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Úvodní slovo 

 

 

Milí čtenáři, 

občanské sdružení signály.cz završilo pátý rok své existence a symbolicky se propojilo se 

začátky svého působení. Občanské sdružení zahájilo svoji činnosti v roce 2007 na 

Celostátním setkání mládeže v Táboře a letos se stejná akce ve Žďáru nad Sázavou stala 

vrcholem tohoto roku a celé letošní činnosti našeho sdružení. 

Celostátní setkání mládeže pro nás bylo zdrojem rekapitulace toho, co jsme za 

uplynulých pět let dokázali, co se nám nepovedlo podle našich představ a také toho, co 

bychom chtěli ještě dosáhnout a kam bychom chtěli signály.cz dál posunout. Za dobu 

existence občanského sdružení se vystřídali dva koordinátoři, jedenáct členů realizačního 

týmu a nespočetné množství dobrovolníků, bez kterých by se naše činnost neobešla. 

Nezbývá mi než popřát občanskému sdružení signály.cz mnoho nových nápadů, 

čerstvých sil a viditelných úspěchů nejen do nadcházejícího roku, ale také třeba zase až 

do dalšího Celostátního setkání. 

 

Za Realizační tým signály.cz, o. s. 

Aneta Macanová 

Předsedkyně signály.cz, o. s. 
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Občanské sdružení signály.cz – představení 

Signály.cz o. s. je občanské sdružení založené 13. 10. 2008. V současné době má 220 

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

a provozovatelem komunitního webu www.signály.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. Ve svém měřítku jsou ojedinělým duchovním 

projektem takového rozsahu nejen v ČR, ale i v okolních státech. Web signály.cz měl 

v roce 2012 průměrně 52 000 návštěv týdně, registrovaných uživatelů k 31. 12. 2012 bylo 

26893, autorizovaných 6314. 

Uživatelé využívají nicků (přezdívek), které využívají při své identifikaci a činnosti na 

signály.cz. Užívání těchto nicků si mohou nastavit ve svém profilu. 

Cílovou skupinou je převážně křesťanská mládež, tento web je však otevřen všem 

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

jiných odlišností), kteří jsou ochotní dodržovat pravidla slušného chování a základní 

zásady křesťanské etiky a morálky. Signály.cz se tak snaží vychovávat a vést své uživatele 

k hodnotám, zodpovědnému životu a rozvoji zdravé osobnosti, a to vše 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. 

http://www.signaly.cz/
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Provoz tohoto komunitního systému zabezpečuje celá řada lidí. Hlavní zodpovědnost 

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

a PR, šéfredaktor, koordinátor vývoje a duchovní. V širším rozsahu se pak na provozu, 

vývoji a obsahu komunitního webu signály.cz podílí velká skupina dobrovolníků (např. 

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 předsedkyně 

Bc. Aneta Macanová, která 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. 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 zkvalitňování služeb pro uživatele a další rozvoj 

komunitního webu signály.cz. 

Kontrolním orgánem je Správní rada, která je tvořena třemi členy, a to Mgr. Petrem 

Blažkem, Ing. Robertem Pechou a P. Janem Balíkem, který je členem Správní rady 

z pozice ředitele Sekce pro mládež ČBK, jak je to zakotveno ve stanovách našeho 

sdružení.  

 

Marketing, 

propagace 

a PR 

 

Ekonomická 

sekce 

 

Sekce vývoj 

 

Duchovní 

sekce 

 

Redakce 

 

Vedení 
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Struktura komunitního webu 

Blogy  

Blogy jsou jednou z možných 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. Tyto 

blogy se sdružují v s.magazín. Jedná se jmenovitě o blogy Slovo na den, Událost dne, E-

neděle, Křesťanská média, Média, s.tručně a Kulturně. Od roku 2011 je součástí 

s.magazínu i blog "V akci!". Původně byl projektem studentek žurnalistiky, které 

absolvovaly v redakci signály.cz Erasmus stáž. Cílem blogu bylo informovat uživatele o 

zajímavých akcích i lidech. S koncem stáže správu blogu postupně přebrala sekce 

Marketing, propagace a PR. 

 V roce 2012 bylo na signály.cz napsáno celkem 6662 článků. 

Fotky  

Aplikace umožňuje prezentování a vzájemné sdílení fotografií a alb mezi uživateli. Ti 

mohou omezit viditelnost svého fotoalba pouze pro určité skupiny (registrovaní, 

autorizovaní, přátelé, či pouze zpřístupnit fotoalbum konkrétním uživatelům signály.cz) 

a tím chránit své soukromí. 

Počet alb publikovaných v roce 2012 byl 3856 s počtem 96000 fotografií. 

Akce  

Jedná se o možnost zadat určitou kulturní, společenskou, sportovní, vzdělávací 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 byly pravdivé. Proto funguje systém schvalování, 

kdy každá akce je nejprve ověřena a je jí přidělena upoutávka a až poté se zobrazí všem 

uživatelům. O toto schvalování akcí se stará Redakce signály.cz, která navíc 

nejzajímavějším akcím přidává tzv. tipy, tedy určité zvýraznění. Lidé zapojení v Redakci 

signály.cz také sami aktivně na signály.cz zajímavé a podnětné akce zadávají. Navíc pro 

hodnotné a kvalitní akce nabízíme možnost spolupráce a mediálního partnerství, které 

realizuje sekce Marketingu, propagace a PR. 

V roce 2012 bylo evidováno 1491 akcí. 

http://signály.cz/
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Videa 

Videa jsou funkcí, která přibyla na signály.cz s novou verzí již v roce 2010. Jsou prvkem, 

který je v dnešní době velmi oblíben a stává se stále populárnější pro svou vizuální 

atraktivnost. Uživatelé mají možnost přidávat pod tuto aplikaci videa, která je zaujala. 

Redakce volí každý týden video týdne a doporučuje ho uživatelům ke zhlédnutí. Nejčastěji 

se jedná o videoklipy, avšak zařazeny mohou být také různé spoty, autorská videa nebo 

komentáře.  

Odjinud  

Záložka „Odjinud“ nabízí přehled zajímavých internetových odkazů. Můžete tu najít „Tipy 

redakce“, ale i užitečné zprávy a aktuality ze světa od samotných uživatelů signály.cz. 

Hlavní strana uživatele 

Standardním vybavením hlavní stránky každého přihlášeného uživatele jsou počitadla 

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

přátelé aktuálně přihlášeni na signály.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 

Redakce, a informace „Z jedné vlny“, o tom co se aktuálně děje na signály.cz. Je zde také 

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

blogy nebo videa. 

Historie 

Historie stránek www.signály.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 nový komunitní web signály.cz 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. 

V roce 2010 byla spuštěna nová verze komunitního webu, která přinesla uživatelsky 

příjemnější prostředí a kvalitnější technologii. V roce 2012 byly signály.cz převedeny na 

http://www.signaly.cz/
http://projekt.signaly.cz/sisi/rt:juniorinternet
http://projekt.signaly.cz/sisi/rt:sign
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tzv. responzivní web, který umožnil lepší komfort pro uživatele připojené přes chytré 

mobilní telefony. 

Komunitní web signály.cz  se i nadále vyvíjí a drží krok s moderními technologiemi. 
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Charakteristika a činnost jednotlivých sekcí 

signály.cz 

Sekce Vedení 

Personální zajištění 

Koordinátor projektu je Bc. Aneta Macanová. 

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. 

Sekce vedení také zajišťuje kontakt se správní radou. 

Hodnocení  

Rok 2012 byl pro signály.cz zlomový v tom, zda se podaří udržet zájem mladých lidí o naši 

práci i přes mohutný nástup moderních technologií a stále se rozšiřující nabídku 

internetových médií. Důležitým okamžikem, ke kterému se zaměřovala velká část naší 

práce v prvním pololetí, bylo Celostátní setkání mládeže, na kterém byl spuštěn web 

signály.cz upravený pro mobily.  

Stejně jako v uplynulých letech, tak i letos, se nám podařilo pomalu zvyšovat počet 

aktivních uživatelů komunitního webu signály.cz a zároveň posílit kontakty 

prostřednictvím mnoha akcí, na kterých se signály.cz mohly podílet. Jak už bylo řečeno, 

tou nejvýznamnější z nich bylo bezpochyby Celostátní setkání mládeže, kterého se 

zúčastnilo více než 6000 mladých lidí z celé republiky. Signály.cz se zde prezentovaly jako 

moderní komunikační nástroj pro mladé, především díky nové kampani zaměřené na 

chytré telefony a další moderní technologie. 

Nelze ale opomenout i další významné okamžiky roku 2012. Bezpochyby jedním z nich 

byl zisk grantu z německé organizace Renovabis, který směřuje především na zahrnutí 

moderních technologií do běžného uživatelského povědomí. Měli jsme také možnost 

účastnit se mnoha různých akcí, kde jsme se potkávali s našimi uživateli a členy 

občanského sdružení. 
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Díky úspěšně zvládnutému Plesu signály.cz v předcházejícím roce jsme se rozhodli založit 

novou tradici a uspořádali jsme ples druhý, který byl ještě úspěšnější než ten 

předcházející. Znovu se nám potvrdilo, že nestačí pouze zlepšovat technologie, ale je 

potřeba také dbát o vztahy s našimi uživateli. 

Z personálního hlediska byl nejvýraznější změnou odchod Koordinátorky vývoje Mgr. 

Zdeňky Ptáčkové, kterou na pozici vystřídal dlouholetý spolupracovník a programátor 

signály.cz Jan Škrášek. Stejně jako v předcházejícím roce se uskutečnil TsUnAmI víkend, 

tedy setkání Realizačního týmu s uživateli a dobrovolníky, který byl letos zaměřen 

především na přípravu Celostátního setkání. 

I letos se nám podařilo s našimi hlavními partnery, kterými jsou AKSM a Sekce pro 

mládež a ČBK, vydat knížku s názvem Ovoce Ducha nabízející obsah spojený právě 

s Celostátním setkáním mládeže. 

Pozitivně se dá také hodnotit spolupráce s dalšími křesťanskými médii. Radio Proglas 

natočilo s našimi členy několik rozhovorů na různá témata. Předsedkyně občanského 

sdružení signály.cz se také zúčastnila pořadu TV Noe s názvem Kulatý stůl a rozjela se 

příprava „mládežnického předplatného“ s Katolickým týdenníkem. Doufáme, že se podaří 

udržet vzestupnou linii naší spolupráce. 

Letošní rok lze považovat za úspěšný a to především díky posílení vývoje, který získal 

nejen nového koordinátora, ale také další nové programátory, kteří se postupně začali 

angažovat. Přesto je třeba i nadále dbát na tuto oblast a také na to, jak udržet přízeň 

našich uživatelů, partnerů a dobrovolníků. 
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Sekce Marketing, propagace a PR 

Personální zajištění 

Za sekci je zodpovědná Kristýna Kučerová. Od června do září 2012 byla posilou sekce 

MPP stážistka Barbora Boháčová. 

Charakteristika sekce 

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. 

Hodnocení: 

Pro sekci Marketing, propagace a PR bylo v roce 2012 stěžejní Celostátní setkání mládeže. 

Uskutečnilo se v srpnu ve Žďáru nad Sázavou. Hlavním cílem sekce MPP bylo především 

informovat účastníky setkání o komunitním webu signály.cz a zvýšení počtu 

registrovaných i autorizovaných uživatelů1. Dalším cílem byl prodej fundraisingových 

předmětů, díky kterému je z podstatné části finančně zajištěn chod občanského sdružení 

signály.cz. V místě hlavního programu jsme měli k dispozici veliký prodejní stan. Kromě 

prodeje fundraisingových předmětů a možnosti přístupu na internet jsme zde 

účastníkům setkání nabízeli možnost registrace a autorizace. Každý nově registrovaný 

nebo autorizovaný uživatel získal poukaz na jeden nealko-koktejl. Koktejly se připravovaly 

přímo na místě, centrem „signaláckého“ stanu byl totiž barový pult. Celá akce byla pro 

signály.cz velmi úspěšná, celkem se na ní od 14. Do 19. srpna registrovalo 438 nových 

uživatelů, autorizovaných přímo na místě bylo 314 uživatelů. Po skončení akce se díky 

propagaci registrovalo dalších 213 uživatelů, celkem tedy více než 650 nově 

registrovaných uživatelů díky propagaci a účasti signály.cz na CSM. 

Na CSM 2012 jsme se připravovali na víkendovém teambuildingu ve Fryšavě pod Žákovou 

                                                   

1
 Autorizovaný je ten uživatel, který prokázal, že údaje a vložená fotografie, které zadal při registraci na signály.cz jsou jeho a 

jsou pravdivé. Tento uživatel je proto důvěryhodný a má na signály.cz více práv. 
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horou, který proběhl 22. – 24. června. Tzv. TsUnAmi víkendu 2 (navázali jsme na 

předchozí ročník) se kromě členů Realizačního týmu zúčastnili i někteří z dobrovolníků 

signály.cz. Tito dobrovolníci se později zúčastnili i přípravného týdne bezprostředně před 

setkáním a aktivně se zapojili i při samotném CSM. 

Kromě Celostátního setkání mládeže byly signály.cz v průběhu roku přítomné i na dalších 

akcích, především na diecézních setkání mládeže, křesťanských festivalech (Festival VOX, 

UNITED,…), Katolické charismatické konferenci, Studentském Velehradu a dalších akcích. 

Stejně jako v minulých letech byly signály.cz i v roce 2012 častými mediálními partnery 

pro organizátory dalších akcí pro křesťanskou mládež. 

Již tradičně se signály.cz zúčastnily Poutě křesťanských médií na Svatém Hostýně. Opět 

přímo na místě probíhala soutěž pro děti, bylo možné přidat svoji prosbu nebo díky na 

signalácký kříž, který se nesl v průvodu při závěrečné modlitbě. Bohužel se nám 

nepodařilo signály.cz aktivně zapojit do přípravy poutě a nikoli jen přímo na místě. 

Zůstává to proto cílem do dalších let. 

Letos poprvé se signály.cz prezentovaly na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě ve dnech 

4. - 5. července. Stánek jsme měli společně s Radiem Proglas. Cílem do následujícího roku 

je opětovná účast signály.cz na této národní pouti. 

Od roku 2011 patří mezi cíle sekce MPP výroba bižuterie a tržba z jejího prodeje. V roce 

2012 jsme místo Tvořivého víkendu, který pravidelně pořádáme, uspořádali workshop 

v rámci CSM ve Žďáře. Každý účastník workshopu vyrobil několik párů náušnic a jako 

poděkování za pomoc při doplnění zásob si dva páry odnesl. V březnu navíc proběhla 

Tvořivá sobota, na které se sešlo několik dobrovolníků signály.cz, princip výroby náušnic 

byl stejný jako na CSM. 

 

V červnu 2012 posílila sekci MPP stážistka Barbora Boháčová, která zde absolvovala svoji 

Erasmus pracovní stáž. Zapojila se do chodu celé sekce, především v propagaci a na výše 

zmíněném Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Zajišťovala účast 

signály.cz na ekumenickém festivalu UNITED ve Vsetíně, měla na starost soutěž o 

vstupenky na tuto akci, provoz stánku na samotné akci a další věci týkající se UNITED 

festivalu. 

 

Mezi cíle sekce do roku 2012 patří kromě výše zmíněného především rozvinutí stávajících 

mediálních partnerství a navazování nových, další nárůst počtu registrovaných 

a autorizovaných uživatelů, omlazení uživatelské základny uživatelů a organizace dalšího 

Tvořivého víkendu. 
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Sekce Redakce 

Personální zajištění 

Funkci šéfredaktorky v roce 2012 vykonávala Bc. Markéta Trmačová. Do chodu redakce se 

dále v různé intenzitě zapojilo několik desítek dobrovolníků z celé České republiky.  

Charakteristika sekce 

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

podporovat a motivovat uživatele k aktivnímu zapojení v prostoru signály.cz. 

 

Redakce signály.cz se dělí na další dvě sekce, a to: 

a) Tvůrčí sekce Redakce signály.cz,  

b) Sekce správy obsahu a tipů redakce. 

 

Hlavní náplní práce Tvůrčí sekce Redakce signály.cz je vytváření vlastního nového obsahu. 

Redakční články by měly odpovídat cílové skupině signály.cz a být pro uživatele 

obohacující. Tyto články by také měly být uživatelům inspirací k jejich vlastní tvorbě a 

aktivitě na signály.cz. 

 

Redakce signály.cz v současné době zajišťuje dvě rubriky vycházející téměř každý den, a 

to „Slovo na den“ a „Událost dne“. Dále spravuje tzv. s.magazín, který sdružuje další 

redakční blogy. Do s.magazínu patří např. blog Týden shrnující nejdůležitější události 

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

divadla, literatury a filmu, dále blog E-neděle publikující převzatá zamyšlení, blog 

Křesťanská média informující o programu rádia Proglas a TV NOE, blog s.tručně 

přinášející krátké zprávy důležité pro cílovou skupinu signály.cz či blog V akci!, který slouží 

převážně k informování o různých aktuálních akcích. Při příležitosti konání některých 

velkých akcí zajišťuje Redakce signály.cz také zpravodajství z dané akce či pomáhá se 

správou vzniklých speciálních blogů (např. CSM Tábor 2007, ActIv8 a Světové dny 

mládeže v Sydney 2008, Papežská návštěva 2009, UNITED festival, Světové dny mládeže 

v Madridu 2011, CSM ve Žďáru nad Sázavou 2012). 

 

Redakce připravuje také tzv. témata. V roce 2012 došlo k určité redukci, kdy témata 

přestala být vázána, jak tomu bylo v minulém roce, na konkrétní měsíc (tzv. Téma 

měsíce). Tato témata jsou specifická tím, že se do jejich tvorby mohou zapojit všichni 

uživatelé signály.cz. V návaznosti na ně se pro uživatele občas koná i tematicky zaměřená 

soutěž či jiná doprovodná aktivita. 

 

Do tohoto tvůrčího bloku se zapojuje přibližně 15 dobrovolníků, v různé intenzitě 

spolupráce.  
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Hlavní činností sekce správy obsahu a tipů redakce je monitorovat a kontrolovat obsah 

vložený uživateli a dále zvýrazňovat kvalitní obsah samotných uživatelů signály.cz. Tím, že 

redakce s materiálem vloženým uživateli pracuje, například jej zvýrazňuje a upoutává na 

něj, usnadňuje návštěvníkům webu přístup k zajímavým příspěvkům na signály.cz, činí 

obsah přehlednějším a také tak v neposlední řadě podporuje aktivitu uživatelů. 

 

Tato práce spočívá v několika bodech. Dobrovolníci přidávají tzv. tipy redakce – na akce, 

fotky, videa a odkazy. Tyto tipy jsou v prostoru signály.cz zviditelněné. Dobrovolníci také 

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

prostřednictvím Výběru z blogů, připravují tzv. Video týdne a starají se o správu 

nástěnky akcí – schvalují akce vložené uživateli, sami vkládají zajímavé akce, případně 

akce štítkují či upravují.  

 

Redakce se také stará o propagaci obsahu signály.cz skrze sociální síť facebook.com, kde 

publikuje převážně upoutávky na zajímavý obsah vycházející na signály.cz. 

 

Úkolem redakce je dále kontrola obsahu a zajišťování dodržování Pravidel signály.cz.  

 

Do tohoto bloku se zapojuje přibližně 14 dobrovolníků. 

Redakce samozřejmě 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 „tváří v tvář“ (např. prostřednictvím soutěží, pořádaných 

akci apod.). Spolu se sekcí Vedení se podílí např. na zajištění účasti signály.cz na klíčových 

akcích. 

Hodnocení 

Rok 2012 byl rokem, který byl silně provázán s konáním Celostátního setkání mládeže 

ve Žďáru nad Sázavou. Toto setkání bylo určené pro cílovou skupinu signály.cz. Bylo tedy 

pro nás klíčové a zasáhlo téměř všechny sekce signály.cz. Redakce nebyla výjimkou.  

 

Příprava na celostátní setkání mládeže byla pro celý tým signály.cz tématem celého 

prvního pololetí. Do obsahu se toto setkání promítlo od počátku roku až do podzimních 

měsíců. Hlavní viditelný prostor mu pak byl věnován převážně v letních měsících. Pod 

signály.cz běžel oficiální český blog tohoto setkání, na kterém vycházely příspěvky od 

tiskového týmu, který byl vytvořen speciálně pro tyto účely. Všechny tyto články byly 

propagovány skrze hlavní stránku signály.cz.  Na blogu vycházely informace jak před 

setkáním, tak i během něj a po něm. Po dobu konání byly v prostoru signály.cz 

publikovány a zvýrazňovány články a informace přímo z akce. Tím se mohla 

zprostředkovat alespoň částečně atmosféra setkání těm, kteří na něm nemohli být přímo 

přítomni. Po samotném setkání se redakce snažila upozorňovat na zajímavý obsah 
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týkající se setkání (blogové články, fotky, videa apod.), který na signály.cz vložili uživatelé. 

Redakce se dále také podílela na tvorbě knížky „Ovoce Ducha“. Tato kniha, či spíše 

kronika setkání, obsahovala zajímavosti, fotografie, promluvy biskupů a také dojmy a 

vzpomínky „obyčejných“ účastníků celostátního setkání mládeže. Kniha vyšla 

v nakladatelství Paulínky v počtu 1000 výtisků a byla distribuovaná jak prostřednictvím 

signály.cz, tak i Diecézních center pro mládež a v knihkupectvích.  

 

Redakce v roce 2012 také zajišťovala chod různých redakčních blogů, tzv. s.magazín, 

spravovala a monitorovala obsah vložený uživateli a navázala na tradici Témat měsíce. 

V roce 2012 došlo k určité redukci Témat měsíce. Bohužel se totiž nepodařilo naplnit 

prvotní ideál, aby Témata měsíce byla tvořena převážně uživateli. Jen do málokterého 

tématu se zapojilo aktivně více uživatelů a bohužel se také nepodařilo najít dostatek 

dobrovolníků zajišťujících chod těchto témat. Proto byl počet témat během roku snížen. 

V tomto roce na signály.cz proběhla tato Témata signály.cz: Čteme YouCat, Vztahy, Doba 

postní, Velikonoce, Duch svatý, Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, Rok 

víry, Evangelium v mém životě. V návaznosti na ně proběhlo také několik soutěží. 

Novinkou bylo spuštění tematických anket. Došlo také ke grafické úpravě Témat 

signály.cz v prostoru webu tak, aby byla více viditelná. 

 

Výzvou do dalšího roku nadále zůstává zlepšení propagace a upozorňování na kvalitní 

obsah, který je na signály.cz publikován, a to jak uživateli, tak i redakcí. Redakce by se 

měla také stále snažit podporovat uživatele v jejich vlastní aktivní činnosti a zapojení se 

do této sociální sítě, a to v návaznosti na aktuální zájmy a potřeby uživatelů a i rozvoj 

moderních technologií. Velkou výzvou a úkolem pro redakci je začít využívat a pracovat 

právě s moderními technologiemi. Do příštího roku je třeba rozšířit práci s videi a 

obohatit tak obsah např. o videoreportáže a videospoty tak, aby byl pro uživatele stále 

poutavý a byl podaný pro ně zajímavou a přístupnou formou. Obsah je také stále více 

třeba přizpůsobovat uživatelům, kteří pro přístup na web využívají své mobilní telefony. 

Výzvou a důležitým úkolem je také stálé prohlubování duchovního rozměru signály.cz, a 

to ve spolupráci s Duchovní sekcí signály.cz.  

Z nadcházejících akcí je pro redakci klíčové především Celosvětové setkání mládeže 

v brazilském Rio de Janeiru. Hlavním úkolem bude především zprostředkování atmosféry 

tohoto jedinečného setkání těm, kteří se do brazilské metropole nevydají. 

V roce 2013 čekají Redakci signály.cz v neposlední řadě personální změny. Lze očekávat, 

že na tyto změny naváže i nová koncepce pojetí obsahu, zaměření a činnosti Redakce 

signály.cz. 
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Duchovní sekce 

Personální zajištění 

Za duchovní sekci je zodpovědný P. 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. 

Hodnocení 

V roce 2012 se podařilo navázat na předchozí rok a duchovní signály.cz se pravidelně 

účastnil porad Realizačního týmu, tato účast byla spojená s duchovním slovem (krátké 

zamyšlení nad biblickým textem). Proběhla také osobní setkání s jednotlivými členy týmu. 

Cílem do dalšího roku je pokračování v obou těchto činnostech a jejich další 

prohlubování. 

Proběhl také víkend pro tým a nejbližší spolupracovníky, na kterém hrála významnou roli 

právě duchovní obnova, o kterou se staral p. Jenda Krbec. Dále proběhl „Týden modliteb 

za signály.cz“, jehož texty měl na starosti duchovní. 

Velkou duchovní oporou byla přímá účast duchovního signály.cz na CSM 2012, duchovní 

poskytoval pomoc celému týmu nejen v duchovní sféře, ale i v dalších věcech a pomáhal 

stmelovat kolektiv Realizačního týmu a dobrovolníků. 

Výzvou do dalšího roku zůstává vytvořit síť duchovních osob (zasvěcené osoby), které by 

poskytovaly duchovní podporu uživatelům na signály.cz. Stává se to tak výzvou do dalšího 

roku. 

Kromě P. Jana Krbce, který je za sekci zodpovědný, zde působí také další kněží z celé 

České republiky, kteří jsou neorganizovanými přispěvateli. Porad se zhruba jednou za 

měsíc účastnil i P. Jan Balík, ředitel Sekce pro mládež ČBK. 

Hlavním problémem sekce je i nadále časová vytíženost P. Jana Krbce. 



  

 

Výroční zpráva signály.cz, o. s. 2012 

17 

Sekce vývoj 

Název sekce: Vývoj 

Personální zajištění: 

Hlavní zodpovědnou byla do konce srpna 2012 Mgr. Zdeňka Ptáčková, od října 2012 se 

jím stal Jan Škrášek. 

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. Dále sekce zajišťuje grafické práce spojené 

s návrhy a aplikacemi návrhů do systému, 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. 

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: 

V roce 2012 proběhl velký refactoring2 šablon blogů. Díky tomu mají šablony interně 

mnohem lepší strukturu, celý systém šablon je přehlednější a je jednodušší provádět 

úpravy. 

Celé signály.cz byly přepsány na nejnovější verzi Nette Frameworku, na kterém fungují. 

Bylo dosaženo toho, že kód signály.cz je bezpečnější a je zde potenciál pro nové vývojáře. 

Profilové fotografie byly nově uloženy podle jedinečných ID a tím došlo ke zjednodušení 

závislosti jednotlivých částí webu, v návaznosti na to byla naprogramována možnost 

změny nicků. 

Hlavní změnou a viditelným posunem v roce 2012 bylo naprogramování mobilní verze 

                                                   

2
 Refaktorování je disciplinovaný proces provádění změn v softwarovém systému takovým způsobem, že nemají vliv na vnější 

chování kódu, ale vylepšují jeho vnitřní strukturu s minimálním rizikem vnášení chyb. 
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signály.cz. Celý vzhled komunitního webu byl překódován do nového modulárního 

systému (styly zpracovává LESS). Posléze byly přidány responzivní styly. 

Kromě výše uvedeného bylo opraveno další obrovské množství menších chyb a 

nedostatků, vyřešeno přes 170  issue (chyby nebo požadavky na vylepšení) 

v našem ticket systému Redmine. 

V listopadu proběhlo školení vývojářů, z účastníků školení bohužel není nikdo více aktivní.  

Do roku 2013 je cílem sekce rozšíření dobrovolnické základny, oprava menších chyb 

a další vývoj signály.cz v návaznosti na nové technologie a trendy. 
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Sekce Ekonomika 

Personální zajištění 

Zodpovědnost za ekonomickou sekci měla Marie Vrzalová. 

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. Velkým finančním zdrojem pro signály.cz jsou různé granty od organizací a 

dary od fyzických a právnických osob. Dále také prodejem fundraisingových předmětů. 

Sekce má za úkol evidovat veškeré příjmy a výdaje a zpracovávat je pro účetnictví. S tím 

souvisí starost o běžný účet a pokladnu občanského sdružení.  Aby sekce fungovala tak 

jak má, jsou zapotřebí dobrovolníci převážně ze sekce marketingu, kteří pomáhají při 

prodeji fundraisingových předmětů na různých akcích pro křesťanskou mládež. Další 

velmi důležitou osobou pro chod sekce je účetní. Fungování ekonomické sekce zasahuje 

do všech ostatních sekcí signály.cz. o. s. Bez dostatečných příjmů by totiž ostatní sekce 

jen stěží fungovaly. 

Hodnocení 

Na začátku roku 2012 byla podána žádost o grant Renovabis, která byla úspěšná a byla 

schválena ve výší 9800 Euro na modernizaci signály.cz. Během roku se podávala žádost o 

grant od Nadace pro radost, který byl schválen ve výši 8000 Kč na redakční činnost. Dále 

jsme žádali o dotaci Magistrátu města Brna, která byla schválena ve výši 10 000 Kč na 

provoz signály.cz room. Neúspěšnou žádostí byla žádost o grant, který byl vypsán MŠMT 

ČR. 

Za úspěšnou akci občanského sdružení lze považovat 2. ples signály.cz, který se konal 

9. 11. 2012 v prostorách společenského centra Brno-Bystrc. Díky této akci signály.cz 

mohly získat finanční prostředky na svůj vývoj (prodejem vstupenek a lístků do tomboly). 

Tombolu mohlo občanské sdružení uspořádat díky štědrým sponzorům a dárcům. 

Občanské sdružení signály.cz má v současné době 220 členů. Jeho hlavním cílem je 

oslovit a přilákat nové členy především ve věkové kategorii do 26 let. Výše členského 

příspěvku je stanovena od roku 2011 pro studenty 100 Kč/rok a pro pracující 200 Kč/rok. 

V létě 2012 proběhlo celostátní setkání mládeže, kterého se zúčastnily signály.cz, které 

měly pro účastníky připravenou GPS hru o chytrý telefon. Hra měla u účastníků úspěch. 

Za úspěšnou lze považovat i propagaci a prodej fundraisingových předmětů nejen na této 

akci, ale i na jiných akcích a i v rámci e-shopu, který byl zřízen na komunitním webu v 

roce 2011. 
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Mezi cíle v následujícím roce patří zejména podpořit prodej fundraisingových předmětů 

na e-shopu,  uspět v grantových výzvách, oslovit firmy, které by mohly být sponzory, 

snažit se více propagovat signály.cz a tím získat více firem, které budou inzerovat na 

našich stránkách. 
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Činnost občanského sdružení 

Propagační činnost 

Signály.cz se během roku prezentovaly na mnoha akcích, kde svým uživatelům 

umožňovaly registraci a autorizaci, členství v občanském sdružení a zakoupení 

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

o vejití do povědomí 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. 

Vzdělávací a formovací akce 

Signály.cz také realizovaly vlastní projekty, kterými se snažily 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 

signály.cz podílejí. V roce 2012 se jednalo hlavně o TsUnAmI víkend 2, který byl zároveň 

teambuildingovým setkáním a přípravou na CSM 2012 ve Žďáru nad Sázavou. 

Akce jiného druhu 

Ples  

Společenské centrum v Brně-Bystrci hostilo 9. listopadu 2012 v pořadí 2. ples signály.cz. 

Více než dvě stovky hostů měly možnost přihlížet předtančení v podání s.life, zúčastnit se 

taneční soutěže nebo sledovat půlnoční překvapení, které připravil Realizační tým. 

K poslechu hrála kapela Nota Bene. S organizací vydatně pomáhalo téměř třicet 

dobrovolníků, kteří se střídali při chystání plesu, obsluze u baru nebo při úklidu sálu. 

Moderátory plesu byli Vendula Krůlová a Richard Weis. Celý ples provázela výborná 

atmosféra. 

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.  

Po celý rok byla navazována komunikace s organizátory různých akcí formou mediálního 

partnerství. Jednalo se o festivaly (VOX, Festival na vodě, UNITED, Festival pod věží, …), 

Púť zaľúbených, UNIT atd. 
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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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Finanční rozpočet za rok 2012 

 

Příjmy celkem (Kč)  

    

191000 

Tržby z prodeje služeb  

    

56000 

Úroky     

    

1000 

Jiné ostatní výnosy   

    

1000 

Tržby z prodeje materiálu  

    

80000 

Přijaté příspěvky (dary)  

    

36000 

Přijaté členské příspěvky  

    

7000 

Provozní dotace   

   

10000 

Výdaje celkem (Kč)  

    

217000 

Spotřeba materiálu   

    

84000 

Spotřeba energie   

  

19000 

Ostatní služby   

   

86000 

Mzdové náklady   

    

25000 

Jiné ostatní náklady   

    

2000 

Poskytnuté členské příspěvky 

    

1000 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 

(Kč)    

-26000 
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Závěrečné slovo a poděkování sponzorům 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v naší činnosti v roce 2012 podpořili, 

a to ať už modlitbou, finančně nebo přidáním své ruky k dílu při různých akcích. 

Velké díky patří především Sekci pro mládež ČBK a Asociaci křesťanských sdružení 

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

fungování. 

Děkujeme také 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 obsahem 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 Tarsicius a IN 

 

Díky všem sponzorům a dárcům, kteří nám poskytli finanční podporu: 

 Ministerstvu kultury České republiky 

 Jihomoravskému kraji 

 Nadaci pro radost 

 Magistrátu města Brna 

 Renovabisu 

 Stavební firmě Navláčil 

 Petrovi Blažkovi 

 A dalším 
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Kontaktní a identifikační data 

 
Název organizace: signály.cz, o. s. 

Datum registrace: 13. 8. 2008 

Sídlo organizace: Kozí 8, 602 00 Brno 

Statutární zástupce: Bc. Aneta Macanová 

Telefon: 775 907 333 

E-mail: predseda@signály.cz 

IČO: 22720758 

Bankovní spojení: Fio banka 

Číslo účtu: 2800033168/2010 
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Přílohy 

Články uveřejněné na signály.cz 

 

Tvořeníčko, tvoření.... 

KRISTÝNA KUČEROVÁ  3. 3. 2012 20:41   RUBRIKA: AKTUÁLNÍ ZPRÁVY 

A je to! Před chvílí nám skončila tvořivá sobota. Co že to bylo? Tvořivá sobota je mladší 

sestra Tvořivého víkendu, který se uskutečnil již před rokem. Obě akce mají společné kromě 

názvu tvořivý i svůj cíl, tedy seznámení lidí, kteří jsou na signálech pod různými nicky, i 

v reálném světě, vytvoření příjemné a kreativní nálady a výrobu (nejen) náušnic. 

Už teď se na vás těší asi stovka nových a nápaditých náušnic a několik broží. :) 

Minulý rok jsme korálkovali a používali FIMO hmotu, letos přišla na řadu jako novinka organza. 

Organza je látka, ze které se šikovným účastnicím tvořivé soboty podařilo vyrobit krásné a 

originální výrobky. Kromě ní používaly i drátky a korálky. 

Zkrácená verze článku, celý najdete zde: https://tym.signaly.cz/1203/tvorenicko-tvoreni 

https://www.signaly.cz/kucerovk
https://tym.signaly.cz/rubrika/aktualni-zpravy
https://tym.signaly.cz/1104/tvorivy-vikend-se-signaly-cz
https://tym.signaly.cz/1203/tvorenicko-tvoreni
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Vyzkoušej si tričko na vlastní kůži! 

Kristýna Kučerová 10. 8. 2012 18:31 RUBRIKA: AKTUÁLNÍ ZPRÁVY | ŠTÍTKY:ZDAR2012 

Máme pro vás další důvod, proč jet na Celostátní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou. Jsou jím 

nová signalácká trička. 

Nová dívčí tílka sluší blondýnkám i brunetkám....   ...menším i větším...... 

 

                                                

...a hodí se k sukním i kalhotům... 

 

Zkrácená verze článku, celý najdete zde: https://tym.signaly.cz/1208/vyzkousej-si-tricko-na-vlastni 

https://www.signaly.cz/kucerovk
https://tym.signaly.cz/rubrika/aktualni-zpravy
https://www.signaly.cz/stitky/zdar2012
https://tym.signaly.cz/1208/vyzkousej-si-tricko-na-vlastni
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Parket jsme roztančili s radostí 

 Kristýna Kučerová 16. 11. 2012 22:29 RUBRIKA: O NÁS | ŠTÍTKY:PLES2012 

Před týdnem touto dobou se Společenské centrum Bystrc otřásalo v základech. Probíhal tam totiž 

2. ples signály.cz, který se nesl v duchu verše z Lukášova evangelia Máme proč se veselit a 

radovat. 

A že jsme se veselili a radovali, co nám síly stačily. Celý ples zahájili skvělí moderátoři Ričík a 

Vendy (vendykr) společně s duchovním signály.cz P. Jendou Krbcem a Anetou Macanovou, 

koordinátorkou signály.cz. P. Jenda vedl modlitbu, ve které všechny vyzval, aby alespoň jeden 

tanec během večera s radostí věnovali Bohu. 

Všichni, kteří na ples přišli, to mohli roztančit na tanečním parketu za doprovodu skupiny NOTA 

BENE, zapojit se do taneční soutěže, zasoutěžit si v tombole nebo se naučit country tance, které 

jako předtančení uvedli obyvatelé s.life. 

K příjemné atmosféře přispěl i bar, který kromě obvyklého sortimentu tentokrát nabízel i něco 

navíc. Všichni si pochutnávali na vynikajících jednohubkách a toustech a na výborném štrůdlu. 

Byla zde možnost osvěžit se i jedním ze tří koktejlů, který bar nabízel, nechybělo ani portské víno 

(dolihované víno z oblasti severního Portugalska) a další (o něco typičtější) nápoje. 

Závěrem tohoto malého ohlédnutí děkuji za celý Realizační tým signály.cz  úžasným 

moderátorům, všem dobrovolníkům, sponzorům, účastníkům plesu a ostatním, kteří se nějak 

zapojili do jeho příprav nebo realizace. Jen díky vám se ples vydařil. Snad se vám na něm líbilo a 

příští rok se potkáme na dalším, již třetím plese signály.cz. :o) 

Článek najdete na https://tym.signaly.cz/1211/parket-jsme-roztancili-s-radosti 

 

https://www.signaly.cz/kucerovk
https://tym.signaly.cz/rubrika/o-nas
https://www.signaly.cz/stitky/ples2012
https://tym.signaly.cz/1211/parket-jsme-roztancili-s-radosti
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Fotografie 

 

    

Stánek signály.cz na Studentském Velehradu 

 

 

signály.cz na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, 

prodej fundraisingových předmětů 
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signály.cz na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, 

počítače s připojením k internetu pro účastníky 

 

 

 signály.cz na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru 

nad Sázavou, 

workshop – výroba náušnic 
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signály.cz na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, 

Realizační tým a dobrovolníci 

 

 

 

 

signály.cz na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, 

„koktejlový koutek“ 
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Ples signály.cz, půlnoční překvapení Realizačního týmu 

 

Ples signály.cz 

 

 

 

 


