
 

 

Pravidla komunikace účastníků kanálu   Česká Republika - PRAHA 

1. Respektujte Zello komunitu - jednejte s jinými účastníky tak, jak vy chcete,aby se k vám chovali jiní. 

2. Na tomto kanále  je vedena komunikace jen v českém jazyku. Účastníci  hovoru na kanále mohou být  
z jakéhokoliv státu. 

3. Každý účastník na  tomto kanálu  vystupuje  a jedná sám za sebe. Při komunikaci účastníci používají 
uživatelská jména – volačky např. při výzvě k  hovoru, nebo  při  výzvě ke vstupu do probíhajícího 
hovoru. 

4. Uživatelé při komunikaci  na kanále  nechají  mezi dvěmi relacemi  dostatečnou pauzu, aby další 
účastník mohl  vstoupit do hovoru. 

5. Uživatel vstupující do hovoru použije  slovo Break („brejk“), kterým dává najevo, že chce vstoupit do 
hovoru. Účastníci probíhajícího hovoru pak mohou povolit vstup dalšího účastníka do hovoru. 

6. Tvůrci služby ZELLO stanovili  Podmínky používání služby ZELLO (Terms of Service ZELOO). 

V těchto podmínkách  je zdůrazněn zákaz obtěžování účastníků, používání vulgárních slov, 

symbolů,obrázků,použití násilí, vyhrožování. Pravidla komunikace si můžete přečíst také  na stránce 

http://www.cb18prahalocal.napady.net/pravy-sloupec/podminky 

7. Uživatel porušující soustavně pravidla komunikace na tomto kanále bude vlastníkem kanálu, nebo 
moderátorem kanálu slovně upozorněn a pokud nedojde k nápravě, pak bude uživatel zablokován 

8. Kanál je volný  pro  komunikaci  trvale 24 hodin denně. 

Dotazy  přes e-mail: cb18prahalocal@napady.net 
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( ENGLISH ) 

 

 

Rules communication channel participants Czech Republic - Prague 

First Respect Zella community - act with other participants as you want to be treated you different. 

Second On this channel of communication is conducted only in Czech language. Participants on the call 

channel can be from any country . 

3rd Each participant in this channel acts and acts for itself. When communicating participants use 

usernames - callsign eg when prompted to call , or when prompted to enter the current call. 

4th Users to communicate on the channel between the two sessions allowed sufficient break to the 

other party could enter into the conversation . 

5th User input to the call uses the word Break ( " Break " ) , which makes it clear that he wants to join 

the call. Participants ongoing call can then allow the entry of another party to the call. 

6th The creators services Zella set Terms of Service Zell ( Terms of Service and cabbage ) . 

In these conditions, the participants emphasized the prohibition of harassment , use of vulgar 

language , 

symbols , images, violence , threats . Communication rules can be read also on the 

http://www.cb18prahalocal.napady.net/pravy-sloupec/podminky 

7th User systematically violating the rules of communication on this channel will own channel or 

channel moderator verbally warned, and if not remedied, then the user will be blocked 

8th The channel is free to communicate continuously 24 hours a day. 

Inquiries via e - mail: cb18prahalocal@napady.net 
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