
Zahrada muzea, Dolní náměstí HUMPOLEC

MěKIS v Humpolci a Vysočina Tourism vás zve na letní kino na podporu projektu

VYSOČINA FILMOVÁ
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JAK SE BUDÍ PRINCEZNY

Ještě před narozením královské dcery jedou král s královnou do zpustlé tvrze - 
v ní žije královnina sestra, už spoustu let odloučena od světa. Když si král vy-
bíral ženu, dal přednost Elišce a zlá Melánie od té doby myslí jen na pomstu - o 
smíření ani teď nestojí. Po narození dcerušky Růženky vyřkne kletbu: Růženka 
se má píchnout do prstu, navěky usnout a celé království s ní Růženka roste do 
krásy a všechny špičaté předměty jsou z jejího dosahu odstraňovány, sama 
nesmí ani na krok. Pro jistotu jí rodiče, hned jak dosáhne patnácti let, seženou 
ženicha. Je jím princ Jiří ze sousední země, který přijede na námluvy i se svým 
bratrem Jaroslavem...
Pohádka se natáčela mj. také na hradě ORLÍK U HUMPOLCE

Česká pohádka, režie: Václav Vorlíček

ANDĚL PÁNĚ 2

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si 
zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela 
ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen 
Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o 
jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na 
Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko 
Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se 
zamotají do podivuhodného reje. 
Pohádka se natáčela mj. také na hradě a ve městě LEDEČ NAD SÁZAVOU

Česká pohádka, režie: Jiří Strach

TŘI ŽIVOTY
Česká pohádka, režie: Jiří Strach

Když tři vojáci zběhnou a ukryjí se ve zřícenině starého, kdysi mocného hradu, 
ani jeden z nich netuší, co je čeká. Vejdou dovnitř a vida: uprostřed největšího 
sálu stojí dlouhý stůl a na něm spousta vybraných pokrmů. Hladoví vojáci 
nejdřív strnou, ale potom se rozzáří a vrhnou se na ně. To už ale vcházejí tři 
dívky, tváře sice zakryté, ale i tak je zřejmé, že jsou nesmírně krásné. Dívky 
vojákům nabídnou, že můžou na hradě v pohodlí a bezpečí klidně zůstat, 
ovšem pod jednou podmínkou – strávit s dívkami jednu jedinou noc a během ní 
jejich závoj ani o kousíček nepoodhalit, ani prstem se jich nedotknout...
Pohádka se natáčela mj. také na hradě LIPNICE NAD SÁZAVOU

MAREČKU, PODEJTE MI PERO!
Česká komedie, režie: Oldřich Lipský
Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje, by mohl povýšit - musel by 
ovšem vystudovat večerní průmyslovku. Pan Kroupa se tomu vehementně 
brání, nakonec však podlehne naléhání členů dílenského výboru a na školu se 
dá zapsat. Stejný vzdělávací ústav navštěvuje i jeho syn, přes den dokonce 
sedává v téže lavici. Náhle se ukazuje, že tatínek má mnohem horší prospěch 
než jeho ratolest. Dokáže si rodič napravit reputaci a obstát před profesory i 
spolužáky?
Film se sice v Humpolci nenatáčel, ale památná věta „Hliník se odstěhoval 
do Humpolce!” jej navždy s Humpolcem spojila.

*** VSTUP ZDARMA!! *** PRO KAŽDÉHO MALÉ OBČERSTVENÍ K FILMU ***

Seznámíme vás s projektem VYSOČINA FILMOVÁ. 
Zdarma si odnesete turistický pas a malý dárek.
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