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Tisková zpráva.

Prague Digital TV přichází s novými programy v pražské regionální síti.
PRAHA, 28. 2. 2013
Společnost Prague Digital TV (PDTV) si dovoluje prostřednictvím této společné tiskové zprávy
informovat veřejnost, že uzavřela smlouvy s několika provozovateli na zařazení jejich
programů do své regionální sítě v Praze. Konkrétně se jedná o televizní programy Retro
Music Television, KinoSvět, Regionální televize CZ a rozhlasový program Rádio Dechovka.
Od pátku 1. 3. 2013 si diváci v Praze a části středních Čech budou moci naladit tyto programy
na 46. kanále. Mapu pokrytí je možné nalézt na adrese http://www.pdtv.cz/technickeinformace.html
Vyjádření představitelů jednotlivých programů:
Retro Music Television – Pavel Attel: „Vše co milujete z hudební historie - televize vysílající
videoklipy od šedesátých let 20. století do začátku milénia“.
Díky široké dramaturgii tak mohou diváci Retro Music Television sledovat ty nejskvělejší
hudební hity uplynulých dekád 24 hodin denně, a dokonce se stát dramaturgem vysílání
v pořadu Jukebox.
Vysílání Retro Music Television není přerušováno mluveným slovem, a proto jde o výbornou
hudební kulisu, jež může podkreslovat celý den, případně noc.
Mezi divácky velmi oblíbené pořady patří TUZEX, ve kterém znějí hity jen „z dovozu“, tedy ty
zahraniční, dále TRVALÁ, mix nesmrtelných hitů bez ohledu na zemi původu, zmíněný RETRO
JUKEBOX, o jehož playlistu rozhodují sami diváci, SLABIKÁŘ mapující hudební vývoj jednoho
interpreta, MILÉNIUM, v němž zní výhradně klipy natočené v roce 2000, nebo třeba čtvrteční
SWEET 60´S či METALOMÁNIE.
Regionální televize CZ – Eva Stejskalová: „Tímto krokem, který významně urychlil
profesionální a konstruktivní přístup provozovatele Regionální sítě 4, se významně zvýší
pokrytí programu regionalnitelevize.cz v rámci pozemního digitálního vysílání. Věřím, že
obyvatelé našeho hlavního města pocházející z regionů možnost sledovat zpravodajství
z jejich rodných krajů ocení.“
Kino Svět – „Zahájení vysílání TV programu KinoSvět je pro nás významným mezníkem.
Doposud jsme se orientovali pouze na kódovanou placenou televizi šířenou prostřednictvím
satelitu a kabelu/IPTV. KinoSvět je neplacený program, který bude volně šířen i
prostřednictvím vybraných regionálních DVB-T sítí. Praha a Středočeský kraj jsou naším
prvním vykročením. Věřím, že se KinoSvět dostane i na obrazovky domácnosti, které naše
programy ještě nemohou sledovat.“ řekl ke vstupu do pražské regionální sítě Leoš Pohl,
jednatel Československé filmové společnosti s.r.o., provozovatele TV programů CS film, CS
mini, Horor Film a KinoSvět.
Rádio Dechovka – první dechovkové rádio je zavedenou, úspěšnou značkou. Jeho
vysílání bylo zahájeno v červenci 2009. Během tří a půl leté existence, se stanice
etablovala jako jedno z nejúspěšnějších, nejposlouchanějších ryze internetových radií
v České republice. Svým posluchačům nabízí nepřetržitý hudební program, sedm dní
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v týdnu moderovaný v denních hodinách.
Radio Dechovka zahájí vysílání na frekvenci AM 1233kHz nejpozději v zákonné lhůtě 180 dnů
od udělení licence, předpokládá však spuštění zkušebního provozu již během jara 2013.
„Tímto krokem chceme ukázat, že kromě starých dobrých středních vln umíme oslovit
posluchače i pomocí nejmodernějších technologií.“, řekl ředitel Radia Dechovka Roman
Culek.

„Rozšíření programové nabídky o 4 programy je významným signálem všem, že naše síť je
vnímána provozovateli jako kvalitní, spolehlivá a naplňující význam poslání regionálního
operátora pro Prahu a okolí s novými technickými prvky. V multiplexu kombinujeme oba
standardy i formáty digitálního vysílání, abychom ukázali odborné veřejnosti, že aktivně
hledáme cesty, jak přinést veřejnosti co možná největší rozmanitost v programové nabídce“
dodává Petr Formánek, jednatel společnosti Prague Digital TV.
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