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Tisková zpráva 
Orlando Bloom si odskočil z natáčení,  

aby se podepsal do kroniky Liberce 

 

Liberec se stal z kraje roku opět cílem filmařů z Hollywoodu. To dává tušit, že přízeň štábů si město 

pod Ještědem udrží i letos. V sobotu 3. března natáčela na vlakovém nádraží americká produkce část 

osmidílného seriálu Carnival Row. Temné fantasy detektivce vévodí hollywoodský herec Orlando 

Bloom jako detektiv a modelka a herečka Cara Delevingne v roli podezřelé víly. Oba do Liberce přijeli 

a v průběhu natáčení si udělali čas na to, aby se setkali s náměstkem primátora Ivanem Langrem a 

podepsali se do kroniky města.  

„Těžko to krátké setkání s Orlandem Bloomem a Carou hodnotit jinak, než že to pro mě byla velká pocta, 

protože to se opravdu nepoštěstí každý den. A je rovněž milé slyšet, že se jim v ČR líbí. Podpis do kroniky 

města nám věnovali s potěšením. Budou tam mimo jiné ve společnosti skvělého režiséra Rona Howarda, 

celé řady velvyslanců, biskupa, kardinála a čestných občanů města. Opravdu dobrá společnost,“ řekl 

náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

Představitel elfa Legolase z trilogie Pán prstenů, Willa Turnera z Pirátů z Karibiku nebo Parida z Tróji, 

britský herec Orlando Bloom natáčí v Česku už půl roku. V Liberci byl teď úplně poprvé. Zajímal se 

například o to, jestli je Liberec vyhledávanou turistickou destinací. Pochválil také historickou podobu 

vlakového nádraží, konkrétně tedy prvního nástupiště, které si filmaři už oblíbili. Při podpisu do kroniky 

poděkoval za přátelský přístup města a jeho filmové kanceláře a umožnění natáčení.  

Osmidílný seriál Carnival Row s hvězdným obsazením se odehrává ve fiktivním neoviktoriánském 

městě, do něhož začnou prchat mystičtí tvorové ze svojí země zmítané válkou. Ve městě začíná stoupat 

napětí mezi jeho obyvateli a novými uprchlíky. Hlavní zápletkou je vražda, kterou vyšetřuje právě 

postava Orlanda Blooma.  

Na režisérské židli se usadil Paul McGuigan (Hra o smrti, Nabít a zabít, nebo Miluj mě, prosím). Točí se 

v Praze, Liberci, ale také v jeho okolí, například na frýdlantském a sychrovském zámku. Premiéra seriálu 

je naplánována na příští rok. 


