SIGNÁLY – PROFI TÝM V PROFI SÍTI
Co jsou Signály a jak vznikly?
Signály jsou sociální síť pro mladé křesťany. Má dvě hlavní složky: první tvoří redakce
a zahrnuje hlavně s.magazín, kde uživatelé
najdou zprávy z křesťanského života, inspirativní články nebo informace k víře a litur-

Co lze na Signálech všechno najít?

na Google. Pro začátek stačí jméno, fotka
a e-mail, nebo může každý procházet web
jen tak, bez registrace.

Jak to je se získáváním nových kamarádů, když se osobně neznají?
Můžu se připojit do již existující skupiny nebo se s někým seznámit?
Na Signálech existuje řada skupin podle
nejrůznějších témat, účelů nebo geografické
polohy. Některá jsou pro společnou modlitbu všech uživatelů, některá si zakládají místní společenství. Své místo mají i ministranti,
skauti, muzikanti nebo animátoři! Každý si
může najít nebo sám založit, co ho právě
zajímá. Další přátele je možné najít samo-

Kromě toho, co už bylo zmíněno, je to například Duchovní podpora – tým zasvěcených osob, který je k dispozici všem uživatelům portálu. Redakce příležitostně organizuje různé soutěže nebo diskuse na aktuální
témata. Signály jsou živé společenství, které
se chce i společně modlit, proto redakce sbírá každý měsíc úmysly a prosby a nechává za
ně sloužit mši svatou. Jelikož jsme sociální síť,
nechybí nám kalendář akcí, foto a video galerie nebo e-shop. Úplně nově máme speciální program pro uživatele, ze kterého mohou
získat peníze například na organizaci akcí ve
svých farnostech.
Doporučujeme sledovat signály i na Instagramu (instagram.com/signaly.cz) a na
Twitteru máme každý den inspirativní Slovo na den (twitter.com/slovonaden)!

spravují jednotlivé sekce webu – a bez nich
by to rozhodně nešlo! Profese i věk se různí,
všechny nás spojuje hlavně nadšení pro věc.
Všechny nás duchovně doprovází otec Josef
Novotný (beppe).

Kolik programátorů na signálech
pracuje a kde mají server?
Čtyřčlenný tým programátorů v čele s Janem Škráškem (Hrach) tvoří v realizačním
týmu zvláštní jednotku. O fyzický server Signálů se starají v datacentru v Praze. Signály na něm zabírají zhruba čyři sta gigabajtů
kapacity!

Stává se často, že administrátoři
musí čelit útokům hackerů (crackerů)? Jak se jim brání?

Existuje nějaká appka do telefonu,
přes kterou lze na Signálech fungovat?

Poslední dobou máme řadu návštěvníků
z Číny, kteří nám hlavně zakládají akce na
falešné profily. Bohužel v čínštině, takže ani
nevíme, jestli třeba nejsou taky křesťanské!
Náš tým si ale v minulosti už v podobném
případě úspěšně poradil, takže to jistě zvládne i tentokrát.

Ano, signály aktuálně mají aplikaci do mobilu s OS Android. Nicméně je hodně stará,
plánujeme vytvořit aplikaci úplně novou.

Kde Signály sídlí?

Na čem programátoři momentálně
dělají? Co všechno musí řešit?

Zázemí pro vybavení a pro porady realizačního týmu je na tzv. s.Roomu v Brně na
ulici Kozí v prostorách Studentského centra.
Zdaleka ne všichni členové týmu z Brna pochází nebo tu žijí.

Rozhodně se nedá říct, že by programátoři neměli co dělat, naopak, redakční tým
i sami uživatelé často přichází s tipy na nové
funkce nebo nová vylepšení – třeba rychlejší nahrávání fotek a videí nebo možnost zadání data křtu vedle data narození. Jednou
z posledních větších novinek jsou právě nové
otevřené diskuse, které dříve na Signálech
byly a teď se obnovily. Chystáme takzvaný
Šuplík – sbírku materiálů pro animátory,

Koho můžeme v redakci najít?
Beppe (Josef Novotný) duchovní podpora
Jordanna (Anna Jordanová) redakce
Ajunnka (Alice Šindelková) marketing
Vacekvaclav (Václav Vacek) koordinátor projektu
Vasekpetru (Vašek Petrů) moderátor plesu Signálů

gii. Druhou část tvoří sami uživatelé – píší
vlastní blogy, mají svá společenství a diskuse,
společně se modlí aj.
Kromě toho signály.cz slouží jako informační
web během akcí, jako jsou celostátní setkání mládeže a podobně. Máme 6 000 návštěv denně!
Tuto podobu mají posledních deset let; úplným základem projektu byla nástěnka křesťanských akcí, kterou pomohla založit Sekce
pro mládež České biskupské konference.
V zásadě jsou Signály takové velké spolčo
on-line. Máme poslání „Přivést Krista blíž
mladým lidem“ – nemyslíme tím jen to, že
přijdeš na Signály a my ti přivedeme Krista
blíž, ale taky, že kdo chodí na Signály, měl
by přivádět Krista blíž mladým lidem tam,
kde žije nebo kde se pohybuje více (třeba na
Facebooku…).

Může se každý připojit a jak na to?
Samozřejmě, každý nový uživatel je na signálech vítaný. Založit si profil je velmi jednoduché – buď přímo na stránkách, nebo se lze
také připojit přes účet na Facebooku nebo

zřejmě na blozích, v diskusích nebo ve skupinách, které organizuje samotná redakce.

V čem jsou Signály jiné než ostatní
sítě?
Na rozdíl od všech ostatních chtějí být
Signály živým křesťanským společenstvím,
které bude otevřené, ale zároveň bezpečné.
I proto doporučujeme našim uživatelům nechat se autorizovat – prokázat svou identitu.
Takto ověřený uživatel má pak na svém profilu speciální logo, podle kterého mají ostatní
jistotu, že se nejedná o nějaký falešný profil.
Chceme, abys mohl na Signálech načerpat
novou sílu, něco se dovědět, najít duchovní oporu nebo kamarády stejně smýšlející
a s touhle výbavou zase vyrazit na Facebook
nebo do světa! Chceme, abys nám pomáhal
evangelizovat svět a na Signálech k tomu nabízíme „nářadí“. :-)
Konkrétně ve srovnání s Facebookem si
dáváme záležet na tom, aby nikdo nezneužil
data našich uživatelů k reklamě, ani sami nemáme žádné sponzorované odkazy.

Hlavní koordinátor celého projektu je Vašek Vacek (Wascheck). Šéfkou redakčního
týmu je aktuálně Lenka Kolaříková (Kollenka), k ruce jí je Anička Jordanová (Jordanna)
a navíc externí redaktoři. Marketingové záležitosti má na starosti Ája Šindelková (Ajunnka). Tomuto stálému týmu je k dispozici
v současnosti asi čtyřicet dobrovolníků, kteří

ˇ
Soutež

se signály.cz!

Tipněte, kolik blogových článků nahráli uživatelé na web Signálů za celý
rok 2016.
Tři z vás s nejlepším odhadem dostanou tričko a barevné brýle z e-shopu
signály.cz!
Svoje tipy posílejte na soutez@signaly.cz do 20. 1. 2018.
Správnou odpověď si můžete přečíst
v únorovém čísle.
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vedoucí společenství.
Brzy také bude možnost vytvořit si na Signálech pro spolčo vlastní
web. Samozřejmě také
nejde vytvořit web, který nestárne, protože by
časem přestal být kompatibilní s jinými službami. Tudíž je tu vždycky
spousta práce s přepisováním starých věcí do
nových a s opravováním chyb, které vždycky vzniknou. Programátorský tým odvádí velmi
dobrou práci!

Signály také iniciují
spoustu akcí a projektů, jedním z posledních je i seriál
Církev za oponou.
O čem je tento seriál a kde ho můžeme shlédnout?
Pro někoho je církev
zastaralá instituce, která zastavila svůj vývoj
někde ve středověku
a teď jen smutně vzpomíná na doby své největší moci. Jiným naskakují taková synonyma
jako odpustky, inkvizice,
celibát, majetek. Seriál
má za cíl přiblížit všem,
které tato témata zajímají, nový pohled na
celou věc, ať už jsou členy církve nebo přichází
zvenčí. V prvních dvou
dílech se diskutovalo
o křesťanských hodnotách a o celibátu; připravujeme epizody o životě
v semináři a o „všedním
dni“ kněze.
Každý díl vyvěšujeme na YouTube kanál
signály.cz i na samotný web cirkevzaoponou.signaly.cz. Aktuálně
máme naplánovaných sedm dílů, na
které máme finanční prostředky.

A je to jasné, když na síti,
tak na Signálech.
Děkujeme za rozhovor.
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Tým Signálů pravidelně vyjíždí na akce,
jako je CSM v Olomouci.

O fyzický server Signálů se starají v datacentru v Praze.

Příprava dalšího dílu seriálu Církev za oponou.

Láká tě zapojit se
do tvorby Signálů?

Noví spolupracovníci jsou vítáni.
Co se týká programování a technické oblasti, více se dozvíš na mailu vyvoj@signaly.cz.
U všeho ostatního budeme moc rádi, když se
zájemci ozvou na signaly@signaly.cz.
Po předchozí domluvě je možné redakci Signálů
i osobně navštívit.

Foto: Kalinovsky Dmitry, kaiwaterfield - Adobe stock, Vojtěch Hlávka - Člověk a víra, archiv Signaly.cz

„Jsem na Signálech.“ „Jasně, já
taky,“ odpoví jeden ministrant, zatímco další se možná nechápavě
ptá, o čem se to ti dva baví. Ať už
patříš do kterékoli skupiny, tohle
téma je přesně pro tebe. Zeptali jsme se hlavního koordinátora
Vaška Vacka na všechno, co by tě
o Signálech mohlo zajímat, ať už jsi
uživatel, nebo se jím teprve staneš.

