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Představení signály.cz, z.s.
Signály.cz z. s. je spolek (dříve občanské sdružení) založený 13. 10. 2008, jehož účelem
je veřejně prospěšná činnost v oblasti ochrany a vzdělávání dětí a mládeže, podpora
mladých lidí a podpora rodin. V současné době má 41 členů, kteří každoročně přispívají
na provoz organizace. Signály.cz z. s. je tvůrcem a provozovatelem komunitního webu
www.signaly.cz. 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 a videí.
Signály.cz z. 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.
Hlavní zodpovědnost za provoz komunitního webu nese Realizační tým, který tvoří
koordinátor, manažer marketingu, šéfredaktor, 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.
Hlavní činnost spolku:
Provozování webu www.signaly.cz (dále jen signály.cz).
Poslání signály.cz:
Přivést Krista blíž mladým lidem.
Motto:
Na jedné ~ vlně.
Vize signály.cz:
Signály.cz je komunitní web pro křesťanskou mládež. Chceme vytvořit bezpečné
a důvěrné místo na internetu, kde se lidé budou rádi scházet a navzájem obohacovat.
Naším cílem je podporovat mladé lidi, přispívat k jejich formaci a k setkávání v reálném
světě.
Cíle signály.cz:
 vytvářet otevřené a bezpečné prostředí pro komunikaci prostřednictvím internetu,
 podporovat setkávání mladých lidí v reálném světě,
 pomáhat rozvíjet schopnosti vyjadřování a zaujetí stanoviska ke společenským
otázkám,
 zvyšovat informovanost o politickém, kulturním a církevním dění,
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 podporovat a propagovat dobrovolnické a veřejně prospěšné činnosti,
prostřednictvím kontaktů se zahraničím umožňovat vzájemnou výměnu informací
a nabídku výměnných pobytů,
 pomáhat handicapované mládeži při její integraci do společnosti,
 vydávat vzdělávací materiály a publikace, knihy, videa, semináře, jejich propagace
a tvorba,
 podporovat rozvoj schopností a dovedností mladých lidí s možností jejich lepšího
budoucího uplatnění na trhu práce,
 prostřednictvím webu vychovávat mladé lidi k účelnému využívání volného času,
přispívat k jejich formaci a pomoci jim najít jejich místo ve společnosti,
 podporovat a vést mladé lidi k pomoci seniorům a sociálně vyloučeným osobám,
ochraně kulturních a náboženských památek a k ochraně životního prostředí,
 realizovat a podporovat další související projekty z oblasti vzdělávání a výchovy,
prevence rizikového chování dětí a mládeže a podpory rodin a dětí.
Hlavní cílová skupina:
Mladí lidé ve věku 15 – 26 let.
Vedlejší cílové skupiny:
Mladé rodiny.
Hlavní nástroje:






s.magazín – blogy redakce
výběr z blogů uživatelů
nástěnka akcí
prostor pro vlastní aktivitu uživatelů (profil, společenství, fotky, videa,…)
další formační obsah (např.: duchovní podpora, spolupráce se Sekcí pro mládež
ČBK, vlastní projekty)

Struktura organizace
Spolek signály.cz, z.s. je právnická osoba zapsána 1. 1. 2014 u Krajského soudu v Brně.
Název organizace: signály.cz, z.s.
Datum vzniku: 13. 8. 2008
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
Za organizaci jedná předseda, který je statutárním orgánem spolku.
Výkonným orgánem spolku je Realizační tým, který se skládá z předsedy a nejméně dvou
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dalších členů, které jmenuje předseda ze členů spolku. Realizační tým tvoří zodpovědní
vedoucí jednotlivých sekcí.
Nejvyšším orgánem spolku je správní rada a kontrolním orgánem spolku Kontrolní komise.
Kontrolní komise se schází 1 x za rok k interní kontrole spolku.

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
Signály.cz umožňují prezentování a vzájemné sdílení fotografií a alb mezi uživateli. Ti
mohou omezit viditelnost svého fotoalba pouze pro určité skupiny 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 až poté se zobrazí všem uživatelům. O toto schvalování akcí se starají dobrovolníci
redakce signály.cz, která navíc nejzajímavějším akcím přidává tzv. tipy, čímž je zvýrazní.

Videa
Uživatelé mají možnost sdílet videa, která je zaujala. Dobrovolníci redakce vybírají třikrát
týdně konkrétní video, které doporučují uživatelům ke zhlédnutí. Mezi nejčastěji
doporučovaná videa patří videoklipy, spoty, přednášky, autorská videa či komentáře.

Společenství
Uživatelé mají možnost vytvářet zájmové skupiny – nazvané společenství. Zde pak sdílejí vlastní
obsah, zakládají akce nebo blog.

Obchod
Obchod signály.cz tvoří eshop s PR předměty spolku. Prodej předmětů slouží výhradně
na podporu činnosti.

Odjinud
Záložka „Odjinud“ nabízí přehled zajímavých internetových odkazů.
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Hlavní strana uživatele
Standardním vybavením hlavní stránky každého přihlášeného uživatele jsou oznámení
pro vzkazy, ohlášky a výzvy, vstup do editace profilu, 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. Zde také vkládá své vlastní příspěvky. Součástí redakční části
hlavní stránky je výběr posledních šesti článků z s.magazínu, který připravuje redakce
signály.cz, výběr z blogů a tipy na akce a videa.

Historie
Historie stránek www.signály.cz sahá několik let před vznik občanského sdružení. Web byl
spuštěn 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 vznikl
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. Jiří Král přišel
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, z.s.
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Charakteristika a činnost jednotlivých sekcí
signály.cz v roce 2015
Koordinátor signály.cz
Koordinátorem projektu v roce 2015 byl Václav Vacek.
Koordinátor zodpovídá za celý projekt jako celek a personální obsazení Realizačního
týmu. Dohlíží na výsledky a efektivitu organizace a práci jednotlivých členů. Navazuje
a udržuje kontakty s klíčovými partnery. Koordinuje také projekty, které jdou napříč
jednotlivými sekcemi. Koordinátor také zajišťuje kontakt se správní radou.
V roce 2015 proběhla změna stanov signály.cz se změnou názvu dle nového občanského
zákoníku z roku 2014.
Díky dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jsme mohli zrealizovat několik
webinářů (seminářů online) pro uživatele portálu. Jednalo se o témata: Komunikace,
Motivace, Vedení týmu a Řešení konfliktů.
Navázali jsme spolupráci s aktivitou Hledáme rodiče.cz. Spolu se Sekcí pro mládež České
biskupské konference jsme začali s propagací Světového dne mládeže v Krakově
s papežem Františkem v roce 2016. K této akci jsme naprogramovali nový web
https://krakov2016.signaly.cz a zrealizovali několik propagačních soutěží.
Zahájili jsme práce na nové knize Boží doteky, která má být již druhou vydanou sbírkou
nejlepších příspěvků z per uživatelů signály.cz.
Na podzim proběhl i grafický redesign celého webu.

Marketing, propagace a PR
V roce 2015 proběhla výměna zodpovědné manažerky. Anežku Močubovou vystřídala
Alžběta Filipová.
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 2015 byly signály.cz již tradičně mediálními partnery několika akcí, které
propagovaly na svých stránkách (UNITED, festival VOX, Katolická charismatická
konference, P15 – Národní setkání mládeže na Slovensku apod.). Signály.cz se zúčastnily
Diecézních setkání mládeže po celé České republice. Sekce Marketing, propagace a PR
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měla z velké části na starost i organizaci již 5. plesu signály.cz. Uskutečnil se 16. 11. 2015
ve Společenském centru Brno-Bystrc.
V roce 2015 jsme také započali přípravu mediální propagace na Světových dnech
mládeže 2016 v Krakově (SDM). Odpovědnou osobou se stal Dominik Mach, který
zrealizoval v rámci této propagace nejen řadu videí, ale také zahájil přípravy
pro prezentaci PR stánku signaly.cz nabízející řadu služeb účastníkům SDM v roce 2016.
V rámci krakovských příprav bylo navrženo několik propagačních předmětů. Mimo jiné
trička, sluneční brýle a klobouky.

Redakce
V roce 2015 pokračovala na pozici šéfredaktorky Tereza Demlová, v redakci nově začala
pracovat i redaktorka Anna Jordanová.
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
signály.cz. Úkolem redakce je dále kontrola obsahu a zajišťování dodržování Pravidel
signály.cz.
V roce 2015 došlo k novému uspořádání redakčního obsahu (s.magazinu) ve spolupráci
s vývojáři, protože bylo nutné kromě obsahové změny uzpůsobit i prostor na webu.
Během roku redakce pracovala na novém redakčním plánu, promýšlely se výhody a rizika
různých alternativ rubrik, systému redakčního magazínu a způsobu a frekvenci vycházení
nových článků s ohledem na témata a v kontextu aktuálního stavu aktivních uživatelů
na signálech. S koncem roku vznikl konkrétní rámec nových rubrik pro uživatele
s obsahem, který tvoří členové realizačního týmu a zodpovídají za něj.
Dále se rozvíjeli započaté projekty, zejména chat s osobností, kam je vždy pozván host,
který během hodiny odpovídá na dotazy uživatelů. Za rok 2015 přijali pozvání např. Max
Kašparů, P. Martin Holík, biskup CČSH Juraj Dovala, hudebník Pavel Helan, politici z
KUD-ČSL a ODS na téma o uprchlících, P. Jan Balík a další.
Během roku 2015 vycházela na webu volně dostupná videa P. Skočovského na téma
“Bůh, sex a manželství”, odpovídající na otázky sexuality z pohledu víry a učení církve.
Videa plnila funkci zejména naučnou a informativní se zacílením na mládež a dospívající.
Jednalo se o samostatný projekt signály.cz hrazený mnoha sponzory.
I v roce 2015 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. Spolupracujeme tedy s vedením Sekce pro mládež a část obsahu
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konzultujeme či přebíráme právě z tohoto zdroje.

Duchovní sekce
Za duchovní sekci byl v roce 2015 zodpovědný 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.
Nově jsme na signály.cz spustili službu Duchovního poradenství. Členové tohoto
společenství nabízejí uživatelům svůj čas a zkušenosti pro doprovázení nebo konzultace.

Vývoj
Hlavním zodpovědným byl Jan Škrášek.
Fungování sekce zahrnuje správu serveru, na němž jsou 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 jejich
aplikacemi na systém, poskytuje podporu uživatelům v rámci diskuzí a blogů a správu
mnoha aplikací třetích stran, kterou využívá samotný vývojový tým, jiné
sekce signály.cz nebo samotní uživatelé.
Převážná část práce je samotné programování webové aplikace, dále správa mnoha
různorodých nástrojů a podpůrných programů pro běh dané aplikace. Údržba systému
obsahuje neustálý návrh aplikace, struktur databáze, grafického uživatelské rozhraní
a samozřejmě samotné programování.
V první polovině roku 2015 se jednalo zejména o dokončení, doladění a nasazení boxu
s doporučeními pro spřátelení se na signály.cz. Bylo provedeno velké množství drobných
úprav jak pro redakci, tak samotného systému. Byl nasazen nový systém náhledů
fotografií, který měnil nejen způsob generování těchto náhledů, ale také samotný vizuál
fotek a jejich alb. Nově byla přidána možnost procházet oštítkované fotky podobně jako
fotoalbum. Dále se v roce 2015 pokračovalo v přepisu modelové části do Nextras Orm –
kompletně byla přepsána sekce akcí a fotografií.
Na podzim byl po čtvrt roku příprav spuštěn nový vzhled pojmenovaný sirup, který přinesl
zejména nový layout úvodní stránky a grafický návrat ke kořenům signály.cz – zelené
barvě. V průběhu podzimu se ladily všechny nestihnuté drobnosti tohoto grafického
faceliftu.
Sekce vývoj zároveň v podzimních měsících zajistila kompletní naprogramování a správu
soutěží pro Krakov 2016. Na sklonku roku byla též naprogramována nová správa
profilových fotek a jejich ořezů a výřezu. Byl též přeprogramován systém e-shopu
pro novou platební bránu ThePay.
Výroční zpráva signály.cz, z.s. 2015
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Finanční přehled za rok 2015
Výnosy celkem (Kč)
Tržby a vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy

937.000,60.000,7.000,-

Přijaté příspěvky

814.000,-

Provozní dotace

56.000,-

Náklady celkem (Kč)

826.000,-

Spotřebované nákupy

126.000,-

Služby

271.000,-

Osobní náklady

427.000,-

Ostatní náklady

2.000,-

Hospodářský zisk

111.000,-
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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 2015 podpořili,
a to ať už modlitbou, finančně nebo přidáním své ruky k dílu při různých akcích.
Velké díky patří především České biskupské konferenci a Asociaci křesťanských spolků
mládeže, bez kterých by projekt signály.cz nevznikl a kteří se výrazně podílí na jeho
financování a fungování.
Dále děkujeme zejména dobrovolníkům, kteří pomáhají spolku signály.cz v redakci
i v marketingu a přispívají tak k realizaci jejich cílů signály.cz.
Velké díky patří také všem partnerům, kteří nás podporují a s nimiž nejen mediálně
spolupracujeme.
Děkujeme členům Klubu přátel signály.cz, kteří nám pravidelně přispívají na provoz webu.
Díky patří všem sponzorům a dárcům, kteří nám poskytli finanční podporu.
Václav Vacek, předseda signály.cz, z.s.
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Přílohy
Fotografie z 5. plesu signály.cz
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Fotografie z porad
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Prezentace signály.cz na akcích
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Natáčení video seriálu Bůh, sex a manželství
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Focení nových triček do eshopu
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