NATÁČENÍ
AKČNÍHO FILMU

TERMÍN NATÁČENÍ
V LOKALITĚ
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-

3. 12.
Vážení obyvatelé,
na přelomu listopadu a prosince proběhne v blízkosti vašich domovů velké
natáčení filmu „Extraction 2“. Jedná se o pokračování velmi úspěšného
akčního snímku Extraction (česky Vyproštění), který se stal jedním
z nejsledovanějších titulů streamovací platformy Netflix.
Hlavní postavou je Rake Tyler, ostřílený drsňák specializující se na
vyprošťování (nebo chcete-li vysvobozování) lidí z míst, kam by si jiní ani
netroufli vkročit. Tentokrát se Rake se svým týmem pokusí vyrvat ze spárů
nebezpečných a po zuby ozbrojených zabijáků mladou ženu s jejími dětmi.
Do hlavní role se vrací Chris Hemsworth, kterého celý svět zná třeba jako
Thora z marvelovské série Avengers. Již několik týdnů nacvičuje bojové
choreografie, aby si i nebezpečné akce mohl zahrát sám. A bude jich opravdu
hodně. Exctraction 2 je totiž film výjimečný nejenom škálou použitých
vojenských vozidel a arsenálem menších, velkých a ještě větších zbraní, ale
hlavně neuvěřitelnou autentičností akčních scén.
Film je situován současnosti a vybrané lokality v ČR budou místem natáčení
akčních scén odehrávajících se v Gruzii a Arménie.
Chomutovsko bylo vybráno pro natáčení jedné z hlavních scén, ve které
hrdinové filmu unikají před zabijáky. Vlaková trať Chomutov Vejprty se na 2
týdny stane hlavním dějištěm velké vlakové honičky s vrtulníky.
S takto rozsáhlým natáčením jsou samozřejmě spojena i jistá omezení.
Abychom zmírnili jejich dopad, chceme Vás o opatřeních ve Vaší lokalitě
informovat s maximálním možným předstihem. Zároveň bychom se rádi
předem omluvili za případné dočasné narušení Vašeho komfortu.
Na mapě jsou znázorněny 4 oblasti natáčení
1. Pole v Nové Vsi Hora sv. Šebestiána
2. Rovinka v lese před nádražím Výsluní
3. Okolí zastávky Rusová
4. Podjezd u zastávky Vejprty Koupaliště

V rámci natáčení se bude
střílet z různých typů zbraní.
Vzduch budou vířit vrtulníky a
po kolejích se bude řítit vlak.
Proto Vás chceme informovat
o několika opatřeních:
• Do lokalit natáčení bude zákaz vjezdu motorových
vozidel.
• V době natáčení akčních scén bude lokalita
z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví občanů
uzavřena i pro chodce. Dbejte, prosím, pokynů
proškolené ostrahy, která Vám pomůže dostat se
tam, kam potřebujete.
• V okolí Křimova, Nové Vsi Hora sv. Šebestiána a
vlakové zastávky Rusová bude zvýšený pohyb
automobilů, nákladních vozů a osob. Dbejte, prosím,
zvýšené pozornosti při projíždění kolem „základen“
filmu.
• Ať už se z jakýchkoliv důvodů pohybujete kolem
vlakové trati (vycházka, venčení psa) , prosíme,
nevstupujte za žádných okolností do trati. Na místě
budeme mít ochranku, ale celou délku trati
nepokryjeme.
• Vzhledem k charakteru filmu Vás také musíme
obeznámit s tím, že v rámci natáčení bude docházet
ke střelbě, rychlé jízdě a jiným akčním prvkům. Tyto
scény budou samozřejmě prováděny profesionály a
filmovým způsobem, ale nezastíráme, že může dojít
k narušení obvyklého klidu Vaší lokality. Chápeme,
že to může být nepříjemné především pro děti či
domácí mazlíčky. I proto budou scény obsahující
střelbu realizovány pouze mezi 9.30–17.00 hod.
Moc děkujeme za pochopení i poskytnutou
součinnost. Věříme, že i přes všechna uvedená
fakta Váš každodenní život nijak neomezíme.
Naopak se budete moci pochlubit, že se vaše okolí
stalo dějištěm pro natáčení jednoho z největších
akčních snímků dnešní doby.
lokační oddělení „EXTRACTION 2“

