
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

s  radostí Vám oznamuji, že od 1. dubna začala na satelitu Astra 3B vysílat 
první česká zpravodajská televizní stanice věnovaná regionálnímu a lokálnímu tv 
zpravodajství s názvem regionalnitelevize.cz. Jejím cílem je mediálně propojit 
regionální a lokální televizní zpravodajství zajišťované malými regionálními 
a  lokálními  televizemi  a  na  jednom  místě  informovat  diváky  o  aktuálním 
politickém,  kulturním,  sportovním  a  společenském  dění  napříč  regiony.  Naším 
cílem je také zviditelňovat  regiony v oblasti propagace v cestovním ruchu. 
Televizní stanice vysílané přes satelit Astra 3B mohou aktuálně naladit téměř 
tři miliony domácností v ČR a SR, což představuje více než sedm milionů diváků.

V  souvislosti  s  tím  se  na  Vás  obracíme  s  nabídkou  možnosti  prezentace 
zajímavostí  a  důležitých  informací  z  Vaší  obce  na  našem  programu 
regionalnitelevize.cz. Zdarma Vám v informační liště, která běží 24 hodin denně 
ve spodní části obrazovky, zveřejníme důležité informace pro občany, pozvánky na 
zajímavé kulturní, sportovní a společenské akce, dopravní informace a podobně. 
Rádi  Vám  také  za  příznivých  podmínek  odvysíláme  již  vyrobené  reportáže  na 
aktuální témata,  ale i  dokumenty prezentující  Váš region,  Vaše tradice,  či 
zajímavé  osobnosti  z  Vašeho  okolí,  pokud  tyto  materiály  splňují  potřebné 
technické  a  zákonné  parametry.   Na  oplátku  přivítáme,  pokud  informaci 
o existenci této nové televizní stanice uveřejníte na Vašich webových stránkách, 
na úřední desce či v radničním zpravodaji.

Pro  úplnost  přikládáme  parametry  satelitního  příjmu  nové  televizní  stanice 
určené pro obce, města a kraje České republiky: Astra 3B (23,5 stupně východně), 
12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S, kódování žádné (FTA).

Věřím, že Vás naše nabídka, která může zvýšit povědomí obyvatel České republiky, 
ale i Slovenska, o Vašem regionu a jeho turistických zajímavostech,  zaujala 
a že jí rádi využijete.  Informace do spodní lišty můžete zasílat na adresu 
kraul@regionalnitelevize.cz. 

Na  závěr  Vás  žádám  o  rozeslání  této  informace  obcím,  které  spadají  pod 
rozšířenou působnost Vašeho úřadu. 

Děkuji a těším se na spolupráci s Vámi
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