Uživatelům televizních služeb
kabelové televize
TKR Rožnov pod Radhoštěm,
TKR Zubří
V Rožnově pod Radhoštěm dne 16.6.2016
Věc:

Změny u televizních služeb na síti kabelové televize (TKR)

Vážený uživateli,
v průběhu měsíců červenec, srpen a září 2016 proběhnou tyto změny:
- Od 1.7.2016 zahajujeme přípravy na odpojení z provozu první skupiny ANALOGOVÝCH televizních
programů, tzv. placené programy z „Rozšířeného programového balíčku“ – výčet konkrétních programů je
uveden dále – na některých odpojovaných programech budeme přidávat do spodní části obrazovky
textovou informaci o termínu odpojení programu z provozu. Všem uživatelům, kteří si zatím nedovybavili
svou domácnost pro digitální příjem kódovaných programů (nezakoupili si dekodér a kartu Conax),
nebudeme od 1.7.2016 účtovat poplatek 137,- Kč/měs. za „Rozšířený programový balíček“.
- Od 1.7.2016 končí vysílání Universal Channel, který zcela opouští český a slovenský mediální trh. V rámci
digitálního vysílání jej nahradil FilmBox (vysílán od 1.4.2016). V rámci analogového vysílání bude FilmBox
dočasně k dispozici od 1.7. do 16.8.2016 viz. dále.
-

Dne 11.7.2016 nastane odpojení z provozu/přesun prvních pěti ANALOGOVÝCH televizních programů:
Do 10.7.2016
Od 11.7.2016 cca 14:00
Kanál Frekvence Název programu
Kanál Frekvence Název programu
SE 14 252,25
TELKA
… přesun na …
E 48 687,25
TELKA
S 22
311,25
KINO Barrandov
… přesun na …
E 64 815,25
KINO Barrandov
SE 18 280,25
RELAX
… přesun na …
E 67 839,25
RELAX
S 29
367,25
BBC World
… přeměna na …
E 49 695,25
JOJ Plus
S 30
375,25
TV 5
… přeměna na …
E 65 823,25
Barrandov PLUS
DIGITÁLNÍ vysílání DVB-C uvedených programů pokračuje beze změny.

-

Dne 16.8.2016 v dopoledních hodinách budou odpojeny z provozu ANALOGOVÉ televizní programy:
Discovery Channel, Spektrum, Eurosport 1, VH-1, MTV, Animal Planet, TVP1, Viasat History, AMC, ARD,
ZDF, JimJam, RAI UNO, CS Film / CS Mini, VIasat Explorer / Spice, Nova Sport 1 a FilmBox (dříve
Universal Channel).
DIGITÁLNÍ vysílání uvedených programů pokračuje beze změny (norma DVB-C).

-

Dne 17.8.2016 bude spuštěno 6 nových ANALOGOVÝCH televizních programů, které se stávají součástí
„Základního programového balíčku“:
Od 17.8.2016 cca 14:00
Kanál Frekvence Název programu
Značení kanálů je uvedeno dle normy PAL
E 40 623,25
TA 3
a může se lišit od prezentace ve Vašem televizoru.
Frekvence jsou udávány v MHz.
E 41 631,25
WAU
E 42 639,25
Sport 5
Všechny nové kanály budeme vysílat
E 43 647,25
Prima MAX
se zvukovou normou B/G (CCIR, EURO).
E 62 799,25
Mňam
E 63 807,25
Barrandov Muzika
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Připravili jsme pro Vás speciální akci – do 31.8.2016 sledujte zdarma TV programy, které budou v rámci
analogového vysílání ukončeny. Stejné TV programy jsou dostupné v DIGITÁLNÍ podobě včetně mnoha nových.
Pro jejich příjem je potřeba dovybavit svůj TV přijímač dekodérem a kartou CONAX.

Od 1.9.2016 se předpokládá zahájení řádného provozu ANALOGOVÉ části „Základního
programového balíčku“, který bude od této chvíle obsahovat původních 22 TV programů plus 11 nových, tj.
celkem 33 TV programů. Ceny programových balíčků se nemění (poslední úpravy proběhly k 1.4.2016).

V roce 2010 jsme vystavili garance pro všechny uživatele kabelové televize, kteří upřednostňují
ANALOGOVÉ vysílání, že jej zachováme ve stejném rozsahu minimálně do 31.12.2015. Tento závazek
jsme splnili a nyní nastala další etapa v postupném odpojování ANALOGOVÉHO vysílání z provozu.
ANALOGOVÉ vysílání bude i nadále pokračovat – předpokládáme do roku 2020. V tuto chvíli
nelze stanovit, jestli se podaří udržet programovou skladbu a počet 33 TV ANALOGOVÝCH programů.
Uvolněný prostor po analogových TV programech umožní spuštění nových digitálních programů a
také navýšení kapacity pro Internet.
Ladění Vašich televizních přijímačů doporučujeme provést nejdříve až po 14 hodině dne
11.7.2016 a 17.8.2016, kdy očekáváme dokončení technických změn ve vysílání. O dokončení prací Vás
budeme informovat emailem a prostřednictvím INFOkanálu Rožnov. Technickou pomoc je možné si
dohodnout u TKR Jašek na kontaktech uvedených níže.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Za celý tým ValachNetu
Ing. Bronislav Jašek
odpovědný zástupce TKR Jašek, s.r.o. a FixPro z.s.

Informace získáte na internetových stránkách www.valachnet.cz v části Televize.
Své dotazy můžete psát emailem na televize@valachnet.cz .
V době od 8 do 20 hodin přijímáme dotazy telefonicky na 571 115 225 .
Můžete také navštívit naše kontaktní místo v Rožnově pod Radhoštěm, ulice Nádražní 628
(doporučujeme příjezd od ulice Pionýrská 495).
Otevírací doba:
Pondělí
8:00 – 11:00
Úterý
8:00 – 11:00
Středa
8:00 – 11:00
Čtvrtek
8:00 – 11:00
Pátek
zavřeno

12:00 – 17:00
12:00 – 15:00
12:00 – 17:00
12:00 – 15:00
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