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Příloha A 

 
 
Splněno Kdy má být splněno Sekce Co Kdy bylo 

splněno 
 Září    
  vývoj 1.setkání  
  vývoj 2.setkání  
  redakce 1.setkání(individ.)  
  redakce 2.setkání(individ.)  
  redakce Výsledky práce na blogu   
  vývoj Výsledky práce na blogu   
  propagace Výsledky práce na blogu  
  propagace 1.setkání  
 28.10. manager Newsletter – info o grantu 28.10. 
 Říjen    
  vývoj 3.setkání  
  vývoj 4.setkání  
 16.-18.10.2009 vývoj WebExpo  
  redakce 3.setkání(individ.)  
  redakce 4.setkání(individ.)  
  Redakce Výsledky práce na blogu   
  Vývoj Výsledky práce na blogu  
  Propagace Výsledky práce na blogu  
  Propagace 2.setkání  
 Listopad    
  Vývoj 5.setkání  
  Vývoj 6.setkání  
  Redakce 5.setkání(individ.)  
  redakce 6.setkání(individ.)  
  Redakce Výsledky práce na blogu  
  Vývoj Výsledky práce na blogu  
  Propagace Výsledky práce na blogu  
  Propagace 3.setkání  
 Prosinec    
  Vývoj 7.setkání  
  Vývoj 8.setkání  
  redakce 7.setkání(individ.)  
  redakce 8.setkání(individ.)  
  Redakce Výsledky práce na blogu  
  Vývoj Výsledky práce na blogu  
  Propagace Výsledky práce na blogu  
  Propagace 4.setkání  
 Leden    
  vývoj 9.setkání  
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  vývoj 10.setkání  
  redakce 9.setkání(individ.)  
  redakce 10.setkání(individ.)  
  Redakce Výsledky práce na blogu  
  Vývoj Výsledky práce na blogu  
  Propagace Výsledky práce na blogu  
  Propagace 5.setkání  
 Únor    
  vývoj 11.setkání  
  vývoj 12.setkání  
  redakce 11.setkání(individ.)  
  redakce 12.setkání(individ.)  
  Redakce Výsledky práce na blogu  
  Vývoj Výsledky práce na blogu  
  Propagace Výsledky práce na blogu  
  Propagace 6.setkání  
 Březen    
  vývoj 13.setkání  
  vývoj 14.setkání  
  redakce 13.setkání(individ.)  
  redakce 14.setkání(individ.)  
  Redakce Výsledky práce na blogu  
  Vývoj Výsledky práce na blogu  
  Propagace Výsledky práce na blogu  
  Propagace 7.setkání  
 Duben    
  vývoj 15.setkání  
  vývoj 16.setkání  
  redakce 15.setkání(individ.)  
  redakce 16.setkání(individ.)  
  Redakce Výsledky práce na blogu  
  Vývoj Výsledky práce na blogu  
  Propagace Výsledky práce na blogu  
  Propagace 8.setkání  
 Květen    
  vývoj 17.setkání  
  vývoj 18.setkání  
  redakce 17.setkání(individ.)  
  redakce 18.setkání(individ.)  
  Redakce Výsledky práce na blogu  
  Vývoj Výsledky práce na blogu  
  Propagace Výsledky práce na blogu  
  Propagace 9.setkání  
 Červen    
  vývoj 19.setkání  
  vývoj 20.setkání  
  redakce 19.setkání(individ.)  
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  redakce 20.setkání(individ.)  
  Redakce Výsledky práce na blogu  
  Vývoj Výsledky práce na blogu  
  Propagace Výsledky práce na blogu  
  Propagace 10.setkání  
 

Příloha B 

Tým:       ______________________________________ 
 
 
Datum setkání:  ___________________________________________ 
 
Místo:   ______________________________________ 
   
Téma setkání:  ___________________________________________________ 
 
Obsah setkání: 

 

 

PPrreezzeennččnníí  lliissttiinnaa  
 
Jméno účastníka Podpis 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 

Podpis vedoucího týmu: _________________________ 
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Příloha C 
 
 
 
 

HHaarrmmoonnooggrraamm  aa  úúkkoollyy  ttýýmmuu  
  

 
Tým:       ______________________________________ 
 
 
 
 
Datum setkání Čas Místo Téma/Úkol 
Září    
Říjen    
listopad    
prosinec    
leden    
únor    
březen    
Duben    
květen    
červen    
červenec    
 

 
 
 
 

 
Podpis vedoucího týmu: _________________________ 
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Příloha D 
Tým:    Marketing, propagace a PR 

Hodnotící zpráva 
Období:  září 2009 
 
Hodnocené akce:  Festival pod věží, 1. schůzka HPT, Návštěva papeže 
 
Text hodnotící zprávy: 

 
Trainee program sekce Marketing, propagace a PR byl odstartován na přelomu srpna a září 
2009. Prvním krokem bylo samotné vytvoření týmu účastníků Trainee programu, kteří 
společně s krajskými koordinátory Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina začali fungovat 
jako tzv. Hlavní propagační tým. Ostatní krajští koordinátoři byli k činnosti tohoto týmu 
přizváni jako konzultanti, kteří mohou vznášet pro jeho činnost další nápady a připomínky.  
Na Festivalu pod věží, který se uskutečnil 18. – 20. 9. 2009, se účastníci Trainee programu 
zatím přímo do propagace signály.cz nezapojili. Propagaci zajistili jiní spolupracovníci 
propagace a krajští koordinátoři a tato jejich činnost byla sledována, aby si následně 
manažer signály.cz a členové Trainee programu ujasnili a definovali představu, jak má 
propagační akce vypadat a co je na ni třeba zajistit.  
V pondělí 21. 9. 2009 se uskutečnila první schůzka účastníků Trainee programu. Setkání se 
uskutečnilo v prostorách signály.cz room v Brně. Na programu bylo představení Trainee 
programu, jeho cílů a harmonogramu, identifikace s vyplývajícími úkoly a vzájemné 
seznámení. Účastníci Trainee programu spolu s krajskými koordinátory – Hlavní propagační 
tým také na tomto setkání intenzivně připravovali propagaci signály.cz na Návštěvě papeže. 
Významným počinem bylo vymyslení soutěže Proměna s papežem. Účastníci Trainee 
programu dále pomáhali s přípravou propagační akce po celý týden. 
Samotná propagační akce trvala od soboty 26. 9. do pondělí 28. 9. a konala se v Brně a ve 
Staré Boleslavi, kde se konaly hlavní události papežské návštěvy pro veřejnost. Z Hlavního 
propagačního týmu se akce přímo zúčastnili: Kačis, kucerovk, novakow, oqoq a Mildaborec. 
Celkově propagační týmy tvořilo v Brně a ve Staré Boleslavi 15 lidí, týmy se částečně 
překrývaly. Účastníci Trainee programu patřili mezi propagátory, kteří se zúčastnili 
propagace v Brně i ve Staré Boleslavi. Tato velká a náročná akce, koordinovaná přímo 
manažerem signály.cz, byla pro ně velkou zkušeností. Tvořili jádro týmu starající se o 
propagaci, online služby, prodej a soutěž Proměna s papežem. Podrobně se účasti signály.cz 
na návštěvě papeže věnuje článek na adrese http://tym.signaly.cz/0909/papezska-navsteva-a-
signaly a také účastník Trainee programu, novakow, sepsal své dojmy na svůj blog na 
signály.cz http://novakow.signaly.cz/ . 
 

Zapsal: Vojtěch Trmač 
 

___________________ 
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Příloha E 
Tým:    Marketing, propagace a PR 

Hodnotící zpráva 
Období:  24. října 2009 
 
Hodnocené akce:  Festival VOX 009 v Praze 
 
Text hodnotící zprávy: 

 
Všechno to začalo v sobotu ráno. Ten den (24. 10. 2009) se totiž v naší matičce Praze konal 
již šestý ročník festivalu VOX 009 a signály.cz u toho prostě nesměly chybět.  
 
Před desátou hodinou ranní se sešla přesně polovina naší signálské skupinky na zastávce 
autobusů SA. Všechny naše (i další) zavazadla jsme opatrně naskládali do autobusu, zabrali 
čtyři z pěti míst na zadní „pětce“ v autobuse a vyrazili jsme. Po celou dobu jsme měli 
skvělou náladu, dívali jsme se na Madagaskar, povídali si, blbnuli a sdělovali si poslední 
zbytečky nápadů, jak se prezentovat na VOXu. Cesta by byla možná sama o sobě dlouhá, 
ale nám to tak vlastně ani nepřišlo a ouha…my byli na Florenci. Kluci mě rychle vyhodili 
z autobusu, prý abych šla vyndat zavazadla, aby se nerozbily hrníčky…no…chvilku jsem 
odmlouvala (oni sami tu tašku nesli ve dvou), ale nakonec jsem šla. Hrníčky přežily, kluci 
přišli a společně jsme čekali na Radia, který za námi za malou chviličku dorazil (btw: v ruce 
držel nějakého hambáče a v té půl jedné snídal, jak nám oznámil☺). Koupili jsme si lístky 
na dopravu a šli/vezli se směrem na konečnou zastávku Dejvická. Tam byl společný sraz 
všech (novakow, wojtisek, Radio, Kačis, Johny06, inkixena, mildaborec a TerkaCach), co 
měli propagovat. Společně jsme se tedy vydali na cestu. No a jak bylo ještě před východem 
z metra vidět, organizátoři se činili. I kdyby člověk chtěl, tak se díky dokonalé navigaci 
prostě neztratí:). Šipky s plakátky VOXu byly opravdu na každém kroku.  
 
Když jsme konečně po pár minutách došli na „místo činu“, tak jsme byli rádi. Pořadatelé nás 
ale moc nepotěšili. Prý jsme přišli pozdě a zbyl na nás jen jeden stůl na všechny propagační 
věci. Z toho jsme nebyli dvakrát moc nadšení, ale tak co…s holkami jsme začaly chystat, 
vybalovat. Ale ještě, než jsme se do toho pořádně daly, tak přišla v ten den další dobrá 
zpráva: stoly budeme mít dohromady tři! Hurá! Tak se začalo znovu☺…práce bylo dost, ale 
my si s tím poradily…a nejen my holky, ale i kluci se činili. Na ochozy připevňovali 
bannery signálů, což určitě nebyla věc lehká. Po celé té přípravě jsme se na chvilku 
zastavili, ztišili se, pomodlili za celý průběh VOXu, k tomu jsme přihodili modlitbu před 
jídlem a pustili se do skvělého obědu, který nám připravila věrná uživatelka signálů mamca. 
Kostel proměněný v sál se začal pomalu, ale jistě naplňovat příchozími návštěvníky. My 
jsme u našeho stánečku doladili poslední věci, nakrájeli úžasně zelenou bábovku od 
Johnyho, do hrníčků nalili zelené pití a (alespoň z našeho pohledu) se mohlo začít.  
 
 
Celým festivalem nás provázel djchose. A že provázel skvěle!! Lidi se bavili, kapely a 
interpreti skvěle hráli. Ze začátku jsem se bohužel do sálu na Caine, R.E.J. a Markétu 
Liškovou nedostala, ale i v té „chodbičce“, kde jsem v tu dobu byla, byla slyšet skvělá 
hudba, zpěv, potlesky... Poslední kapela, která hrála před přestávkou, se jmenovala 
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Runaway My Son. To už jsem měla čas i volno, tak jsem se je vydala poslechnout. 
V průběhu první písničky jsem zjistila, že je vlastně znám (na SpringFestu jsem si jich tak 
nějak moc nevšímala a bohužel ani neposlouchala texty a doprovodné povídání, které bylo 
nádherné). Tahle skupina je totiž něčím úplně jiná, než všechny ostatní (vlastně každý má 
svůj styl). Runaway mě prostě oslovili a budu se na ně těšit zase někdy příště.  
O přestávce se pořád a stále propagovalo, prodávalo, zvalo do společenství, povídalo, 
zodpovídalo na dotazy, autorizovalo pomocí našeho nového SMS automatu ☺… Věřím, že 
kdo chtěl, tak se u nás rád zastavil. 
Po přestávce se na podiu objevilo (dle mého názoru) do této chvíle nejlepší a 
nejočekávanější seskupení s názvem Gospel Limited. Na ně jsem čekala celý den a dokonce 
i mou „směnu“ u signály.cz jsem si naplánovala tak, abych mohla slyšet celé jejich 
vystoupení. Můžu konstatovat, že stejně jako minulý rok, tak i tentokrát byli úžasní. Sama 
vím, jak je těžké zpívat takovou hudbu…obdivuju je všechny! No…a dostáváme se ke 
skupině Projevy radosti. Ano, chápu, že každý svou radost cítí jinak, jinak se jí snaží předat 
světu. Ale i na mě toto bylo moc. Lidi pogovali, skákali, pařili (já dokonce jednu dobu taky), 
ale…víckrát takovouto radost (já osobně) slyšet nemusím. Zajímavé to bylo, ale je tam to 
moje ale. Předposlední číslo si na podiu vystřihli kluci „zo Slovenska“ Adrem a 2ako1. 
Zpoza koutů jsem slyšela podobné věci a věty jako: „To je hip-hop, to neposlouchám…Rap? 
Co to tady dělá?“ A nakonec byli opravdu všichni překvapení. Příjemně! Tahle hudba 
(pokud se tomu tak dá ve většině případů říkat) sice možná někomu nic neříká, ale styl, 
který kluci mají, texty…to je prostě mazec!! Myslím, že jsem nebyla sama, kdo si to před 
podiem užíval. No a jako poslední se na festivalu představila kapela, která přicestovala 
z Německa, Waiting for Steve. Byl to vrchol celého festivalu a bylo co poslouchat. Dokonce 
mohl být člověk i mimo celý dav a hudbu slyšel (hlasitost byla mírně přestřelená). A taky 
nesmím zapomenout na naši tradici. Zapařit se signálskou vlajkou☺. To jsme taky nakonec 
stihly. 
 
Tak… „zazvonil zvonec a pohádky je konec”. Po dohrání poslední písničky následovalo 
děkování organizátorům, ale hlavně pak tomu Nejvyššímu. Modlitba je krásná věc a ten 
večer jsme měli hodně díků. Bez Něj by to nebylo ono!  
 
Už teď se těším, a všechny vás moc a moc zvu, na VOX 010!! 
 
 

Zapsala: Kateřina Hrubá 
 

_____________________ 
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Příloha F 
Tým:       Marketing, propagace a PR 
 
Datum setkání:  18. 2. 2010 
 
Místo:   signály.cz room 
   
Téma setkání:  Role jednotlivých osob v propagaci a diecézní 

setkání 
 
Obsah setkání: 

Účastníci Trainee programu v sekci propagace nadále pokračují ve vypracovávání 
procesu transformace propagačního týmu. Na této schůzce vymýšlejí společně 
nové názvosloví pro týmy dobrovolných spolupracovníků a celkovou prezentaci 
transformace vůči potenciálním dobrovolným spolupracovníkům. Zejména pak 
specifikují požadavky, předpoklady, role a náplně práce pro jednotlivé osoby, které 
budou tvořit nové týmy spolupracovníků. 
Na závěr, v praktcké části schůky, rozmýšlejí koncept prezentace signály.cz na 
Diecézních setkáních mládeže a svou účast na dalších nadcházejících akcích. 
 

PPrreezzeennččnníí  lliissttiinnaa  
 
Jméno účastníka Podpis 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
 

 
 

Podpis vedoucího týmu: _________________________ 



 
 

Příloha G 

 
 



 
 

Příloha H 
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Tento projekt je realizován za podpory   

Příloha I  

HHooddnnoocceenníí  TTrraaiinneeee  rreeddaakkččnnííhhoo  ttýýmmuu  
11..  ččttvvrrttlleettíí  

 
 

 V prvním čtvrtletí se Redakční skupina Trainee programu zaměřila především                      
na zorientování se v samotné Redakci signály.cz a v nástrojích, které Redakce signály.cz používá  
ke správě obsahu webu. Ve vlastní tvorbě Trainee redaktorek byl kladen důraz na psaní článků          
z prostředí, které je redaktorkám známé a ve kterém se orientují, a také na správný pravopis              
a stylistiku textu.  
 
 Viditelnou částí práce Trainee redakčního týmu je blog Kulturně (http://kulturne.signaly.cz), 
kde od října roku 2009, kdy byl blog spuštěn, do prosince roku 2009 vyšlo celkem 13 článků. 
Uživatelé signály.cz tak dostali tipy na zajímavé filmy a koncerty, nebo se k nim dostaly reportáže   
z proběhlých akcí či informace o životě spisovatelů zpracované  nápaditým stylem a i namluvené. 
Každá z účastnic psala o věcech a akcích jí blízkých, zároveň získala zpětnou vazbu od ostatních      
i od vedoucí Trainee redakční skupiny. Každý článek vydaný na blogu Kulturně má průměrně         
400 přečtení. 
 
 Během prvního čtvrtletí proběhla celkem 4 společná setkání všech členek Trainee programu 
a s každou účastnicí pak i několik setkání individuálních. Během těchto setkání jsme se zaměřili 
především na probrání určitých literárních žánrů (reportáž, rozhovor a recenze) – úkolem bylo 
uvědomit si stěžejní znaky jednotlivých stylů a praktické osvojení si jich. Reportáž a rozhovor jsme 
vyzkoušeli i prakticky, např. na autogramiádě s Markem Orko Váchou.  
 
 Témata jednotlivých společných setkání zněla: Trainee program, Redakce signály.cz, 
Setkání a komunikace s uživateli (vztahy s veřejností) a Komunikace a práce v týmu, která proběhla 
společně s Trainee skupinou Propagace. Součástí těchto setkání bylo i představení jednotlivých 
služeb signály.cz (akce, blogy, fotky) a gramatická okénka – procvičili jsme si například shodu 
podmětu s přísudkem, kde se píše “s” a kde “z”, vyjmenovaná slova apod. Na setkáních účastnice 
dostaly tématické materiály. 
 
 Během individuálních setkání se řešila především zpětná vazba na vypracované články, 
zadávání dalších úkolů a témata ze stylystiky. 
 
 Díky Trainee programu se do Redakce signály.cz zakoupila i vzdělávací literatura,                 
a to s tématem gramatiky a žurnalistiky. 
 
 Setkávání Trainee skupiny redakce ke konci roku zkomplikovaly personální změny               
v Redakci signály.cz, to ale bude vynahrazeno během následujících měsíců. 


