EXKURZE DO ČESKÉ TELEVIZE BRNO
Datum konání: 4. 10. 2019
Místo konání: Česká televize Brno, Trnkova 117, Brno
Počet účastníků: 13
Zpracovali: Čechlovská Hana

V pátek 4. 10. 2019 se před budovou České televize Brno sešlo 13 studentů Počítačové lingvistiky.
Náš zkušený doprovod, Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., a Mgr. Hana Žižková, Ph.D., nás sečetl
a vehnal do vestibulu, kde na nás čekala paní průvodkyně. Vyplnili jsme pár údajů kvůli bezpečnosti,
počkali na nedochvilné účastníky a prohlídka brněnské pobočky ČT mohla začít.

Jako první jsme se dozvěděli o historii nové budovy. Brněnské studio České televize nejdříve sídlilo
v centru Brna, v Jezuitské a Běhounské ulici. Kvůli nevyhovujícím podmínkám bylo nutné zajistit
větší prostory, proto bylo rozhodnuto o odkoupení budovy v Líšni, kterou dříve využívala firma Zetor.
Výstavba nového komplexu začala v říjnu 2014 a skončila v červnu 2016.

Další zastávkou byla maskérna a kostymérna. Kosmetičky i stylistky musí být na místě v brzkých
hodinách spolu s moderátory ranních pořadů. Zde jde hlavně o spolupráci, dobrou komunikaci
a estetické cítění. Vedou se záznamy o tom, kdo co nosil, jaké měl doplňky a ve kterém pořadu
účinkoval. Oblečení se při dalším použití musí obměnit, a to doplňky, celkovou barevnou kombinací
nebo tím, že si moderátorka k halence obleče kalhoty místo sukně.

Dechberoucí místností bylo zpravodajské studio, kde jsme byli obklopeni spoustou světel, kamer,
hodin, kabelů a obrovským pocitem zodpovědnosti. Za moderátorským stolem bylo průhledné sklo,
přes které šlo vidět několik neustále pracujících redaktorů.

Zavítali jsme i do studia, kde jsme byli svědky konce pořadu Sama doma. Pracovníci ČT byli skvěle
sehraní, všichni byli na svém místě a přesně věděli, co mají dělat. Ani jsme se nenadáli a skoro nám
rozebrali set před očima, aby mohli nachystat studio na další program.

Exkurzi jsme zakončili ve skladu plném rekvizit a kulis. Dozvěděli jsme se, že pořad AZ kvíz znovu
nabyl popularity mezi mladými lidmi a že mají plno na dva roky dopředu. Po závěrečném potlesku
pro naši milou paní průvodkyni jsme byli odvedeni zpět do hlavního vestibulu, kde jsme se rozloučili
a odešli do svých domovů. Exkurzi České televize Brno bych ráda doporučila všem lidem, které
zajímá, co se děje v zákulisí televize. I když si člověk myslí, že ví, kolik je za televizními pořady
práce, tohle mu otevře oči.

