
Tisková zpráva : JIHOČESKÝ ÉTER ožije novým  

VKV RÁDIEM BLATNÁ 89,7 MHZ 
 

Město Blatná bude mít svoje informační rádio 
 

 

BLATNÁ (10.6.2017.) – V jihočeském městečku Blatná, vznikne nová česká rozhlasová 

stanice, šířící program pomocí VKV vysílače. Stanice s názvem RÁDIO BLATNÁ, 

dosud vysílající pomocí sítě internet rozšíří svůj program a vstoupí na vlny jihočeského 

éteru a stane se nejen informačním kanálem pro oblast blatenska. 

 

V úterý 6.6. 2017 na 10. zasedání RRTV byla udělena Josefu Týcovi, IČ: 03299805, podle § 

18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím 

vysílačů se souborem technických parametrů Blatná 89,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 

13 53 06 / 49 25 44, pro program RÁDIO BLATNÁ na dobu 8 let.  

 

RÁDIO BLATNÁ  není stavěno jako klasické komerční rádio, za účelem výdělku, RÁDIO 

BLATNÁ je stavěno jako, nízkonákladové, nemá ani v plánu konkurovat ostatním 

rozhlasovým stanicím v dané oblasti, ale stát se součástí informování obyvatelstva blatenska i 

při mimořádných událostí, jako byly např. povodně v roce 2002, které blatensko výrazně 

zasáhly. 

 

Program bude vysílán v rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Programová charakteristika – 

hudebně informační mix s akcentem na region blatenska. Hlavní náplní rádia je přínos 

informací zaměřený na blatensko,dále vysílání informací z MÚ, tudíž nebudou tak ve vysílání 

chybět informace tipu: přerušení dodávek energií, kulturní akce, informace z radnice apod. ve 

zprávách se objeví informace o dění v regionu – zprávy od policie ČR, HSZ pro blatensko, 

sportovní výsledky místních sportovních oddílů, včetně místních sportovních týmů. Zprávy 

budou doplněny o předpověď počasí zpracovávanou přímo pro daný region místním 

meterologem. Ve vysílání se objeví i žákovský parlament  základní školy T.G.M. . 

  

V hudebním složení dostají příležitost místní umělci a skupiny pro prezentaci své tvorby. 

 

Studio je umístěno v historickém objektu, původní staré roubené chaloupky v centru města 

Blatná, ( která se možná brzy stane kulturní památkou ), na adrese: Palackého 27. 

 

 

 

Více informací o RÁDIU BLATNÁ  je možné získat na webových stránkách 

www.radioblatna.cz .  

  
 

Kontaktní osoba: 

Josef Týc 

776349732 

radioblatna@blatna.cz  

 
 

http://www.radioblatna.cz/
http://www.radioblatna.cz/
mailto:radioblatna@blatna.cz?subject=&body=

