
 

 

Tisková zpráva Asociace českých filmových klubů a projektu filmového vzdělávání CinEd 

10. 6. 2019 
www.acfk.cz 

 

 
 

Císařův slavík Jiřího Trnky okouzlil diváky v Blansku 

 
V rámci přehlídky filmové tvorby dětí a mládeže Zlaté slunce v Blansku proběhl další ze seminářů 

filmové výchovy evropského vzdělávacího programu CinEd. Tentokrát byl v programu Císařův 

slavík režiséra Jiřího Trnky následovaný praktickou ukázkou filmové výchovy.  

 

Loutkový klenot Jiřího Trnky a Miloše Makovce Císařův slavík, od jehož premiéry letos uběhlo 70 

let, je novým českým přírůstkem v kolekci evropských filmů CinEd. Jediným českým zástupcem byl 

dosud rodinný film Modrý tygr režiséra Petra Oukropce. 

 

Film Císařův slavík patří k důležitým příkladům evropského autorského filmu. Tento celovečerní 

animovaný film Jiřího Trnky patří k uměleckým vrcholům jeho raného filmového období. Do 

poválečné filmové tvorby přinesl Trnka mnoho nového, až přelomového. Jako bytostný výtvarník 

a designer necítil potřebu odvozovat vizualitu svých filmů od zahraničních vzorů a vnesl do 

filmového umění zcela vlastní a velmi svébytnou estetiku. Jako dobrý řemeslník ze zkušeností 

z divadelní praxe dokázal do té doby nevídaným způsobem obohatit jazyk loutkového filmu. 

 

„Film Císařův slavík nese důležité poselství spočívající v kritice přílišného omezování a odlidštění 

dětství – nahrazení autentických dětských prožitků umělými hrami s drahými hračkami, které jsou 
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snáze kontrolovány dospělými – a toto ústřední téma je dnes možná aktuálnější, než kdy dříve,“ 

řekla Tereza Czesany Dvořáková, tutorka CinEd a autorka pedagogických materiálů k filmu. 

 

Projekce filmu Císařův slavík v Blansku proběhla v rámci zahajovacího večera přehlídky Zlaté 

slunce, kterého se zúčastnil i starosta Jiří Crha. 

 

Cílem programu CinEd je seznámit co největší počet mladých evropských diváků ve věku od 6 

do 19 let s evropskou kinematografií a její kulturní a jazykovou rozmanitostí. Zároveň chce u žáků 

a studentů rozvíjet schopnost kritického myšlení a zvyšovat jejich znalosti, pokud jde o filmové 

postupy a filmový jazyk. Partnerskými zeměmi projektu CinEd jsou aktuálně kromě České republiky 

Bulharsko, Finsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Účast v projektu včetně 

filmových projekcí a pedagogických materiálů je zdarma. 

 

Více o programu CinEd naleznete na http://cined.cz 
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