webu signaly.cz byl přechod na novou verzi 

JP2, která proběhla 14.9.2010. Přes značné funkční i grafické změny základní struktura 

zůstala stejná. 

Blogy  

Blogy jsou jednou ze základních služeb komunitních serverů. Blog v podání signály.cz 

funguje jako webové stránky, do kterých může uživatel vkládat obsah ve formě článků, 

které mohou ostatní uživatelé číst a komentovat. Blog si může založit každý registrovaný 

uživatel. Tato aplikace je spravována sekcí Redakce a jejími dobrovolníky, kteří mají právo 

při závadném obsahu a porušování pravidel mazat komentáře, články, či celé blogy nebo 

mohou zakázat uživateli vkládat články a komentáře. Redakce zároveň také spravuje 

několik vlastních blogů, které mají poskytovat podnětné texty a zajímavé informace, např. 

blog Kulturně, Slovo na den, Blogy signály.cz dnes aj. 

Přibližný počet blogů k 17. 4. 2010 byl 3 724. 

Fotky  

Aplikace umožňuje prezentování a vzájemné sdílení fotografií s popisky a albumů mezi 

uživateli. Pokud má uživatel zájem, může své fotografie chránit před veřejným 

prohlížením heslem a tím znemožnit prohlížení všem uživatelům. 

Počet alb v roce 2010 se pohyboval kolem 30 424 s počtem 873 759 fotografií. 

Akce  

Jedná se o možnost zadat určitou kulturní, společenskou nebo duchovní akci do 

kalendáře akcí a pozvat ostatní uživatele na tuto akci. Touto službou se snažíme hlavně 

naplňovat cíl „Podpory rozvíjení vztahů mezi mladými lidmi a jejich setkávání v reálném 

světě“. Zároveň je snaha, aby akce, které se zobrazují uživatelům, 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, které 

realizuje sekce Marketingu, propagace a PR. 

V roce 2010 bylo evidováno 7 122 akcí. 

http://www.signaly.cz/


  

 

Výroční zpráva signály.cz, o. s. 2010 

       7 

Diskuse  

Kromě blogů je toto další možnost, jak mohou uživatelé vyjadřovat svoje názory, 

myšlenky a mínění, které je zaujali nebo oslovili. Zároveň zde dochází ke konfrontaci s 

názory ostatních. Diskuze proto rozděleny do jednotlivých rubrik, kdy za každou rubriku 

zodpovídá alespoň jeden moderátor, který dohlíží na dodržování pravidel a pohodový 

průběh diskuzí. Moderátoři mají také právo mazat příspěvky nevyhovující pravidlům 

využívání signály.cz a při opakovaném porušení ze strany uživatele může šéfredaktor 

zablokovat možnost přispívání do diskusí. Do diskuzí jsou zváni také duchovní osoby, 

které jsou schopné odpovídat na otázky dospívajících lidí a mohou poskytovat své 

zkušenosti a vědomosti. 

Společenství  

Tato aplikace se snažíme naplňovat cíl sdružení, aby se lidé, kteří se seznámili na 

signály.cz, setkávali i v reálném světě. Díky této službě se může najít mnoho lidí s 

podobnými názorem na svět ve svém okolí, z podobného prostředí, se stejnými zájmy a 

navazovat tak přátelství, které umožňují lépe využívat volný čas. Zároveň také umožňuje 

těm, kteří se již znají z reálného světa zůstávat v kontaktu a vzájemně se podporovat. 

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 v této aplikaci moderátory společenství a práva pro správu společenství 

různým členům tohoto společenství (zasílání hromadných vzkazů apod.). 

V roce 2010 bylo evidováno 23 357 společenství. 

Videa 

Videa jsou funkcí, která přibyla na signaly.cz s novou verzí. Jsou prvkem, který je v dnešní 

době velmi oblíben a stává se stále populárnější pro svou vizuální atraktivnost. Uživatelé 

tak mají možnost přidávat pod tuto aplikaci videa, která je zaujala. Redakce také volí 

každý týden video týdne, které svým uživatelům doporučuje ke zhlédnutí. Nejčastěji se 

jedná o videoklipy, ale nalézt můžete zde také autorská videa, různé spoty nebo 

komentáře.  

Odjinud  

Další novou záložkou na hlavní stránce webu je „Odjinud“. Jedná se o přehled zpráv a 

aktualit ze světa. Můžete tu najít „Tipy redakce“, ale i užitečné odkazy na jiné webové 

stránky.   

Standardním vybavením hlavní stránky každého autorizovaného uživatele jsou počitadla 

pro vzkazy, ohlášky a výzvy. „Slovo na den“, přehled narozenin přátel a také online 

přátelé aktuálně přihlášeni na signaly.cz. Pod „Co se děje…“ má uživatel možnost vidět 

přehled aktuálních aktivit jeho přátel, a to ať už komentáře, přihlášení se k akcím nebo 

různé odkazy. Výbavou hlavní stránky je taky „Dnešní výběr z blogů“, který provádí 
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Redakce a informace „Z jedné vlny“, o tom co se aktuálně děje na signaly.cz. Je zde také 

možnost vyhledávání, která umožňuje hledat jak konkrétní uživatele, tak také příspěvky, 

blogy nebo videa.    

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 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. 

http://www.signaly.cz/
http://projekt.signaly.cz/sisi/rt:juniorinternet
http://projekt.signaly.cz/sisi/rt:sign
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Charakteristika a činnost jednotlivých sekcí 

signály.cz 

SEKCE Vedení 

Název sekce: Vedení signály.cz 

Personální zajištění 

 Koordinátor projektu: Bc. Jan Šedo (dále také HejTi) 

 Projektový a procesní manažer: Mgr. Petra Vašíčková (petka84) 

 

Charakteristika sekce 

Vedení zodpovídá za celý projekt jako celek a personální obsazení Realizačního týmu. 

Dohlíží tedy na výsledky a efektivitu organizace práce jednotlivých sekcí. Z vnějšku 

navazuje a udržuje kontakty s klíčovými partnery. Koordinuje také projekty, které jdou 

napříč jednotlivými sekcemi. 

Sekce vedení několikrát měsíčně (dle potřeby) svolává zasedání Realizačního týmu a 

organizuje projekty, na kterých participuje více sekcí. Řeší problémy, se kterými se 

jednotlivé sekce setkávají, pomáhá jim organizovat práci a podílí se na zásadních 

rozhodnutích, která nejsou zcela v jejich kompetenci. 

Pod sekci Vedení spadá také starost o kancelář (signály.cz room) a komunitní dům 

(signály.cz life), kde bydlí 16 lidí, kteří se většinou nějak aktivně podílí na signály.cz a tvoří 

spolu živé společenství. Sekce vedení také zajišťuje kontakt se správní radou. 

Hodnocení  

Celkově se podařilo signály.cz modernizovat a osvědčily se i jako tým lidí, kteří dokážou 

táhnout za jeden provaz pro dobrou věc. Takovou věcí byly například „Biblický impulz“, 

nová verze signály.cz či kniha „Klávesnicí mezi nebem a zemí“. Tato kniha je zároveň 

viditelným přesahem signály.cz do reálného světa, podobně jako výstava fotek uživatelů 

pod názvem „Krása stvoření“ a benefiční sbírka na projekt Voda pro Haiti. 

Z personálního pohledu se podařilo částečně obměnit tým po odchodu dlouhodobých 

spolupracovníků. Personální otázka je však stále jedním z nejobtížnějších úkolů. Nacházet 

vhodné pracovníky, kteří by kvalitami a motivací odpovídali dané pozici a byli ochotni 

příjmout danou roli za možných finančních podmínek je náročné a často proces hledání 

trvá dlouho. Tým se také neustále potýká s otázkou organizace práce, teambuildingu, 

koordinace vzájemné spolupráce a tvorby dobré atmosféry udržující motivaci a pracovní 

nasazení.     

http://projekt.signaly.cz/sisi/rt:hejti
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Poměrně se dařila spolupráce s AKSM a Sekcí pro mládež ČBK, která považuje signaly.cz 

za důležité a významné pro práci s dnešní mládeží. Signály.cz, o. s. začíná být ověřenou a 

známou organizací a významnou součástí křesťanského prostoru mládeže. Komunitní 

webu www.signaly.cz si postupně vydobývá pozicí respektovaného a uznávaného média v 

křesťanských kruzích. To všechno jsou ukazatele, které sekce vedení považuje za velmi 

kladné a do budoucna by chtěla udržovat svou činností toto renomé.  

SEKCE Marketing, propagace a PR 

Název sekce: Marketing, propagace a PR 

Personální zajištění Manažer: Bc. Vojtěch Trmač do 31. 8. 2010, poté funkci částečně 

suploval Bc. Jan Šedo 

Charakteristika  

Sekce Marketing, propagace a PR vznikla oddělením od sekce Redakce v říjnu 2008. Tato 

sekce se stará o velkou část vztahů signály.cz s vnějšími subjekty i se samotnými uživateli 

signály.cz. Komunikace a spolupráce s jinými subjekty je základním nástrojem pro 

vytváření všeobecného povědomí a dobrého jména signály.cz a pro budování značky 

signály.cz jako významného křesťanského média a partnera pro církevní instituce. Ve 

vztahu s uživateli zajišťuje sekce uživatelům potřebný servis v online službách a při 

osobních setkáních s uživateli při různých příležitostech. Péče o uživatele a řešení jejich 

problémů je jedním ze základních předpokladů ke spokojenosti uživatelů se signály.cz. 

Praktické využívání zpětné vazby uživatelů a produkce a distribuce propagačních 

předmětů jsou zároveň nástrojem k posílení vazby uživatelů se signály.cz, jejich 

identifikace se signály.cz jako s „jejich“ webem. Hlavní náplní sekce Marketing, propagace 

a PR byla doposud zejména propagace webu realizovaná na různých akcích určených pro 

křesťanskou mládež. 

V současné době se sekce Marketing, propagace a PR věnuje těmto činnostem: 

 spolupráce s jinými křesťanskými médii a jinými internetovými projekty 

 spolupráce s institucemi a hnutími věnujícími se křesťanské mládež 

 spolupráce a mediální partnerství s organizátory akcí pro křesťanskou mládež 

 prezentace a propagace signály.cz na akcích pro křesťanskou mládež a v místních 

společenstvích 

 komunikace s uživateli signály.cz, nápověda, zodpovídání dotazů, získávání zpětné 

vazby, hromadné infovzkazy 

 poskytování servisu okolo registrace, profilových fotografií a autorizace 

 zajišťování nabídky systémových společenství a jejich správa a správa společenství 

založených uživateli 

 dohled a hodnocení prostředí signály.cz z hlediska uživatelské příjemnosti 

 distribuce a prodej propagačních materiálů signály.cz 

http://www.signaly.cz/
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 šíření povědomí o občanském sdružení signály.cz, o. s. a přijímání nových členů 

 

Personálně je sekce zajištěna takto: 

 manažer signály.cz - hlavní zodpovědný za sekci - vojtec do 31. 8. 2010, poté 

HejTi 

 potíže s registrací, opravy v databázi uživatelů, mazání účtů – katerzina 

 upravovatelé profilových fotek - 6 dobrovolníků (zejména seily a ondras) 

 autorizátoři - přes 100 dobrovolníků 

 s.tým - 37 dobrovolníků 

 spolupracovníci propagace - cca 100 dobrovolníků, částečně se kryjí 

s autorizátory 

 viz též thumb|none|Schéma struktury týmů spolupracovníků propagace 

Cíle sekce 

 Mediální partnerství a spolupráce s jinými křesťanskými médii 

 Mediální partnerství a spolupráce s organizátory křesťanských akcí pro mladé - 

propagace akcí na signály.cz a reálným setkáváním uživatelů přímo na akcích. 

Mediální partnerství k akcím společně s přímou účastí propagačních týmů 

signály.cz na akcích je hlavní metodou propagace signály.cz. 

 Poskytování dostačujícího servisu uživatelům má naplňovat cíl poskytovat 

kvalitní službu uživatelům signály.cz. Poskytovaný servis se týká především 

těchto oblastí: profilové fotky, autorizace, nabídka společenství, akcí a vůbec 

kvalitního obsahu na signály.cz pro uživatele (v gesci redakce signály.cz), 

distribuce a prodej propagačních tiskovin a předmětů 

 Komunikace s uživateli prostřednictvím diskuzí, vzkazů, emailů, blogových 

příspěvků, komentářů pod blogovými příspěvky a při osobních setkáních či 

jinými způsoby (např. hodnotící dotazník) 

 

Sekce Marketing, propagace a PR si klade za cíl rozvíjet komunikaci a spolupráci 

signály.cz s jinými subjekty ke vzájemnému prospěchu a k šíření povědomí o signály.cz a 

poskytovat kompletní servis uživatelům signály.cz včetně rozvíjení vzájemné komunikace 

a zpětné vazby a budování pozitivního vztahu uživatelů k signály.cz. 

Hodnocení  

Signály.cz se staly častým mediálním partnerem pro organizátory akcí pro křesťanskou 

mládež, avšak role signály.cz je dosud spíše v pasivním přijímání nabídek než v aktivním 

vyhledávání přínosných akcí. Sekce navázala kontakt se subjekty pracujícími s mládeží 

(diecézní centra mládeže, VKH), avšak většinou se reálná spolupráce koná jen v drobných 

http://projekt.signaly.cz/sisi/rt:soubor:strukturatymu.jpg
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jednotlivostech. Jaro 2010 bylo významné pro sekci transformací propagačního týmu v 

s.tým jako jeden z výstupů Trainee programu podporovaný Nadací Vodafone. Dařilo se 

intenzivněji spolupráce s jinými křesťanskými médii a organizacemi. Důležitá pro nás byla 

aktivní přítomnost na Pouti Radia Proglas a TV Noe. Poměrně se dařila komunikace s 

uživateli s výjimkou času po spuštění nové verze, kdy pověření dobrovolníci nezvládli 

nápor dotazů. Do budoucna se jeví jako nejdůležitější podpořit reálné setkávání uživatelů 

v místních regionech s potenciálem oslovovat další mladé lidi, kteří o signály.cz dosud 

nevědí. 

Mezi nejvýznamnější akce, na kterých signály.cz byly prezentovány a propagovány patřily: 

 Studentský Velehrad 2010 

 Katolická charismatická konference 2010 v Brně 

 Celostátní setkání mládeže 2010 v Kroměříži 

SEKCE Redakce 

Název sekce: Redakce signály.cz 

Jméno odpovědného pracovníka: Do 31. 7. tuto funkci suploval Bc. Jan Šedo, poté jí 

převzala Bc. Aneta Macanová 

Charakteristika sekce 

Redakce signály.cz zodpovídá za obsahové naplnění signály.cz. Hlavním cílem redakce je 

podpora tvorby uživatelů. Tohoto cíle se snaží dosáhnout dvěma způsoby: a) vytváření 

vlastního obsahu, b) spravování dat zadaných uživateli. 

Vytváření vlastního obsahu podporuje uživatele v jejich tvorbě tak, že jim mohou být 

redakční články inspirací, ale také na ně mohou reagovat nebo ve spolupráci s redakcí 

vytvářet společný obsah. Redakce signály.cz zajišťuje dvě rubriky vycházející denně, 

kterými jsou „Slovo na den“ a „Událost dne“. Dále spravuje s.magazín, v kterém vycházejí 

rubriky s týdenní periodicitou. Patří sem Týden shrnující nejdůležitější události 

uplynulého týdne, Kulturně informující o zajímavých počinech z oblasti hudby, divadla, 

literatury a filmu, dále E-neděle publikující převzatá zamyšlení a Křesťanská média 

informující o programu rádia Proglas a TV NOE. Při příležitosti konání některých velkých 

akcí zajišťuje zpravodajství z dané akce (CSM Tábor 2007, ActIv8 a Word Youth Day 2008, 

Papežská návštěva 2009, Slavnost Orla při 100. výročí založení Orla, CSA v Kroměříži 

2010). Do tohoto bloku se zapojuje přibližně 10 dobrovolníků, v různé intenzitě 

spolupráce. 

 Správa obsahu, který vytvořili sami uživatelé signály.cz, je druhou náplní práce redakce. 

Tím, že redakce s materiálem vloženým uživateli pracuje, například jej zvýrazňuje a 

upoutává na něj, motivuje uživatele k tomu, aby přidávali další obsah, který může být 

podobně zviditelněn. Tato práce spočívá v několika bodech. Dobrovolníci moderují 
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diskuze, kontrolují obsah blogů a fotek, schvalují a upravují akce zadané uživateli, každý 

den vybírají z vydaných blogových příspěvků tři nejzajímavější a upozorňují na ně 

prostřednictvím Výběru z blogů. Spolupracovníci redakce taktéž schvalují akce, které 

budou umístěny v přehledu akcí. Úkolem redakce je také kontrola obsahu a případně 

odstraňování dat porušujících Pravidla signály.cz. Jejím úkolem je také zjednat nápravu, a 

to buď napomenutím uživatele, nebo v případě opakovaného porušování pravidel 

stanovením adekvátního trestu. Do tohoto bloku se zapojuje přibližně 14 dobrovolníků. 

Redakce spolupracuje s ostatními sekcemi. Ve spolupráci s Duchovní sekcí se snaží vnášet 

do prostoru signály.cz hlubší duchovní rozměr a zároveň dohlížet na to, aby obsah na 

signály.cz nebyl v rozporu s učením církve. Spolu se sekcí Marketing, propagace a PR 

Redakce signály.cz podporuje setkávání mladých lidí nejen v internetovém prostoru, ale i 

v realitě. 

Hodnocení 

V letošním roce se uskutečnila personální změna na pozici šéfredaktora. Této funkce se 

po přechodném období bez šéfredaktora ujala Aneta Macanová. Dá se tedy říci, že 

jedním z úspěchů bylo zmobilizování celé sekce a obnovení její funkčnosti. 

Podařilo se vytvořit poměrně rozsáhlou síť spolupracovníků, kteří spolu navzájem 

komunikují. Než se to podařilo, některé rubriky zaznamenaly dlouhodobější výpadky. 

Začátkem roku jsme vydali knížku „Klávesnicí mezi nebem a zemí“, která obsahuje výběr 

kvalitních blogových příspěvků napsaných uživateli signály.cz. Kniha vyšla v nákladu 1000 

výtisků a byla distribuovaná jak prostřednictvím signálů, tak i v knihkupectvích (viz. 

Příloha). 

Dále se podařilo reflektovat změny s nástupem nové verze a zapracovat je do plánu 

redakce. Díky tomu, že se redakční blogy transformovaly do s.magazínu, mohl vzniknout i 

redakční rozvrh, podle kterého se publikují jednotlivé příspěvky. Nově přibyly také tipy 

redakce nejen na akce, ale i na videa, odkazy a fotografie. Podařilo se také najít 

dobrovolníky, kteří tipy redakce vytvářejí. 

O prázdninách, kdy se konalo Celostátní setkání animátorů v Kroměříži, se podařilo 

zprostředkovat několik přednášek ze setkání i uživatelům prostřednictvím „Témat 

měsíce“. Další vydařená „Témata měsíce“ byla zejména dubnová „Krása stvoření“, v rámci 

které proběhla i uživatelská fotografická soutěž, a květnová „Politika a volby“, do které se 

zapojilo pravděpodobně nejvíce uživatelů v historii „Témat měsíce“. Ostatní témata 

měsíce si ale nezískala takovou pozornost. 

Výzvou do dalšího roku také zůstanou i další úkoly Redakce, které se nepodařily naplnit v 

roce 2010. Je to zejména plnění redakčního blogu kvalitním obsahem a tím i větší 

zapojení uživatelů do činnosti redakce. 
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Duchovní sekce 

Název sekce: Duchovní sekce signály.cz 

Jméno odpovědného pracovníka: Mgr. Jan Krbec 

Charakteristika sekce 

Duchovní sekce se ve spolupráci s ostatními sekcemi, a to především s Redakcí, snaží u 

signály.cz prohloubit duchovní rozměr a vytvářet takové prostředí, které uživatelům 

pomůže upevnit víru a podnítit jejich zájem se ve věcech víry dále vzdělávat. Úkolem 

Duchovní sekce signály.cz ve spolupráci s redakcí je ukázat svým uživatelům, že 

křesťanství je aktuální náboženství, které má smysl a cíl. 

Duchovní sekce působí na třech úrovních. V rámci první oblasti působení duchovního 

signály.cz jde o duchovní doprovázení Realizačního týmu a nejbližších spolupracovníků ve 

formě osobních rozhovorů. V druhé oblasti působení jde o účast na poradách a 

konzultace problému vzniklých při vytváření signály.cz. A v třetí oblasti jde o zajištění 

moderace diskuzí s duchovními tématy, odpovědi na soukromé dotazy uživatelů, 

zajišťovat kontrolu „duchovních“ blogů Redakce, formulace a zveřejnění stanovisek 

Katolické církve. 

V rámci možností se daří účast na poradách spojených s duchovním slovem (krátké 

zamyšlení nad biblickým textem). Během minulého roku proběhla jednotlivá setkání se 

členy Realizačního týmu (víra, víra v rodině, řešení situací ve světle víry). V obou těchto 

aktivitách se bude pokračovat i v následujícím roce se snahou o jejich prohlubování. Tato 

možnost duchovní podpory je nabízena všem členům týmu. Proběhly také dva víkendy 

pro tým a nejbližší spolupracovníky, na kterých hrála významnou roli právě také duchovní 

obnova, o kterou se staral p. Jenda Krbec. Prvním z těchto víkendů měl ráz čistě duchovní 

obnovy, druhý byl spíše teambuildingovým víkendem s duchovním programem. Proběhl 

také „Týden modliteb za signály.cz“, jehož texty měl na starosti duchovní. Nebylo však a 

není v silách sekce moderace diskuzí, zůstává několik nezodpovězených odpovědí na 

soukromé dotazy uživatelů. 

Ve značné míře nedošlo ke splnění cíle vytvořit síť duchovních osob (zasvěcené osoby), 

které by poskytovali duchovní podporu uživatelům na signaly.cz. Zapojen byl jeden 

klášter sester františkánek. Do budoucna je nutné opakování výzev a zapojení dalších 

řeholí. To je výzvou pro další rok. 

Zodpovědnost za celou sekci má p. Jenda Krbec. Nemálo zde působí také o. Vítek 

Zatloukal a neorganizovanými přispěvateli jsou i různí kněží z celé České republiky. 

Hlavním problémem této sekce je nedostatek času duchovního, který je způsoben jeho 

působením v DCŽM Mamre (Osová Bítýška).  

 

Cíle sekce:  
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Duchovní vedení členů týmu signaly.cz a nejbližších spolupracovníků. Účast na poradách 

a vnášení ducha Evangelia a jednání podle něho. 

Sekce vývoj 

Název sekce: Vývoj 

Jméno odpovědného pracovníka: Bc. Martin Hořínek do března, od dubna tuto funkci 

suploval Bc. Jan Šedo 

Charakteristika sekce 

Fungování sekce zasahuje do veškeré správy fyzického počítače – serveru na němž 

signály.cz běží, dále starost o veškeré programové vybavení a všechny funkčnosti 

aplikace, včetně administračních částí. Potom sekce zajišťuje grafické práce spojené s 

návrhy a aplikacemi návrhů do systému. Dále poskytuje podporu uživatelům v rámci 

diskuzí a blogů a správu mnoha aplikací třetích stran, kterou využívá samotný vývojový 

tým, další sekce signály.cz nebo samotní uživatelé 

Převážná část práce je samotné psaní a úprava skriptů používaných programovacích 

jazyků, dále správa spousty různorodých nástrojů. Při úpravách se jedná většinou o 

záležitosti spojené s mediálními partnery, inzerenty nebo upřednostňování některého 

obsahu apod. Údržba systému obsahuje neustálý návrh aplikace, struktur databáze, 

grafického uživatelské rozhraní a samozřejmě samotné programování. 

V čele stojí koordinátor vývoje signály.cz, který zajišťuje koordinaci dílčích dobrovolníků a 

zodpovídá za běh sekce. Dále v sekci vývoje pracuje asi 15 dobrovolníků, každý má 

přidělenou svůj prostor působnosti. 

Hlavní cíle sekce: 

Úkolem sekce je zajištění provozu serveru, samotné aplikace komunitního systému 

signály.cz. Dále provádění aktuálně potřebných změn v systému, které nemohou 

provádět ostatní uživatelé a administrátoři. A v neposlední řadě vývoj samotného 

systému. 

Hodnocení: 

Hlavním úspěchem v loňském roce bylo spuštění nové verze signály.cz. Termín spuštění 

byl několikrát posunut kvůli problémům s koordinací a motivací dobrovolníků. Nakonec 

díky několika společným vývojovým týdnům v průběhu celého léta se podařilo spustit 

základ a do konce roku zprovoznit většinu původní i nové funkcionality. Nová verze je 

důležitá pro další vývoj signály.cz, protože stará verze byla těžko udržovatelná a špatně se 

rozšiřovala o nové funkce. Nová verze využívá nejmodernějších použitelných technologií, 

aby dlouho vydržely. Podařilo se tak splnit cíle vytyčené na začátku roku - nové verze 

poskytuje uživatelům více možností, větší uživatelský zážitek, větší přehlednost, 
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efektivnější využití systému. 

SEKCE Ekonomika 

Název sekce: Ekonomika 

Jméno odpovědného pracovníka: Kristýna Kučerová 

Charakteristika sekce 

Sekce Ekonomika začala samostatně fungovat v květnu roku 2009. Jejím úkolem je 

zajištění dostatku financí na bezproblémový provoz a další vývoj komunitního webu 

signály.cz. Dalším úkolem je evidovat veškeré příjmy a výdaje a zpracovávat je pro účel 

účetnictví. S tím je spojena i starost o běžný účet a pokladnu občanského sdružení. Sekce 

Ekonomika má na starosti i výrobu a prodej fundraisingových předmětů, díky kterým se 

financuje část projektu. 

Na chodu sekce se podílí také účetní a dobrovolníci převážně ze sekce marketingu, kteří 

pomáhají na akcích pro mládež s prodejem fundraisingových předmětů. Její fungování 

zasahuje do všech ostatních sekcí signály.cz, o. s.. 

Hodnocení 

V roce 2010 byly získány větší i menší granty. Nadace pro radost podpořila projekt 

Témata měsíce celkovou částkou 8 000 Kč, Město Brno přispělo na provoz kanceláře 

signály.cz room dotací ve výši 24 000 Kč a Nadace Vodafone podpořila Trainee program 

částkou 150 000 Kč. Tento program probíhal kontinuálně od září roku 2009 do června 

2010. Neúspěšné byly žádosti pro nadaci Mládež v akci, 02, Nadaci ČEZ a MŠMT ČR. 

Občanské sdružení signály.cz, o. s. má v současné době 116 členů. Jeho hlavním cílem je 

oslovit nové členy signály.cz, o. s., především mladší 26 let. Neúspěšné byly snahy více 

informovat uživatele o finanční náročnosti projektu a provozu signály.cz a také se 

nepodařilo oslovit firmy, které by projekt pravidelně sponzorovaly. Za úspěšný lze 

považovat prodej fundraisingových předmětů, dobrým marketingovým tahem se ukázala 

výroba a prodej bižuterie (vyráběly ji dobrovolnice-uživatelky signály.cz). 

Cíle sekce 

 nadále zvyšovat počet členů občanského sdružení signály.cz, o. s., především 

mladších 26 let 

 za pomoci uživatelek (i uživatelů) signály.cz vyrábět bižuterii a tržit z jejího prodeje 

 informovat uživatele o finanční náročnosti projektu 

 oslovit firmy, které by mohly být dlouhodobějšími sponzory 

 uspět v grantových výzvách 

 získat více firem, které budou inzerovat na signály.cz (i pravidelně) 
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Činnost občanského sdružení 

Propagační činnost 

Signaly.cz se během roku prezentovali na mnoha akcích, kde umožňovali také svým 

uživatelům registraci a autorizaci, členství ve svém sdružení a zakoupení 

fundraisingových předmětů. Hlavním cílem účasti na těchto akcích byla také snaha o 

vejítí do podvědomí veřejnosti a mediální partnerství s organizátory jednotlivých akcí. 

Odpovědnou sekcí, která tuto činnost realizovala je sekce Marketingu, propagace a PR, 

která je tvořena dobrovolníky z celé České republiky. 

Celkově se v roce 2010 signály.cz prezentovali na těchto akcích: 

 20. 3. 2010  DSM Kravaře 2010 

 24. 03. 2010  Diecézní setkání mládeže 2010 v královéhradecké diecézi.  

 25. 3. 2010  Diecézní setkání mládeže 2010 v královéhradecké diecézi  

 27. 3. 2010  Diecézní setkání mládeže brněnské diecéze s otcem biskupem   

 30.4 - 2.5.  Studentský Velehrad 

 25. 05. 2010 Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích  

 7. -11. 7. 2010 Katolická charismatická konference 

 13. 8. 2010  Výročí stávající verze signály.cz – viz. příloha 

 15. -21. 8. 2010 Celostátní setkání animátorů v Kroměříži 

Za signály.cz se do provozu stánku zapojilo 7 uživatelů signaly.cz. Tržba byla kolem 21 

tisíc. Hlavními činnostmi bylo informování o nové verzi, autogramiáda, prodej triček a 

bižuterie, zdařilý byl rovněž prodej hrnků. Atmosféra byla výborná.  

 9. 10. 2010  Dancerevo 2010 

Za signály.cz se aktivně akce zúčastnilo 6 uživatelů na stánku signaly.cz. Bylo prodáno 

několik triček a náušnic. 

 20. 11. 2010  Vox 2010 

Za signály.cz se akce zúčastnili Petra Vašíčková (Peťka84), Kristýna Kučerová (kucerovk) a 

Jan Žofák (Johny06). Prodejem fundraisingových předmětů jsme vydělali 1310 Kč a po 
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odečtení nákladů tak celkem tedy Vox přinesl 866 Kč. Z finančního hlediska nelze akci 

považovat za příliš úspěšnou, ale z pohledu propagace jsme měli úspěchy. Bylo tam 

několik lidí, kteří o signálech nevěděli a díky Voxu o nich slyšeli poprvé.  

Vzdělávací a formovací akce 

Signály.cz také realizovali vlastní projekty, kterými se snažili hlavně zvyšovat 

kvalifikovanost svých pracovníků a dobrovolníků pro zvyšování kvality poskytovaných 

služeb. Za velmi důležité signály.cz považují také duchovní růst lidí, kteří se na tvorbě 

signaly.cz podílejí. V roce 2010 se jednalo hlavně o tyto akce: 

 5. - 7. 2. 2010  Duchovní obnova  

 18. - 24. 7. 2010  Programátorský lifecamp 

 17. – 19. 9.2010 Víkend s.life a Realizačního týmu (obrázek – viz. Příloha) 

Účastnilo se 6 uživatelů, aby se sešli a programovali novou verzi signály.cz  

 8. 12. 2010  Promítání filmu o Haiti 

Akce jiného druhu 

Výstava Krása stvoření 

U příležitosti 2. výročí kanceláře křesťanského komunitního webu signály.cz zvané s.room 

se uskutečnila benefiční výstava s názvem „Krása stvoření“. Výstava byla 

prezentací fotografií, které vyhrály květnovou fotografickou soutěž v rámci 

stejnojmenného tématu měsíce na signály.cz. Výtěžek výstavy získal jeden z projektů 

(vítězný), který mohli v průběhu října nominovat samotní uživatelé signály.cz. Vernisáž 

benefiční výstavy „Krása stvoření“ se uskutečnila 9. listopadu v prostorách Galerie 

Studentského centra na Kozí ulici 8 v Brně. Výstava končila 4. prosince, kdy byl vyhlášen 

výtěžek sbírky probíhající přímo na místě. Kromě tohoto příspěvku bylo možné projekt 

podpořit i prostřednictvím aukce vystavených fotografií, která probíhala jak na místě, tak 

i přes internet (Viz. Příloha). 

2. Výročí s.roomu (9. 11. 2010) 

2. výročí prostor signaly.cz roomu a jejich uživatelů se konala v úterý 9. 11. 2010. 

Předprogramem byla mše v kostele sv. Tomáše, kterou sloužil Miroslav Herold - kaplan 

vysokoškolských studentů. Od sv. Tomáše jsme se přesunuli na samotné místo oslav, a to 

do prostor Studentského centra na Kozí 8. Tentokrát byla celá oslava spojena i s výstavou 

„Krása stvoření“, která představovala ty nejkrásnější fotografie uživatelů signaly.cz na 

toto téma. V 19,00 proběhlo tedy samotné zahájení oslav i s blahopřání oslavenci. To 

mohl každý účastník (kterých bylo kolem 30) napsat na velkou papírové přání. Hned na 

zahájení jsme navázali modlitbou za projekt a uživatele signály.cz, která probíhala celý 

týden v rámci „Týdne modliteb za signaly.cz“. Na závěr byla zahájena také samotná 
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výstava fotografií, kterou představil jeden z uživatelů Václav Plíhal, který se významně 

zasloužil na její realizaci. Doplněna pak byla o slovo Vojty Juráska, který představil projekt 

„Voda pro Haiti“, kterému se signály.cz právě zmiňovanou výstavou snažili pomoc a který 

si sami uživatelé signaly.cz zvolili v anketě na konci listopadu. Zbytek večera byl otevřený 

volné zábavě a k přátelským rozhovorům. Po deváté hodině ještě následovalo překvapení 

ve formě krátké, ale o to veselejší scénky předvedené obyvateli s.life - Liborem Talašem a 

Milanem Kolomazníkem. Celá oslava skončila po 23 hodině. Včera ve večerních hodinách 

skončila aukce fotografií, jejíž výtěžek putuje na projekt „Voda pro Haiti“, který si vybrali 

v internetovém hlasování samotní uživatelé signály.cz. Draženy byly fotografie, které 

zvítězily v dubnové soutěži uspořádané k tématu měsíce Krása stvoření. Celkově byly 

fotky vydraženy za 5924 Kč.  

Trainee program nadace Vodafone 

Na jaře 2010 končil „Trainee projekt nadace Vodafone“, který nejvíce ovlivnil sekci 

Marketingu, propagace a PR a Redakce. Díky němu proběhlo několik školení a setkání 

jednotlivých týmu, která tak zvyšovala kvalifikovanost dobrovolníků a obohatila redakční 

činnost signaly.cz (viz. Příloha: Závěrečná zpráva)     

Biblický impulz 

V průběhu celého měsíce října a listopadu 2010 probíhal celorepublikový projekt 

„Biblický impulz“, který představoval celou řadu malých akcí pořádaných samotnými 

studenty. Jedná se o ekumenický projekt, který si kladl za cíl seznámit věřící studenty a 

prohloubit jejich vztah k Bibli. Záštitu nad celou akcí převzala Sekce pro mládež ČBK, 

Ekumenická rada církví, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a Mons. František 

Radkovský, biskup plzeňský. Organizátorem celého projektu byly signály.cz, o. s. 

v partnerství s VKH ČR, Karmelitánským nakladatelstvím a Českou Biblickou společností. 

Celkové hodnocení tohoto projektu a další podrobnosti viz. Příloha. 

Spolupráce s jinými subjekty 

Web signály.cz založila Sekce pro mládež ČBK ve spolupráci s Asociací křesťanských 

sdružení mládeže, o. s. v roce 2001. Vznik signály.cz, o. s. byl iniciován pro umožnění 

lepší správy komunitního webu především pro narůstající objem práce, který nezapadal 

příliš dobře do činností těchto dvou organizací. Obě organizace se ale nadále na projektu 

intenzivně podílejí po všech stránkách. Průběžně signály.cz spolupracovaly rovněž s 

jednotlivými (arci)diecézními centry mládeže a (arci)diecézními centry života mládeže. 

Velmi kladně hodnotíme roli center mládeže jako autorizačních středisek. V závěru roku 

2008 vznikla na signály.cz struktura společenství center mládeže a základ struktury 

společenství animátorů a ministrantů a v průběhu roku 2009 se tato společenství 

rozvíjela, ale nadále nejsou aktivněji používané. Tato společenství by měla představovat 

jednu z věcí, kterou signály.cz poskytují pastoračním pracovníkům diecézí k umožnění 

jejich intenzivnější vzájemné komunikace s účastníky jejich akcí a aktivit.  
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Po celý rok byla navazována komunikace s organizátory různých akcí, zejména festivalů, 

formou mediálního partnerství. Jednalo se o SpringFest, Koncert Piotra Rubika v 

Bratislavě a Santo subito, „Katolické charismatické konferenci“ a projektu „Dnes jím jako 

Afričan“. 

 

Spolupráce s jinými médii byla dříve v sekci Vedení a Redakce signály.cz. Ze strany 

signály.cz jsou ostatní křesťanská média prezentována na blogu media.signaly.cz. O 

signálech se psalo několikrát v Katolickém týdeníku, dále v časopise Tarsicius a IN!, v 

regionálních a lokálních křesťanských časopisech a zpravodajích a na některých webech. 

K navázání větší spolupráce s jinými médii došlo v létě 2009, mimo jiné v souvislosti s 

přípravou konference Křesťané a internetové společenské sítě. Jednání proběhly s 

Radiem Proglas, Katolickým týdeníkem, redakcí webů Pastoračního střediska 

Arcibiskupství pražského (zejména víra.cz, pastorace.cz a další tematické weby) a s 

dalšími subjekty.  
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Všeobecné a statistické údaje o organizaci 

 

Údaje o organizaci  

 

Datum vzniku      13. 10. 2008 

Počet členů Realizačního týmu    3 (k 31. 12. 2010) 

Údaje o webu 

Registrovaných uživatelů    20 861    

Autorizovaných      5 283 

Společenství      23 357 

Akce       7 122 

Návštěvnost       cca 25 000 týdně 

Počet vzkazů      1 616 954 

 



  

 

Výroční zpráva signály.cz, o. s. 2010 

       22 

Finanční rozpočet za rok 2010 

 

Příjmy 

  Prodej materiálu 0 62700,00 

Prodej služeb 0 63000,00 

Granty 0 139800,00 

Členské příspěvky 0 18000,00 

Dary 0 50700,00 

Jiné ostatní výnosy 0 3000,00 

Příjmy celkem 0 337200,00 

Výdaje 0   

Nákup materiálu 0 45000,00 

Nákup zboží 0 30000,00 

Mzdy 0 5200,00 

Energie a nájem  0 82600,00 

Provozní režie 

(poštovné, jízdné, 

vstupné, 

kopírování,…) 0 112000,00 

Ostatní náklady 0 3000,00 

Výdaje celkem 0 274800,00 

Rozdíl mezi příjmy a 

výdaji 0 62400,00 
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Závěrečné slovo a poděkování sponzorům 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v naší činnosti v roce 2010 

podpořili, a to ať už duchovně modlitbou, finančně nebo přidáním své ruky k dílu při 

různých akcích. 

Především pak díky patří Sekci pro mládež ČBK a Asociaci křesťanských sdružení 

mládeže, bez kterých by projekt signály.cz nevznikl a kteří se výrazně podílí na jeho 

fungování. 

Velké díky patří všem nadšeným dobrovolníkům, kteří pomáhali občanskému 

sdružení signály.cz, aby se o něm ve světě vědělo a přispěli k realizaci jejich cílů. Jde o 

nevyčíslitelnou pomoc, bez níž by signály.cz nikdy nemohly být tím, čím jsou, neboť jejich 

hlavní myšlenkou je právě ono "jeden pro druhého". 

Díky za každou ochotu, úsměv, oběť, které se uskutečňují skrz signály.cz pro druhé. 

Díky všem uživatelům, kteří využívají signály s otevřeným srdcem, nejen pro svůj vlastní 

růst, ale také se otvírají pro druhé. Díky všem, kteří plní tento web s upřímným srdcem a 

pomáhají rozsévat semínko naděje, radosti a lásky. Díky všem, kteří jste "Světlem světa a 

solí země" právě na signály.cz. 

Velké díky patří také všem partnerům, kteří nás podporují a s nimiž nejen 

mediálně spolupracujeme: 

 Radio Proglas 

 Katolický týdeník 

 časopis Orel 

 časopis Tarsicius a IN 

 křesťanská sportovní organizace Orel 

 

Díky všem sponzorům, kteří nám poskytli finanční podporu: 

 Nadaci Vodafone 

 Ministerstvo kultury České republiky 

 Město Brno 

 EMS ELEKTRO s.r.o. 

 Karmelitánské nakladatelství s.r.o. 

 Navláčil stavební firma, s.r.o. 

 T-fish.net 

 Nadace pro radost 

 Tomáš Novotný 

 Anna Zámečníková 

 Renata Mikulcová 

 Členům občanského sdružení 
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 Všem ostatním dobrovolníkům a drobným dárcům, kteří nám pomáhají při tvorbě 

tohoto díla 
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Přílohy 

 

Tým Biblického impulzu na propagační akci Studentského 

Velehradu 

 

 

 

 

Jmenování nové šéfredaktorky Anety Macanové. 

 

Vítězná fotografie soutěže „Krása stvoření“ 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní předání knihy „Klávesnici mezi 

nebem a zemí otci biskupovi Cikrlemu  
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 Víkend s.life a Realizačního týmu 

 

 

 

 

Výstava fotografií „Krása stvoření“, její 

vernisáž  

 

 

 

 

Předání výtěžku benefiční výstavy 

 

Promítání filmu o situaci na Haiti.  
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Benefiční výstava uživatelů signály.cz: "Krása 

stvoření" 
leukkippe  8. 10. 2010 10:03  

RUBRIKA: AKTUÁLNÍ ZPRÁVY 

S blížícím se 2. výročím kanceláře signály.cz, tedy tak zvaného s.roomu, vrcholí i přípravy na jeho oslavu. A 

právě 9. listopadu se v rámci oslav 2. výročí uskuteční vernisáž výstavy „Krása stvoření“, kterou si budete 

moci prohlédnout v prostorách Galerie Studentského centra na Kozí ulici 8 v Brně, kde se nachází i naše 

kancelář. Výstava bude složená z fotografií, které vyhrály květnovou fotografickou soutěž v rámci 

stejnojmenného tématu měsíce zde na signály.cz. 
Nejedná se ale o obyčejnou výstavu. V celém průběhu výstavy, která bude trvat od zahájení 9. listopadu do 

4. prosince, bude možné přispět na konkrétní projekt. Určitě vás teď napadá otázka, o jaký projekt se 

jedná? A my se ptáme na to samé! Rádi bychom s vaší pomocí vybrali jeden konkrétní projekt, který získá 

celý výtěžek z této benefiční výstavy. 
Kdo může projekt nominovat? 
Adepta, který získá výtěžek ze sbírky, může nominovat kdokoli z vás. Jinými slovy – jakýkoliv uživatel 

registrovaný na signály.cz. Nominovat je možné od teď až do 31. října. 
Jak může projekt nominovat? 
Nominace probíhá prostřednictvím vašich osobních blogů! Na začátku názvu příspěvku musí být napsáno 

heslo "Benefiční výstava signály.cz:". Titulek pak může pokračovat názvem konkrétního projektu.  Do 

příspěvku pak stačí napsat informace o projektu nebo vložit odkaz na jeho oficiální stránky a přidat návod, 

jak lze daný projekt podpořit (číslo účtu, DMS, odkaz na oficiální návod, …). Lepší je nominovat konkrétní 

osoby nebo činnosti a ne celé organizace. Můžete uvést, proč právě tento projekt má být podpořen a jak a 

komu pomůže. 
Kdo vybere vítěze? 
Na základě vašich tipů, jejichž pravost bude ověřena, vybere realizační tým signály.cz 5 projektů, které 

budou zveřejněny na signály.cz. Od 1. do 7. listopadu pak proběhne hlasování, ve kterém budete moci 

rozhodnout o tom, kdo získá výtěžek z benefiční výstavy. Rozhodující jsou hlasy autorizovaných uživatelů. 

Při rovnosti hlasů autorizovaných rozhodnou hlasy neautorizovaných. Při rovnosti těchto hlasů rozhodne 

los. 
Co se myslí slovem "projekt"? 
Může se jednat o konkrétní projekt, který pomáhá řešit určitý problém v různých oblastech, jako například 

humanitární pomoc, rozvojovou pomoc v zahraničí, pomoc sociálně slabým, pomoc zdravotně postiženým 

či jiným znevýhodněným skupinám, misionářskou pomoc, otázky životního prostředí, ekologie, charita a 

další. Může se ale také jednat o konkrétní osobu, která se vyskytla v tísni, kterou lze pomoci řešit 

jednorázovou finanční pomocí (například příspěvkem na operaci, přístroj, který zkvalitní život tohoto 

člověka, na výstavbu prostor a podobně). 
Jaké musí být splněny náležitosti? 
Projekt nebo osoba musí s účastí v anketě souhlasit. Je potřeba také uvést, a nebo mít k dispozici, dostatek 

informací, aby mohla být ověřena jejich pravost. 
Věříme, že společně se nám podaří pomoci na konkrétním místě někomu, kdo to opravdu potřebuje, a tím 

uděláme radost lidem okolo nás i sobě. 

 

http://www.signaly.cz/leukkippe
http://tym.signaly.cz/rubrika/aktualni-zpravy
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Knížka signály.cz právě vyšla! 
 

vojtec  30. 3. 2010 13:45  

RUBRIKA: AKTUÁLNÍ ZPRÁVY | ŠTÍTKY: DSM2010,NASEAUTOGRAMIADA, Z JEDNÉ VLNY 

 

V předvečer diecézních setkání mládeže, v pátek 26. března 2010, poprvé spatřila světlo 

světa knížka signály.cz s názvem Klávesnicí mezi nebem a zemí. Na více než sto stránkách 

je shromážděno přes čtyřicet blogových článků, které byly vybrány z více než 30 tisíc 

blogových příspěvků vás uživatelů. Již nyní si ji můžete koupit! 

 

Do knížky jsme zkusili vybrat takové příspěvky, pomocí kterých seskládáme pohled 

mladých ze signály.cz na život člověka od početí až do smrti a vlastně i po ní. Stejně jako 

je pestré složení uživatelů signály.cz, jsou pestré i styly příspěvků v této knize. 

 

A proč právě Klávesnicí mezi nebem a zemí? Při vymýšlení názvu jsme v něm chtěli 

odrazit to, že většina příspěvků pojednává o životě tady na zemi, ale „zvedá oči k nebi“. 

Klávesnice značí prostředek, kterým o tom bylo vydáno svědectví. Protože jen málo z 

blogových příspěvků obsahuje obrázky, požádali jsme jednu ze signáláckých blogerek – 

Lídu Mackovou, aby některé z nich ilustrovala. Její kresby knížku velice krásně doplňují. 

Na další její díla se můžete podívat kde jinde než na jejím blogu lidak.signaly.cz. 

Protože signály.cz se snaží podporovat setkávání lidí nejen na internetu, ale i v reálném 

světě, na konci každého příspěvku je pole, kam si majitel knížky může nechat autora 

podepsat. V tom je tato knížka jiná než spousta ostatních – nenapsal ji někdo, s kým se 

zřejmě čtenáři za svůj život nepotkají. Naopak, je velice pravděpodobné, že minimálně 

s některými z autorů se mohou setkat na nějaké křesťanské akci, kterých na signály.cz je 

spoustu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.signaly.cz/vojtec
http://tym.signaly.cz/rubrika/aktualni-zpravy
http://www.signaly.cz/stitky/dsm2010
http://www.signaly.cz/stitky/naseautogramiada
http://www.signaly.cz/stitky/z%20jedn%C3%A9%20vlny
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TZ: Křesťanský web signály.cz slaví třetí výročí 
vojtec 13. 8. 2010 6:00  

RUBRIKA: MÉDIA 

Brno - V pátek 13. srpna 2010 uplynou přesně tři roky od doby, kdy byla spuštěna současná verze 

signály.cz. Projekt v podobě komunitního webu byl spuštěn v roce 2007 na Celostátním setkání 

mládeže v Táboře. Nahradil internetové stránky fungující od roku 2001, které začínaly pouze jako 

nástěnka křesťanských akcí. Společně se změnou obsahu se vystřídal i provozovatel, kterým se po 

Sekci pro mládež ČBK stalo samostatné občanské sdružení signály.cz, o. s. 

Zatímco do roku 2007 byly signály.cz závislé na produkci redakce, dnes většinu obsahu vytvářejí 

jejich návštěvníci, kteří se mohou na signály.cz zaregistrovat. Své příspěvky pak mohou 

zveřejňovat formou blogu, zvát na akce, nahrávat fotogalerie, přispívat do diskuzí a sdružovat se 

ve skupinách. Jedná se zejména o společenství, která skutečně existují v reálném životě, tedy 

různé scholy, mládeže ze sborů, ministranti, kamarádi z táborů a podobně. „Tato virtuální 

společenství mají usnadnit fungování reálných společenství, která v církvích mladí vytvářejí. Právě 

podpora různých společenství mladých věřících byla jedním z hlavních cílů, které si vytyčil v roce 

2007 tým, který uvedl signály.cz do chodu v podobě komunitního webu," objasňuje Jan Šedo, 

který je po celé tři roky koordinátorem projektu. 

Narozdíl od jiných sociálních sítí jako je facebook funguje na signály.cz však stále také redakce 

publikující materiály, které jsou pro uživatele určitým přínosem, ať už pro jejich duchovní život, 

kulturní rozhled nebo osobnostní rozvoj. „Kvalitní obsah jsou však schopni na signály.cz tvořit 

i samotní uživatelé. Proto nedávno mohla vyjít knížka Klávesnicí mezi nebem a zemí, ve které jsou 

vybrané příhody a povídky z blogů uživatelů," vysvětluje manažer signály.cz Vojtěch Trmač. 

O provoz webu signály.cz se stará šestičlenný realizační tým, složený z mladých lidí, mezi nimiž je 

i kněz. Velký podíl na provozu mají ale i dobrovolníci. Během uplynulých třech let se jich zapojilo 

přes tři stovky. Projekt je financován skrze občanské sdružení prostřednictvím grantů, 

dotací, prodeje fundraisingových předmětů a příspěvků členů sdružení. 

Signály.cz v současnosti využívá přes dvacet tisíc registrovaných uživatelů. Z toho přes pět tisíc 

uživatelů je autorizovaných, což znamená, že byla ověřena pravdivost zadaných registračních 

údajů. Reálně zabrousí na signály.cz za jeden den více než čtyři tisíce návštěvníků.  

Už teď se uživatelé serveru mohou těšit na zcela novou verzi, která bude spuštěna již za měsíc, 

13. září 2010. Přestože signály.cz nadále zůstanou komunitním webem se stejnými uživateli, 

nabídnou nový design s jednodušším menu, možnost sdílet videa a odkazy, vše komentovat, 

a zároveň také přinesou novinky v redakčním obsahu. 

U příležitosti výročí se v pátek 13. srpna uskuteční oslava, na které se setkají současní i bývalí 

spolupracovníci i řadoví uživatelé signály.cz. Na programu bude seznámení s historií projektu, 

výstava archivních předmětů nebo debata se signálskými veterány. Akce začíná v 18:00 

v kanceláři room signály.cz na Kozí 8 v Brně. 

 

Aneta Macanová, šéfredaktorka signály.cz 

Vojtěch Trmač, manažer signály.cz 

 

http://www.signaly.cz/vojtec
http://tym.signaly.cz/rubrika/media
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Zpráva o realizaci projektu 

Trainee program Nadace Vodafone 

1. Výstupy projektu  

 

Projekt přinesl očekávaný cíl, kterým bylo zlepšení ve kvalitě služeb poskytovaných 

komunitním webem signály.cz a rozšíření počtu aktivních spolupracovníků s dostatečnou 

kvalifikací pro správu tohoto webu. Toto zlepšení se projevilo zvýšením počtu uživatelů o 

25% na cca 20000 uživatelů ke konci června roku 2010. 

Dále se povedlo vytvořit personální základnu z mladých lidí, kteří budou nadále 

pokračovat při tvorbě a udržování webu. 

Jedním z dílčích cílů projektu bylo vytvořit i redakčně spravovaný blog,zabývající se 

kulturou. Také tento záměr se zdařil a blog na adrese http://kulturne.signaly.cz/ nadále 

funguje. 

Neočekávaným cílem pak bylo na jaře roku 2010 vydání knihy pod názvem „Klávesnicí 

mezi nebem a zemí“. Jedná se o výběr nejlepších blogových příspěvků za 2 roky existence 

komunitního webu. Na tomto projektu se aktivně podíleli členové Trainee programu 

napříč jednotlivými skupinami. 

 

Jak velkou cílovou skupinu zasáhl váš projekt přímo (např. účastníci školení) a nepřímo 

(odhad lidí, kterých se projekt nějakým způsobem dotkl)?  

Projekt zasáhl plánované skupiny: 

Jednalo se o skupinu lidí, kteří byli přímými účastníky projektu. Bylo jim tedy umožněno 

další vzdělávání a zlepšení se v komunikačních a informatických dovednostech a ve 

schopnostech vést tým. Převážná část z těchto účastníků zůstává nadále aktivními členy 

dobrovolnických týmů, které se starají o projekt www.signaly.cz. 

Druhou skupinou pak byli uživatelé webu, u kterých lze konstatovat spokojenost, 

vzhledem k jejich nárůstu (viz výše). 

 

 

 

 

http://kulturne.signaly.cz/
http://www.signaly.cz/
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2. Hodnocení projektu 

Jakou změnu váš projekt způsobil/k jaké změně v komunitě přispěl? (pokud můžete, 

kvantifikujte).  

Pokud se týká přímých účastníků projektu, tak Trainee program přinesl změnu 

především ve zkvalitnění vzájemné komunikace a práce v týmu. Vzhledem 

k dlouhodobější formě spolupráce mezi členy jednotlivých týmu a k uvědomění si 

problémů, které z této formy spolupráce vznikají, pak došlo i k lepšímu vzájemnému 

poznání a využívání silných stránek jednotlivých osobností účastníků. 

Dále se podařilo dosáhnout toho, že účastníci si uvědomili nutnost nejen plánování 

krátkodobých úkolů, ale i tvorbu středně a dlouhodobých plánů a vizí. Tento pohled 

na celou problematiku komunitního webu jim tak nyní umožňuje komplexnější 

pohled na věc a dlouhodobou koncepci pokračování. 

 

Podařilo se vám naplnit potřeby cílové skupiny? Jakou máte odezvu na svůj projekt od 

cílové skupiny ? (tj. reakce účastníků nebo návštěvníků, ohlasy veřejnosti…..).  

Zde je opět nutné rozdělení na skupinu účastníků Trainee programu a uživatelů 

www.signaly.cz 

U přímých účastníků se projekt Trainee program setkal s velice kladným ohlasem. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o lidi, kteří chtěli již dříve spolupracovat, tak tuto 

možnost přivítali. 

Pokud se týká uživatelů komunitního webu, i zde byly reakce velmi kladné. Jednalo 

se především o reakce na práci týmu propagátorů a redaktorů. Nově vzniklý blog 

zaznamenával pravidelně poměrně vysokou návštěvnost a reakce na články, které 

vydávaly autorky, byly povětšinou kladné. 

Měření spokojenosti uživatelů s prací programátorů je velmi obtížné posoudit, ale 

vzhledem k výše již několikrát zmiňovanému nárůstu uživatelů předpokládáme 

spokojenost. 

 

Byly činnosti projektu realizovány v souladu s projektovým plánem v žádosti o grant? 

Pokud ne, vysvětlete k jakým změnám došlo a  proč.  

Činnosti byly realizovány v souladu s projektovým plánem. Během roku došlo 

k drobným odchylkám, především v termínech jednotlivých setkání, které byly 

způsobeny událostmi, které nebyly v době psaní žádosti grantu předvídatelné. 

Jednalo se především o zápočty, zkoušky na VŠ, programátorské problémy spojené 

s tvorbou nové verze webu apod. V průběhu doby, která byla vyčleněna pro projekt 

však došlo k realizaci všech aktivit, se kterými bylo počítáno při jeho tvorbě. 

 

http://www.signaly.cz/


  

 

Výroční zpráva signály.cz, o. s. 2010 

       32 

Do jaké míry se vám podařilo naplnit vlastní očekávání? V čem vidíte největší přínos 

projektu?  

A) S ohledem na komunitu pro níž byl projekt určen  

Stejně jako v předchozích bodech je nutno rozdělit komunitu na 2 části. Pokud se 

týká přímých účastníků Trainee programu, naše očekávání byla naplněna. 

Z účastníků programu se stali stálí spolupracovníci týmu s vědomostmi a 

zkušenostmi, které jsou nutné pro vykonávání jejich současné činnosti. Díky tomuto 

se podařilo získat dostatek lidí pro další práci na projektu a zabývat se aktivitami, 

které byly dřív vzhledem k nedostačujícímu personálnímu obsazení nemožné. 

Jednalo se například o výše zmíněnou tvorbu knihy. 

Pokud se týká běžných uživatelů, tam bohužel naše očekávání naplněna nebyla. Ti 

projevili zájem o projekt, ale většinou pouze jako pozorovatelé. Předpokládali jsme, 

že po představení tohoto projektu dojde k nárůstu počtu lidí, kteří budou mít zájem 

se podílet na udržování a vývoji komunitního serveru díky tomu, že uvidí, že naše 

organizace se snaží dobrovolníkům nabídnout i něco více, než jen práci a sezení u 

počítače. Počet dobrovolníků, kteří nově projevili zájem o spolupráci, nicméně 

oproti minulým letem příliš nenarostl. Tento fakt nás tedy vede k zamýšlení, co by 

bylo dostatečnou motivací pro mladé lidi k tomu, aby se nabídli jako dobrovolníci. 

 

B) S ohledem na zkušenost vlastního realizačního týmu  (viz doporučení pro 

hodnocení projektů Nadace Vodafone)   

Vlastní zkušenost realizačního týmu byla velice kladná. Možnost soustavně pracovat 

s mladými dobrovolníky a mít tak možnost předávat vlastní zkušenosti i získávat 

zpětnou vazbu od lidí, kteří nejsou zatížení běžnými provozními problémy, vedla 

k vytvoření nových nápadů a zlepšení tvůrčího klimatu, který je při práci s mládeži 

pro organizaci nutný. 

Tento program i významně přispěl k tomu, že generační obměna, která nastává 

v organizaci během těchto měsíců, se zatím děje bez větších problémů. Tato 

generační obměna nastává především z důvodu ukončení studií u stávajících 

dobrovolníku a jejich nástupu do práce. Tímto se výrazně snižuje jejich možnost 

pracovat na projektu v takovém rozsahu, jako tomu bylo při studiích. Na místa lidí, 

kteří s organizací úzce spolupracovali v minulých letech, nastupují následníci, kteří 

mají za sebou již 10 měsíců, po které mohli chod v organizaci pozorovat a současně 

se ho aktivně účastnit. Je tak zajištěna kontinuita projektu. Tito noví dobrovolníci 

jsou samozřejmě i nadále v kontaktu se svými předchůdci. 

 

Uveďte co se vám osvědčilo  (při přípravě a realizaci projektu, při zapojování cílové 

skupiny a komunity a komunikaci s nimi) 
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Při projektu se osvědčila určitá přísnost, a to především při stanovování závazných 

termínů pro realizaci dílčích úkolů. 

Dále se velmi osvědčila zpětná vazba od účastníků k jejich vedoucím. Díky tomuto 

faktu mohli získat nové zkušenosti nejen účastníci, ale právě i vedoucí týmu, kteří 

měli možnost se postupně zlepšovat a odstraňovat nedostatky mluveného i 

písemného projevu a prezentace určité problematiky. 

 

Co byste příště dělali jinak? 

Pokud bychom opět tento projekt realizovali, ponechali bychom určitě delší dobu na 

přípravu. Především v prvním měsíci byla poznamenána práce týmu 

nepřipraveností jak vedoucích, tak účastníků. 

Druhou věcí by pak bylo lepší získání informací ohledně získání softwaru. Díky 

nedostatečným informacím o možnosti slev a různých formách licencí pro neziskové 

organice došlo ke zpoždění v nákupu těchto prostředků. 

 

3. Prezentace, publicita projektu 

Jakým způsobem jste informovali okolí a veřejnost o vašem projektu?  

Projekt byl propagován pomocí komunitního webu, kterým se zabýval. Vznikly tak 

nové blogy na těchto adresách: 

http://www.signaly.cz/kulturně 

http://trainee-program.signaly.cz/ 

Ukázky z tohoto blogu jsou součástí přiloženého CD. Odkazy na tento web se 

pravidelně objevovaly na titulní stránce komunitního serveru. Blog o kultuře 

zůstane zachován i nadále. 

Dále jsme tento program propagovali na akcích, kterých se účastnil Propagační tým 

i díky příspěvku nadace. Účastníci akcí tak měli možnost se od členů týmu dozvědět 

více o tom, jak probíhá Trainee program a co je náplní jejich činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.signaly.cz/kulturn%C4%9B
http://trainee-program.signaly.cz/
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VYHODNOCENÍ PROJEKTU                                                                      
Cíl:  Vzájemné poznání věřících a hledajících studentů 

Realizace akcí:   říjen a listopad 2010 

Příprava:    od dubna 2010 

Rychlá statistika 
 počet akcí: 45 
 průměrný počet účastníků jedné akce: 11 
 počet zapojených studentských měst: 10 
 počet účastníků akcí BI(cca):přes 400 (podle zpětné vazby z 33 akcí) 
 počet parťáků: 40 
 počet impulzáků: cca kolem 40 
 web navštívilo: 6740 unikátních návštěvníků 
 evaluační dotazník vyplnilo: 92 
 celkové náklady: 16 360Kč (bez nákladů za práci) 

 

 Souhrn základních informací vycházející z dotazníků: 

 nejčastěji lidi nic nezorganizovali, protože na to nenašli čas nebo si netroufli 
 pouze 10% přišel projekt komplikovaný a nesrozumitelný 
 projektu se lidé nejčastěji dozvěděli z osobního kontaktu a z internetu 
 91% považuje myšlenku BI za dobrou až “supr nápad” 
 název se 73% líbil, 16% ho nenašlo nějak zvlášť zajímavý a 8% by ho změnilo 
 propagaci považovalo 73% za dobrou až výbornou 
 grafické zpracování se líbilo 70% 
 97% je nakloněno realizaci BI i další rok 
 samotné akce pak byly ze strany impulzáků hodnoceni většinou kladně, trochu vyšší počet 

lidí uvedlo, že pro ně organizace byla náročnější, jinak převažoval pozitivní pocit z akcí a až 
na jednoho by se všichni pravděpodobně zapojili i příště 

 parťáci vypovídali, že je práce na BI bavila a že podpora ze strany organizátorů pro ně byla 
dobrá; největší bariéry parťáci vnímali v malém zájmu o takové akce a v nedostatku lidí, 
kteří by se k nim přidali při organizaci, většina parťáků nakonec i zorganizovalo nějakou 
akci 

 


