Vážený uživateli obecní sítě kabelové televize TKR Těšetice
Dovolujeme si Vám oznámit, že na úterý 1.9.2020 od 9 do 12 hodin byly naplánovány práce na
přeměně digitálního televizního a rozhlasového vysílání na TKR Těšetice (standard vysílání DVB-T).
V uvedené době nebude dostupné digitální televizní ani rozhlasové vysílání v lokalitě Těšetice, Rataje a
Vojnice. Mohou také nastat krátkodobé (minutové) výpadky služeb Internet a Telefon.
Po dokončení prací bude digitální vysílání televize a rozhlasu spuštěno ve stejném standardu
DVB-T ale s novými technickými parametry. Z toho plyne, že:

 můžete nadále přijímat digitální televizní a rozhlasové vysílání na svých stávajících
přijímačích, není potřeba pořizovat nové televizní přijímače nebo set-top-boxy
 pro obnovení příjmu je potřeba naladit vaše televizory, popř. set-top-boxy … dne 1.9.2020
po 12 hodině spusťte AUTOMATICKÉ ladění, režim DIGITÁL, zdroj ANTÉNA
V roce 2012 jsme zahájili na TKR Těšetice vysílání televizních programů v rámci digitálního
standardu DVB-T. Jako zdroj signálu pro toto vysílání bylo použito vysílání z pozemních vysílačů DVB-T
(např. Praděd Jeseník, Tlustá Hora Zlín, Olomouc a další). Z rozhodnutí vlády České republiky bylo na září
a říjen 2020 naplánováno ukončení digitálního DVB-T vysílání z pozemních vysílačů. Z tohoto důvodu je
nezbytné přistoupit k přeměně digitálního vysílání na TKR Těšetice, abychom pro Vás zajistili
pokračování tohoto vysílání v rámci digitálního standardu DVB-T, se kterým počítáme i do budoucna.
Technické informace pro ladění televizorů budou uveřejněny na www.tesenet.cz/ladeni dne
1.9.2020 v dopoledních hodinách.

V případě potřeby je možné si objednat pomoc s laděním televizorů u:
technika: Ing. Josef Bartoněk ml., mobil 723 433 365
na kontaktním místě: tel. 581 118 400, e-mail: televize@tesenet.cz
u provozovatele služeb TKR Jašek s.r.o.: tel. 571 115 225, e-mail: muj@tesenet.cz
Děkujeme všem uživatelům obecní kabelové televize TKR Těšetice za přízeň. Informace o
uskutečněných změnách získáte na webu www.tesenet.cz .
V Těšeticích dne: 28. 8. 2020
Za TKR Jašek, s.r.o.

Ing. Bronislav Jašek
jednatel
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