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TV Beskyd nově v HD, na mobilech, tabletech a 
s novinkami ve vysílání 
 
Řadu novinek připravila pro své diváky a příznivce televize Beskyd. Nově nabízí ve vybraných 
lokalitách vysílání ve vysokém rozlišení (HD), dále pak možnost sledování programu i na 
mobilech a tabletech a před spuštěním je i živé vysílání na internetu. 

 
Zpravodajská televize Beskyd oslavila 
15. výročí a přichází s dalšími 
možnostmi, jak ještě lépe sledovat 
program této stanice, zaměřené na 
události z Valašska. „Diváci teď mají 
možnost naladit si naše pořady v HD 
rozlišení, a to hlavně díky skvělé 
spolupráci s městem Rožnov p. R. a 
tamními provozovateli kabelových 
systémů společnostmi 4M Rožnov a 
TKR Jašek. Navíc jsme spustili nové 
webové stránky. Všechny naše 

reportáže i další zajímavosti tak můžete nově sledovat na svých mobilních telefonech či 
tabletech. Změnila se i grafická podoba programu, vysíláme nové znělky a obrazové prvky,“ 
vyjmenovává jednatel TV Beskyd Michal Geryk. Vysílání s vysokou kvalitou obrazu i zvuku 
pokrývá Rožnov pod Radhoštěm, Vigantice, Zubří, Střítež nad Bečvou, Zašovou, Kateřince, 
Ratiboř a Hošťálkovou. Stačí, když v programové nabídce vyhledáte program INFO kanál 
Rožnov nebo INFO Rožnov. Mimoto je vysílání dostupné v základní programové nabídce UPC 
a ve Vsetíně na programu INFO Vsetín. 
Před spuštěním je také živé vysílání TV Beskyd na internetu. „Ten, kdo nás chce sledovat na 
počítači, najde stream už brzy na našem zpravodajském webu. S touto technologií máme velké 
plány, ale to si prozatím necháme jako překvapení. Náš záměr je ale jednoznačný, zpřístupnit 
vysílání TV Beskyd co největšímu počtu diváků, zejména díky novým médiím, protože v našich 
podmínkách vidíme budoucnost právě tady,“ doplňuje Michal Geryk.  
Televize Beskyd nabízí zpravodajství z Valašska a v tomto regionu sleduje vše důležité a 
zajímavé už patnáct let. Za tu dobu například pětkrát zvítězila v prestižní televizní ceně Kavka 
za kvalitní zpravodajství a jeho zpracování.  
Všechny zprávy TV Beskyd najdete na webových stránkách www.tvbeskyd.cz a na facebooku 
televize,  který si získává čím dál tím více fanoušků.  
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