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Tisková zpráva.

Multiplex Prague Digital TV upravuje programovou nabídku
PRAHA, 30. 6. 2014
V programové nabídce společnosti Prague Digital TV (PDTV), provozovatele Regionálního multiplexu
4. dochází ke změně. PDTV na žádost provozovatele programu Metropol TV ukončila ke dni 30. 6.
2014 vysílání této televizní stanice. Metropol TV přitom byla první televizí, kterou PDTV zařadila do
své nabídky, když v září roku 2012 spouštěla svou regionální síť.
Avšak diváci o zprávy a informace z Prahy a Středočeského kraje nepřijdou. PDTV aktuálně zařazuje
do své nabídky nový program s názvem Praha TV.
K programové změně dojde v noci z 30. 6. na 1. 7. 2014. Od úterý si diváci v Praze i části středních
Čech budou moci naladit program Praha TV na 46. kanále (674 MHz), šířený z lokalit Strahov, Ládví a
Zelený pruh. Změny obsahu multiplexu se projeví na přijímačích po provedení nového naladění 46.
kanálu (674 MHz).
„Doporučujeme divákům pokud možno zvolit na svém set top boxu či televizoru manuální způsob
ladění, protože změny se tak dotknou pouze stanic vysílaných v tomto multiplexu a ostatní zůstanou
v přijímačích uloženy beze změny.“ dodává Petr Formánek, jednatel společnosti Prague Digital TV.
Po novém naladění přijímačů bude multiplex obsahovat následující programovou skladbu:
- Praha TV
- Noe TV
- KINOSVĚT
- Retro Music TV
- regionalnitelevize.cz
- FAJNROCK TV
- TV Regina
- Harmonie TV
- Rádio Dechovka
Mapu pokrytí televizním signálem šířeným PDTV je možné nalézt zde.
O společnosti Prague Digital TV.
Společnost nemá dlouhou historii, ale tvoří ji lidé, kteří mají dlouholeté a odborné znalosti v tomto oboru a určitě mají co
přinést nového. Její původní název „admin TV“ byl proto v r. 2012 nahrazen novým, současným názvem. Společnost je
spojena s takovými jmény jako je Leoš Pohl a Petr Formánek a nejvýznamnějšími dodavateli Rohde&Schwarz, E4C Group
a další.
Na rozdíl od názvu firmy je síť třech vysílačů šířícím televizní programy na 46. kanálu v Praze již 14 let a patří k zavedeným,
spolehlivým sítím v Praze a Středních Čechách.
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