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Cena Pavla Kouteckého, kterou organizují Film & Sociologie a Divadlo Archa ve spolupráci s
Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, byla založena
pro připomenutí této výrazné osobnosti dokumentárního filmu.

V roce 2012 bude Cena Pavla Kouteckého udělena již pošesté a to na slavnostním večeru 13.
června 2012 od 20:00 v Divadle Archa, kde bude promítnut vítězný film.

V minulém roce převzala tuto cenu určenou pouze režisérům dokumentů Linda Jablonská a
účastníci dokumentární dílny o.s. Inventura za film Pozemšťané, koho budete volit? V
předchozích letech získali ocenění například režiséři Martin Ryšavý, Jan Šikl nebo Filip
Remunda a Richard Komárek. Vůdčí osobnost Ceny Pavla Kouteckého, producentka Jarmila
Poláková z Filmu & Sociologie, každý rok vybírá do poroty někoho z přátel Pavla Kouteckého a
osobnost spojenou v nedávné době s českým filmem. Poté, co loni v porotě zasedl například
režisér Pout Radim Špaček, se letos členem pětičlenné poroty stal Jaroslav Rudiš, spoluautor
scénáře k filmu Alois Nebel. Poláková zvolila do poroty také mladší generaci přátel Pavla
Kouteckého, dokonce jejich děti – sourozence Svitákovy. „Přátelé Pavla Kouteckého jsou lidé
zralého věku s dospělými dětmi, které mají vyhraněný názor na kulturu. Pohled mladé generace
vítáme, dohromady budou mít jeden hlas," upřesnila Jarmila Poláková. Pátým členem poroty
bude fotograf Michal Hladík, který fotil do filmů řady českých dokumentaristů a to i do filmu
Občan Havel. „Pro tento film fotil jeden jediný den a jeho fotografie se dodnes používá jako
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oficiální fotka k poslednímu Kouteckého filmu," dodala Poláková.

Porota Ceny Pavla Kouteckého každoročně vyhlašuje do deseti nominovaných filmů, které letos
poběží ještě před samostatným vyhlášením na několika místech v Praze, nově například v
rámci venkovních projekcí u Šlechtovky ve Stromovce. Mimo Prahu budou dále nově k vidění i
v Ústí nad Labem nebo Benešově, kam se nominační projekce rozšíří díky spolupráci s
festivalem Jeden svět. Všechny nominační projekce budou probíhat na začátku června.
Hlavním partnerem Ceny Pavla Kouteckého se stala společnost RWE, která podporuje český
film dlouhodobě a v tomto případě podpoří vítězného režiséra částkou sto tisíc korun.
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