Vyrazte ve čtvrtek do letního UPC MAX kina na film Hastrman

Úterý, 02 Červenec 2019 12:22 - Aktualizováno Úterý, 02 Červenec 2019 12:26

Již tento čtvrtek, 4. července, bude v rámci letního UPC MAX kina na střeše Centra Černý Most
promítán film Hastrman, který vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií
Literou. Areál letního kina bude otevřen od 20.00, samotné promítání bude zahájeno se
setměním. Čtvrtý ročník UPC MAX kina nabízí i letos každý čtvrtek skvělou českou filmovou
tvorbu minulého roku divákům zcela zdarma.

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož
láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující
vášní. Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém
panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se
stane nespoutaná a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera Katynka revoltující proti
autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou
okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se
Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a
zvíře v člověku tentokrát obstojí. *
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U vstupu do letního UPC MAX kina obdrží každý návštěvník drink Black Fox od STOCK Plzeň –
Božkov. Raiffeisen stavební spořitelna zase nabídne chutný popcorn nebo kávu. Dále je pro
diváky připravená ochutnávku bonbonů Haribo a chipsů Lays. Na místě bude probíhat
registrace do věrnostního programu Centra Černý Most, které poskytuje mnoho výhod i zábavy.
Ve VIP zóně se pak na každém promítání návštěvníci mohou těšit na B-smart od KFC a čerstvé
domácí limonády Rancheros.

Do konce srpna probíhá také hlasování o divácky nejoblíbenější film roku 2018, který
následně získá MAX Cenu 2018 z dílny Aleš Zvěřina & studio AZ-Design. Diváci tak
mohou každý den hlasovat pro jeden nejoblíbenější film z desítky promítaných v UPC
MAX kině.

Prostory UPC MAX kina budou pro veřejnost otevřeny vždy ve 20.00. Partnery akce jsou UPC
Česká republika, Radio Kiss, multikino CineStar Černý Most, Centrum Černý Most a Česká
filmová a televizní akademie.

Změna programu vyhrazena. Více informací naleznete na www.upcmaxkino.cz .

Akci zajišťuje primácká agentura Solootions.
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