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Tisková zpráva 
Náměstí před radnicí obsadí filmaři.  

Vyhodí do povětří cisternu  

Do Liberce znovu míří filmaři. Tentokrát přímo před radnici, kde ve dnech 29. a 30. března vzniknou 

akční záběry pro pilotní díl nového seriálu Spark z produkce Walta Disneyeho. A bude pěkně horko. 

Naplánováno je několik scén se speciálními filmovými efekty. Záštitu nad natáčením převzal 

primátor Liberce Tibor Batthyány.  

Na náměstí Dr. E. Beneše vyrostou kulisy steampunkového města, na jehož pozadí se odehrají hned 

dva výbuchy. Do vzduchu vyletí i cisterna. Kromě náměstí si filmaři pro natáčení vybrali také interiér 

bývalé kavárny Pošta. Liberec je zaujal pro svou architektonickou jedinečnost.  

„Zájem filmařů o Liberec nás těší. Jednak to znamená, že Liberec je atraktivní lokalitou pro natáčení a 

zároveň vidíme, že naše filmová kancelář svoji roli splňuje. Máme kladné ohlasy, servis filmové 

kanceláře, který není v jiných městech obvyklý, si filmaři pochvalují, usnadňuje jim práci. Teď na jaře 

budeme usilovat o čelní umístění v soutěži o titul Film Friendly Region, který se uděluje za aktivní přístup 

a spolupráci s filmovými štáby,“ řekl primátor Tibor Batthyány. 

V době natáčení a příprav bude na náměstí a v jeho okolí omezená možnost parkování a může dojít k 

dočasnému omezení pohybu chodců a vozidel. Z důvodu záběru na budovu Nového magistrátu bude v 

průběhu obou dnů na nezbytně nutnou dobu uzavřen hlavní vchod do budovy. Žádáme proto 

návštěvníky, aby použili vchod z městského informačního centra. Provoz magistrátu zůstane 

neomezen. 

Příběh z pera Michaela Cooneye (Runner) je zasazen do alternativní historie, kde plyn a uhlí pohánějí 

svět, a zaměřuje se na bitvu o moc mezi dvěma soupeřícími rodinami a mladou rebelkou s tvůrčí jiskrou, 

která by mohla pozdvihnout obě rodinná impéria na stejnou úroveň. Toto okázalé drama se odehrává 

ve steampunkovém světě přibližně v roce 2016. 

Seriál má mezinárodní herecké obsazení - vystoupí v něm například Antonia Thomasová (Misfits) jako 

Pin, Tom Brittney (Outlander) jako Aidan O’Conner, Lena Olinová (The Ninth Gate, Chocolate) jako 

Hazel, Rege-Jean Page (Survivor, Waterloo Road) jako Alex, Austin Hebert (The Answer) jako Cable a 

Tracy Ifeachorová (The Originals) jako Logan Reeseová. 

Z Liberce se filmaři přesunou do Prahy, Žatce a do ateliéru v Lázních Toušeň. Cílem filmařů se Liberec 

letos nestává poprvé. Už počátkem března točila na náměstí Pod Branou německá televize ZDF scény 

pro dvoudílný snímek z období druhé světové války. 


