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Představení signály.cz, o.s.
Signály.cz o. s. je spolek (dříve občanské sdružení) založený 13. 10. 2008. V současné
době má 52 členů, kteří každoročně přispívají na provoz sdružení. Signály.cz o. s. je
tvůrcem a provozovatelem komunitního webu www.signaly.cz, jehož základním cílem je
napomáhat ke zdravému osobnostnímu rozvoji a duchovnímu obohacení mládeže.
Kromě komunitní uživatelské části obsahují webové stránky i redakční část, ve které
nabízí širokou škálu témat a textů, fotografií i videí.
Signály.cz o. s. jsou ve svém měřítku ojedinělým projektem takového rozsahu nejen v ČR,
ale i v okolních státech.
Cílovou skupinou je převážně křesťanská mládež, tento web je však otevřen všem
a mohou se registrovat všichni, kteří jsou ochotní dodržovat pravidla slušného chování.
Signály.cz se tak snaží vychovávat a vést své uživatele k hodnotám, zodpovědnému životu
a rozvoji zdravé osobnosti, a to vše v přátelské atmosféře.
Hlavními cíle sdružení jsou:
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 v žití své víry.
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.
Hlavní zodpovědnost za provoz komunitního webu nese Realizační tým, jehož součástí je
koordinátor, manažer marketingu, šéfredaktor redakce, koordinátor vývoje a duchovní
podpora. V širším rozsahu se pak na provozu, vývoji a obsahu komunitního webu
signály.cz podílí velká skupina dobrovolníků, kteří zdarma věnují svůj volný čas a úsilí pro
rozvoj a údržbu tohoto projektu.

Struktura organizace
Spolek signály.cz, o. s. je právnická osoba zapsána 1. 1. 2014 u Krajského soudu v Brně.
Název organizace: signály.cz, o. s.
Datum vzniku: 13. 8. 2008
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Sídlo organizace: Kozí 8, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Václav Vacek
Telefon: 775 907 333
E-mail: signaly@signaly.cz
IČO: 22720758
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2100033167/2010
www.signaly.cz
Za organizaci jedná předseda, který je statutárním orgánem sdružení.
Výkonným orgánem 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.
Kontrolním orgánem je Správní rada, která je tvořena třemi členy, a to Mgr. Petrem
Blažkem, Ing. Robertem Pechou a P. ThDr. Janem Balík PhD.

Struktura komunitního webu
Blogy
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. Redakční tým signály.cz spravuje několik vlastních
blogů, které mají poskytovat podnětné texty a zajímavé informace. Tyto blogy se sdružují
v s.magazínu.

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.

Akce
Jedná se o možnost zadat určitou kulturní, společenskou, sportovní, vzdělávací nebo
duchovní akci do kalendáře akcí a pozvat ostatní uživatele na tuto akci. Pro zajištění
pravdivosti údajů akcí 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, čímž je
zvýrazní.

Videa
Uživatelé mají možnost přidávat pod tuto aplikaci videa, která je zaujala. Redakce vybírá
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dvakrát týdně konkrétní video, které doporučuje uživatelům ke zhlédnutí. Mezi nejčastěji
doporučovaná videa patří videoklipy, spoty, přednášky, autorská videa či 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“ (citát z Bible), přehled narozenin přátel a také
seznam přátel aktuálně přihlášených na signály.cz. Pod „Co se děje…“ má uživatel
možnost vidět přehled aktuálních aktivit jeho přátel, a to například komentáře, přihlášení
se k akcím či různé odkazy. Součástí hlavní stránky je taky „Dnešní výběr z blogů“, který
připravuje Redakce, a informace „Z jedné vlny“, o tom co se aktuálně děje na signály.cz.

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, ve které se publikovaly články
z diecézních časopisů. S projektem signály.cz vyhrál Jan Šedo soutěž Junior Internet.
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
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.
Václav Vacek, předseda signály.cz, o. s.
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Charakteristika a činnost jednotlivých sekcí
signály.cz v roce 2014
Koordinátor signály.cz
Koordinátorem projektu v roce 2014 byl Václav Vacek.
Koordinátor zodpovídá za celý projekt jako celek a personální obsazení Realizačního
týmu. Dohlíží tedy na výsledky a efektivitu organizace práce jednotlivých členů. Navazuje
a udržuje kontakty s klíčovými partnery. Koordinuje také projekty, které jdou napříč
jednotlivými sekcemi. Koordinátor také zajišťuje kontakt se správní radou.

Marketing, propagace a PR
V roce 2014 proběhla výměna zodpovědné manažerky. Michaelu Zobačovou vystřídala
v září 2014 Anežka Močubová.
Mezi činnost sekce Marketing, propagace a PR patří komunikace a spolupráce s jinými
subjekty, která 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.
V roce 2014 byly signály.cz již tradičně mediálními partnery několika akcí (UNITED,
festival VOX, Katolická charismatická konference, Dny lidí Dobré vůle). Signály.cz se
zúčastnili Diecézních setkání mládeže po celé České republice. V roce 2014 pořádala
Sekce pro mládež ČBK Celostátní setkání animátorů v Třešti, kterého se signály.cz také
zúčastnily.
Sekce Marketing, propagace a PR měla z velké části na starost i organizaci již 4. plesu
signály.cz. Uskutečnil se 21. listopadu ve Společenském centru Brno-Bystrc.
V letošním roce jsme nově začali vydávat newsletter. Nechali jsme si vyrobit nová
propagační trika, která nám profesionálně a sponzorsky nafotil Petr Bukovský.

Redakce
V roce 2014 vystřídala na podzim šéfredaktorku Renatu Svobodovou Tereza Demlová.
Do chodu redakce se dále v různé intenzitě zapojilo několik desítek dobrovolníků z celé
České republiky. Redakce signály.cz zodpovídá za obsahové naplnění signály.cz. Hlavním
cílem sekce je podporovat a motivovat uživatele k aktivnímu zapojení v prostoru
Výroční zpráva signály.cz, o. s. 2013
6

signály.cz. Úkolem redakce je dále kontrola obsahu a zajišťování dodržování Pravidel
signály.cz.
Rok 2014 se v redakci signály.cz nesl ve znamení rozvíjení započatých projektů.
Pokračovali jsme v představování a přibližování sociálního učení církve mládeži. Cílem
tohoto velkého tématu bylo důkladnější vzdělávání mladých v této konkrétní oblasti.
V článcích a videích se tak dozvídali například o postoji církve k různým ekonomickým
otázkám, životnímu prostředí, práci či rodině.
Toto velké téma skončilo v létě a s příchodem podzimu 2014 jsme rozjeli nové téma,
tentokrát zaměřené na katolickou antropologii. Téma s názvem Tajemství člověka
odkrývá odpovědi církve na otázku „Co znamená být člověkem?“ Uživatelé signály.cz se
tak dočetli například o sebepřijetí, sebevědomí, přátelství či sexualitě.
Novinkou tohoto roku je projekt Chat s osobností. Každý měsíc na signály.cz zavítá host,
který hodinu odpovídá na dotazy uživatelů. Dosud pozvání přijali například arc.
Graubner, politik P. Bělobrádek, Max Kašparů, MUDr. I. Burdová, teologický etik J.
Lorman a mnoho dalších.
I v tomto roce jsme pokračovali v propagaci zajímavých a podnětných videí na homepage
signály.cz. Uživatelé tak mohli několikrát týdně shlédnout různorodá videa – ať už
hudební klipy křesťanských interpretů, přednášky nebo třeba upoutávky na akce.
Signály.cz se dlouhodobě snaží o intenzivnější propojení se Sekcí pro mládež ČBK a jejími
cíli. Letos jsme proto například pravidelně publikovali Dopisy mladým, které jí psal
královehradecký biskup Jan Vokál při příležitosti Roku povolání a 350letého výročí této
diecéze.
Další novinkou roku 2014 byl nově spuštěný blog Z křesťanského světa pod hlavičkou
redakčního s.magazínu. Cílem blogu je seznamovat uživatele signály.cz s novinkami z
„křesťanského světa“. Nedílnou součásti blogu jsou promluvy papeže Františka,
informace o církevních událostech (např. synoda o rodině) a inspirace pro duchovní život.

Duchovní sekce
V duchovní sekci vystřídal zodpovědného P. Mgr. Jana Krbce P. Mgr. Josef Novotný.
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.

Vývoj
Hlavním zodpovědným byl Jan Škrášek.
Fungování sekce zasahuje do veškeré správy fyzického počítače – serveru, na němž jsou
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signály.cz provozovány, dále starost o veškeré programové vybavení a všechny funkčnosti
aplikace, včetně administračních částí. Dále vývoj 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 mnoha různorodých nástrojů. Údržba systému obsahuje neustálý
návrh aplikace, struktur databáze, grafického uživatelské rozhraní a samozřejmě samotné
programování.
V rámci půlročního vývoje byly naprogramovány funkce zejména pro podporu
společenství. Nově mohou společenství vytvářet vlastní obsah: akce, fotogalerie a
příspěvky. Příspěvky publikované pod identitou společenství jsou pak doručovány všem
uživatelům přímo na jejich nástěnku.
V roce 2014 došlo též k ustanovení dalšího směřování code-basesignály.cz. Bylo
rozhodnuto migrovat na ORM Framework Nextras\Orm. Díky migraci bude možné
výrazně jednodušeji programovat novou funkcionalitu a bude také umožněna
jednoduchá migrace na PostgreSQL databázi. Byly kompletně přesány blogy, jejich kód je
nyní nový a přehledný. K přepsání dalších sekcí dochází průběžně, započaly práce na
přepsání sekce Fotografií.
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Finanční přehled za rok 2014
Výnosy celkem (Kč)

783.396,33

Tržby a vlastní výkony a za zboží

114.674,01

Ostatní výnosy

19.614,32

Přijaté příspěvky

625.108,-

Provozní dotace

24.000,-

Náklady celkem (Kč)

707.235,92

Spotřeba materiálu

69.406,-

Služby

170.654,44

Osobní náklady

462.922,-

Ostatní náklady

4.097,48

Poskytnuté členské příspěvky

156,-

Hospodářský zisk

76.160,41
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Závěrečné slovo, poděkování sponzorům a Klubu
přátel signály.cz
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v naší činnosti v roce 2014 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.
Velké díky patří také všem partnerům, kteří nás podporují a s nimiž nejen mediálně
spolupracujeme. Díky všem sponzorům a dárcům, kteří nám poskytli finanční podporu.
Václav Vacek, předseda signály.cz, o. s.
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Přílohy
Fotografie ze 4. plesu signály.cz
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Fotografie z porad a vývojového campu
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Prezentace signály.cz na akcích
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