Tisková zpráva
Filmaři si za historickou kulisu
příběhu opět vybrali Liberec
Do Liberce znovu míří filmaři. Na jaře a v létě tohoto roku zde bude štáb České televize točit
dvoudílný snímek z druhé světové války. Zástupce filmařů upřesnil v pondělí na schůzce
s primátorkou, která místa Liberce by rád štáb do filmu použil.
Příběh židovské rodiny, která mezi dvěma světovými válkami adoptuje árijskou holčičku, netuše
přitom, jak temný osud ji přichystá, se bude zanedlouho točit v Liberci. Zástupce štábu České televize
Jiří Synek přišel v pondělí 7. ledna na radnici požádat primátorku města Martinu Rosenbergovou, zda
by mohli filmaři využít jako kulisu i některé prostory, které patří městu. Plánují dvoudílný snímek,
nazvaný Poslední cyklista, točit například v secesní vile na Masarykově ulici, bývalém sídle LVT, jež ale
nyní město prodává.
„I kdyby vila patřila v době, kdy zde budou filmaři točit, novému vlastníkovi, pokusíme se zařídit, aby
dovnitř nový majitel štáb České televize pustil,“ podotkla primátorka Martina Rosenbergová. „Těší
mne, že si televize zvolila k natáčení znovu naše město. Je to pro Liberec dobrá reklama,“ doplnila
primátorka.
Adoptovaná holčička skončí ve filmu po vypuknutí druhé světové války podobně jako její židovská
rodina v koncentračním táboře v Terezíně. Jak ale zástupce vedoucího produkce Jiří Synek dopředu
prozradil, příběh by neměl vyznít úplně tragicky.
„Film bude režírovat Jiří Svoboda. Liberec známe důvěrně, máme jej docela prochozený z doby před
pár lety, kdy jsme tady točili s režisérem Hynkem Bočanem seriál Poslední sezóna “ řekl Synek.
Mezi další exteriéry, které by se měly objevit ve filmu Poslední cyklista, patří třeba park u kulturního
centra Lidové sady, náměstí Pod Branou nebo Radniční sklípek v budově historické radnice. Půjde již
o druhý film, který v krátké době točí filmaři v Liberci. Nyní tu vzniká i další nový český snímek - Křídla
Vánoc.
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