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Představení signály.cz, z. s.
Signály.cz, z. s. je spolek 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 44 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, která nabízí vlastní formační články a videa. Kromě správy webu realizuje
spolek další projekty pro mládež.
Cílovou skupinou je převážně křesťanská mládež. Web je však otevřen všem, kteří jsou
ochotní dodržovat pravidla slušného chování. Signály.cz zde nabízí bezpečné a důvěrné
místo na internetu, kde se lidé mohou navzájem obohacovat.
Hlavní zodpovědnost za provoz komunitního webu nese Realizační tým. V širším rozsahu
se pak na provozu, vývoji a obsahu webu signály.cz podílí velká skupina dobrovolníků.
Spolek úzce spolupracuje se Sekcí pro mládež České biskupské konference a doplňuje její
činnost.
Poslání signály.cz: Přivést Krista blíž mladým lidem.
Motto: Na jedné ~ vlně.

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, 2100033167/2010
Za organizaci jedná předseda, který je statutárním orgánem spolku.
Výkonným orgánem spolku je Realizační tým, který tvoří vedoucí jednotlivých sekcí.
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Struktura komunitního webu v roce 2017
Blogy
Blog na signály.cz funguje jako jednoduché 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 poskytují podnětné formační 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 akci do veřejného kalendáře a pozvat na ni ostatní
uživatele. Redakce navíc nejzajímavějším akcím přidává tzv. tipy, čímž je zvýrazní
a zobrazí na homepage.
Diskuze
V roce 2017 signály.cz spustily pro registrované uživatele novou službu - diskuze. Diskuzní
vlákna se mohou týkat různých oblastí života, víry, církve, vztahů, společnosti apod.
Témata zakládají sami uživatelé, ostatní na ně mohou bezprostředně reagovat.
Přímluvy
Další novinkou je sekce Přímluvy. Jedná se o sdílenou nástěnku modlitebních úmyslů. Za
zde vložené přímluvy, dárce a dobrovolníky signály.cz je každý měsíc sloužena mše svatá.
Společenství
Uživatelé mají možnost vytvářet zájmové skupiny – nazvané společenství. Zde pak sdílejí
vlastní obsah, zakládají akce nebo vytvářejí společný blog.
Videa
Uživatelé mají možnost sdílet videa, která je zaujala. Dobrovolníci redakce vybírají třikrát
týdně konkrétní video, které doporučují uživatelům ke zhlédnutí a zobrazují ho
na homepage.
Obchod
E-shop signály.cz nabízí nejen propagačními materiály. Prodej předmětů slouží výhradně
na podporu činnosti spolku.
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Fórum církve
Fórum církve je nový prostor na signály.cz, ve kterém mohou autorizovaní uživatelé
pokládat své dotazy představitelům naší církve. V současné době na ně 1x týdně reaguje
P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK. (www.signaly.cz/forumcirkve)
Duchovní podpora
Na webu signály.cz nabízí několik duchovních osob i možnost osobního doprovázení,
duchovní poradenství, „naslouchající ucho.“ V postní době je tato služba rozšířena
a aktivně nabízena zájemcům o hlubší duchovní přípravu na Velikonoce.
(www.signaly.cz/duchovni-podpora)
Grantový program Dobrý skutek
Spolek signály.cz, z. s. nabízí finanční podporu pro projekty a nápady mladých uživatelů
webu. Dotace je vázána na konkrétní témata a je závislá na štědrosti sponzorů programu.
Podrobnosti jsou zveřejněny na blogu dobryskutek.signaly.cz.
Hlavní strana uživatele
Hlavní stránka přihlášeného uživatele obsahuje oznámení pro vzkazy, ohlášky a výzvy,
vstup do editace profilu, přehled narozenin přátel, seznam posledních registrovaných
uživatelů a seznam přátel aktuálně přihlášených na signály.cz. Pod „Co se děje…“ má
uživatel možnost vidět přehled aktivit jeho přátel. 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, tipy na akce, společenství a videa.

Historie webu
Historie stránek www.signaly.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. polo magazín - 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, který se tak mohl naplno věnovat rozvoji
projektu.
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 dostal nápad zelenou. 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.
Komunitní web signály.cz se stále vyvíjí a snaží se držet krok s moderními technologiemi
a poptávkou mladých křesťanů.
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Situace v roce 2017
Na signály.cz se přihlásí průměrně 1.152 registrovaných uživatelů aspoň 1x za týden.
Nejvíce uživatelů je ve věku 27 let. Web má denně průměrně 6.048 návštěv (jedinečných
o cca polovinu méně). Na signály.cz je přes 3.250 blogů s cca 63.000 články.
Ukazuje se, že se uživatelský věk komunitního webu zvýšil. Nejvíce uživatelů je ve věku
kolem 27 let. Největší aktivitu v současné době na Signálech tvoří společenství Ženy,
matky, manželky.
Web je nejvíce využíván pro své blogy. Uživatelé si sem chodí číst nebo je tvořit. Díky
blogovým článkům, obsahuje web obrovské množství hodnotných myšlenek
a svědectví, což je stále největší poklad signály.cz.
Otevřené prostředí, kde je možné i smysluplně diskutovat, je využíváno v současné
době především starší mládeží a mladými rodinami, kterým nevadí technická zaostalost,
ale nachází zde buď společenství, službu druhým nebo inspiraci a prostor pro sdílení
v křesťanském životě.
Web signály.cz je poměrně rozsáhlým projektem, který nutně vyžaduje vývojového
specialistu nejen pro neustálou aktualizaci komponent, z důvodů kompatibility
s používanými službami a technologiemi třetích stran, ale i kvůli bezpečnostním
rizikům a měnícím se nárokům společnosti na komfort a poskytované služby
internetových aplikací. Zde ale často narážíme na nedostatek kvalitních programátorů na
trhu práce a jejich vysoké nároky na finanční odměnu.
Naší snahou je neustále web zdokonalovat, reflektovat současnou situaci a přinášet
nové služby, které mohou pomoci v životě a formaci mladých křesťanů. Letos se nám
podařilo spustit na webu novou sekci Diskuze a Přímluvy. Také jsme otevřeli online
prostor pro dotazy představitelům církve s názvem Fórum církve. Snažíme se i
vlastními projekty reagovat na poptávku mladých, kteří ji dobře prezentovali např. na
Fóru mládeže, které letos pořádala Sekce pro mládež ČBK.
V roce 2017 se uskutečnilo Celostátní setkání mládeže v Olomouci. K této akci signály.cz
naprogramovali nový web olomouc2017.signaly.cz, vlastní aplikaci pro mobilní telefony
se systémem Android a účastnili se akce s promo stánkem.
Zahájili
jsme
i
natáčení
vlastního
pořadu
Církev
za
oponou
(cirkevzaoponou.signaly.cz), který byl podpořen z Renovabis a CREDO CZ – nadační fond.
Cílem seriálu je odhrnout oponu s upřímnou touhou dozvědět se víc.
Tento rok jsme otevřeli grantový program Dobrý skutek (dobryskutek.signaly.cz), který
má za cíl finančně podporovat aktivity mladých křesťanů ve svých farnostech.
Dotaci vložil CREDO CZ – nadační fond a spolek signály.cz.
Pro podporu blogování
(blogroku.signaly.cz).

nově

vyhlašujeme

soutěž

Blog

roku

signály.cz

Výroční zpráva signály.cz, z. s. 2017
6

Na další roky připravujeme vytvoření úložiště pro materiály pro společenství, ale
i např. inzertní prostor pro skutky lásky a věci zdarma.
S vděčností děkuji mnoha dobrovolníkům, které často osobně vůbec neznám, ale kteří
zodpovědně slouží a pomáhají udržet široké služby webu.
Jsou to dobrovolníci zejména z oblastí:
-

výběr z blogů uživatelů
výběr tipů na videa
technická podpora
správa serveru
tvorba, revize a vkládání Slova na den
schvalování a tipování akcí
služba autorizace
výběr tipů na fotky
péče o modlitební společenství
osoby duchovního doprovázení
a další spolupracovníci redakce, marketingu nebo vývoje

Václav Vacek, předseda signály.cz, z. s.
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Charakteristika a činnost jednotlivých sekcí
signály.cz v roce 2017
Koordinátor signály.cz
Koordinátorem projektu v roce 2017 byl Václav Vacek.
Koordinátor zodpovídá za celý projekt jako celek, organizační a finanční řízení
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.
Signály.cz jsou členem neformálního společenství spolu@krestanskamedia, které
sdružuje křesťanská média v ČR. Koordinátor se zde účastní společných jednání a porad.

Marketing, propagace a PR
V roce 2017 pokračovala na pozici zodpovědné manažerky Alice Šindelková.
Činnost sekce Marketing, propagace a PR se dělí na komunikace a spolupráci s jinými
subjekty (partnery) a na komunikaci s uživateli. Ve vztahu s uživateli zajišťuje sekce
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 signály.cz.
V roce 2017 byly signály.cz již tradičně mediálními partnery několika akcí, které
propagovaly na svých stránkách (UNITED, Diecézní setkání mládeže, Katolická
charismatická konference a jiné.). Sekce Marketing, propagace a PR měla na starost také
organizaci již 7. plesu signály.cz., který se uskutečnil v tradičním termínu 16. 11. 2017
ve Společenském centru Brno-Bystrc. Sedmý ples signály.cz byl tematicky laděn do stylu
20. let. Na tomto plese proběhla malá oslava a připomínka 10. výročí vzniku
komunitního webu signály.cz.
V květnu jsme společně s dalšími křesťanskými médii vyrazily na pouť médií na svatý
Hostýn.
V srpnu 2017 jsme se také zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Olomouci (CSM)
s vlastním PR stánkem. Odpovědnou osobou za chod celého stánku se stal Václav
Šablatura a za propagaci Alice Šindelková. Na CSM proběhlo vyhlášení a předání cen
výhercům nové soutěže s názvem Blog roku, která probíhala od června. I v Olomouci
jsme si připomněli 10. výročí komunitního webu velkou oslavou s účastníky CSM.
Výroční zpráva signály.cz, z. s. 2017
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Redakce
Na začátku roku 2017 převzala vedení redakce nová šéfredaktorka Lenka Kolaříková, dále
v redakci pracovala redaktorka Anna Jordanová a byl přijat nový redaktor Václav Petrů.
Do chodu redakce se v různé intenzitě zapojili dobrovolníci z celé České republiky.
Redakce Signálů zodpovídá za obsahové naplnění signály.cz. Hlavním cílem sekce je
podporovat a motivovat uživatele k aktivnímu zapojení se v prostoru Signálů. Úkolem
redakce je dále kontrola obsahu a zajišťování dodržování Pravidel Signálů.
Redakční blogy Signálů nadále přinášely pravidelné rubriky - každodenní povzbuzení
v podobě Slova na den, přehled Liturgie týdne, pravidelné zpravodajství z křesťanského
světa, inspiraci pro duchovní život. Nově se podařilo oživit rubriku Ze života rozhovory se
zajímavými lidmi a soutěžemi o knižní tituly. V rubrice Akce jsme přinesli pozvánky
na zajímavé aktivity s křesťanskou tematikou, dále se rozvíjela spolupráce s partnery organizátory významných akcí, například festivalu United.
Ve spolupráci s produkční firmou Forleaf a za podpory nadačního fondu Renovabis se
podařilo rozjet projekt Církev za oponou. Jeho cílem bylo natočit sérií videí
prezentujících katolickou církev širokému internetovému publiku. V roce 2017 vyšly tři
díly s podtituly: Křesťanské hodnoty, Celibát, Seminář. Videa byly prezentovány na
kanále Signálů na youtube.com, kde dosáhly sledovanosti 10 000 - 15 000 zhlédnutí.
V roce 2017 Signály poprvé vyhlásily soutěž Blog roku. Zapojilo se do ní na několik
desítek blogerů, kteří se ucházeli o přízeň uživatelů. Redakce ocenila hodnotnými cenami
tři blogery, kteří získali nejvíce uživatelských hlasů a jednoho vítěze ceny odborné poroty.
Tu tvořili experti z oblasti křesťanských médií.
Redakce Signálů se spolupodílela na tvorbě závěrečné knihy mapující průběh a ohlasy
Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Na podzim jsme spustili web k modlitební
podpoře voleb nového prezidenta www.modlisezaprezidenta.cz.

Duchovní sekce
Za duchovní sekci byl v roce 2017 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 webu. P. Novotný kontroluje a odpovídá
za zveřejňované Slovo na den, které na každý den podle liturgických textů
připravuje dobrovolnice Magdalena Černá.
Jsme rádi, že na Signálech „žije“ společenství Modlitba se signály.cz a signály.cz – živý
růženec. Obě společenství se snažíme podporovat. Uživatelé zároveň mají možnost
oslovit kněze či řeholníka/řeholnici prostřednictvím služby Duchovní podpora. Tuto
možnost využívají například tehdy, když mají nějakou osobní otázku a hledají, na koho by
se s ní mohli obrátit.
Výroční zpráva signály.cz, z. s. 2017
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Vývoj
Šéfem vývojového týmu a hlavním programátorem v roce 2017 byl Jan Škrášek.
O vývojové úkoly se převážně dělil s Pavlem Šimkem, Přemkem Kochem, Vojtěchem
Změlíkem, Ondřejem Geršlem a dalšími. 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 sami uživatelé.
Signály poskytují také web hosting a podporu na svém serveru několika desítkám
menších webů uživatelů nebo spřátelených organizací.
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 uživatelského
rozhraní a samozřejmě samotné programování.
Letos jsme naprogramovali i nový web pro Celostátní setkání mládeže v Olomouci a
dále modifikovali podle požadavků Sekce pro mládež ČBK přihlašovací systém.
Vytvořili jsme i aplikaci pro mobilní telefony se systémem Android jako programový
a informační průvodce pro setkání v Olomouci.
Na jaře jsme uskutečnili zbývající semináře v rámci kurzu pro nové mladé vývojáře.
Celý kurz byl dotován Renovabis. Někteří absolventi vypadají nadějně pro další spolupráci
na vývoji webu signály.cz.
Přehled práce a nových funkcí na webu signály.cz z roku 2017:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

přidána podpora pro vkládání videí z Vimeo
propojení sdílení blogů s Facebookovým účtem
redesign grafiky uživatelského profilu
upgrade serveru na PHP 7.1
automatické upozornění uživatele na možnost importu akce
redesign přihlašovacího formuláře
umožnění znepublikování článku na blozích
přidáno lajkování komentářů
možnost přihlásit se přes účet Google
vytvoření administračního rozhraní produktů v eshopu
možnost vkládat fotku přímo na nástěnku profilu (zeď)
zvýšení podpory na virtuálním serveru metod2 na php 7.0
vytvoření prezentace doporučených společenství na homepage
shlukování společenství ve výpisu na profilu podle typu
přidání možnosti kopírovat akci
nová funkce mazání uživatele
Výroční zpráva signály.cz, z. s. 2017
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možnost vytvoření statické stránky na blogu
odesílání komentářů pomoci CTRL + ENTER
zavedení funkce zetlená společenství + rozdělení zobrazení ve výpisu společenství
renderování mapy akcí pro vložení do iframe
zkracování dlouhých statusů
deaktivace záložky odjinud
přidání RSS kanálu na blogy
vytvoření sekce Přímluvy
vytvoření sekce Diskuze
náhodný výpis z většího počtu akcí na homepage
označení příspěvků od autorizovaných uživatelů
umožnění editace statusu
nová statická stránka s platebními metodami na podporu webu
vytvoření webu modlisezaprezidenta.cz
funkce mazání společenství
pozvánka do společenství pro více lidí najednou
zasílání ohlášek na email uživatele
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Finanční přehled za rok 2017
Náklady
1 158 342,00 Kč
Spotřebované nákupy (tiskoviny, drobný majetek, technika, kancelářské
potřeby, apod.)
88 843,00 Kč
Nájemné a s ním spojené služby (nájemné serveru a kanceláře, energie,
úklid)
105 058,00 Kč
Prodané a darované zboží, promo materiály

51 161,00 Kč

Cestovné

30 702,00 Kč

Náklady na reprezentaci (občerstvení, ples)

27 108,00 Kč

Služby – vývoj, grafika

142 391,00 Kč

Poštovné

3 508,00 Kč

Ostatní služby (tvorba videí, domény, školení, apod.)

199 817,00 Kč

Mzdové a osobní náklady

496 908,00 Kč

Ostatní náklady (poskytnuté dary, členské příspěvky, aj.)
Výnosy

12 846,00 Kč
1 188 429,00 Kč

Tržby z prodeje služeb (reklama aj.)
Tržby za prodané zboží

3 733,00 Kč
69 759,00 Kč

Přijaté dary od právnických osob
Přijaté dary od fyzických osob
Přijaté členské příspěvky - zapsaný spolek
Ostatní výnosy (úroky aj.)

1 068 230,00 Kč
38 876,00 Kč
7 600,00 Kč
231,00 Kč

Zisk

30 087,00 Kč
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Závěrečné slovo
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v naší činnosti v roce 2017 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,
v marketingu a ve vývoji a přispívají tak k realizaci jejich cílů.
Velké díky patří také všem partnerům, kteří nás podporují a s nimiž nejen mediálně
spolupracujeme.
Děkujeme členům Klubu přátel signály.cz a jednotlivým dárcům, kteří nám
pravidelně přispívají na provoz webu.
Díky patří všem sponzorům, kteří nám poskytli finanční podporu.

Václav Vacek, předseda signály.cz, z. s.
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Přílohy
Fotografie ze 7. plesu signály.cz
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Prezentace signály.cz na Celostátním setkání mládeže v Olomouci
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Školení pro programátory

Pouť médií – pouť signály.cz
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Natáčení seriálu Církev za oponou
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