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Poezie hledá nové tváře
Až do konce března tohoto roku mají autoři poezie, jejichž věk nepřesáhl 22 let, možnost
zaslat své příspěvky do literární soutěže Ortenova Kutná Hora. Pokud jejich verše porota
v čele s básníkem Rudolfem Matysem označí jako nejlepší, obdrží při zářijovém vyhlášení
výsledků finanční odměnu ve výši pět tisíc korun.
Soutěžní příspěvky nesmí svou délkou přesáhnout 200 veršů. Stačí je zaslat na adresu
Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01, Kutná Hora v sedmi neoznačených kopiích a
přiložit list se jménem a příjmením, datem a místem narození a adresou bydliště.
Soutěž je pořádaná na památku kutnohorského rodáka a jednoho z velikánů české poezie
Jiřího Ortena. Je přímo spjata se stejnojmenným festivalem, který se koná vždy začátkem
září v Kutné Hoře. V rámci prvního festivalového večera se také vyhlašují výsledky
soutěže a předávají se ceny. Mezi oceněnými bylo v uplynulých letech několik
významných mladých autorů, například Jonáš Hájek nebo Marie Šťastná, oba držitelé
Ceny Jiřího Ortena, nebo Jitka Srbová, Mikuláš Bryan a další.
Od loňského ročníku došlo ke změně ve složení poroty. Předsedat jí bude básník Rudolf
Matys. Dalšími členy jsou básnířka, překladatelka, nakladatelská redaktorka a
středoškolská profesorka Lenka Chytilová, básník, pedagog a překladatel Jaromír Damek
a dva bývalí účastníci soutěže, básnířka a herečka Lucie Krupičková a básník Ondřej
Lipár. Literární historička, editorka a pedagožka Marie Rút Křížková, která byla několik
uplynulých let předsedkyní poroty, nadále zůstává ve spojení se soutěží v roli čestné
předsedkyně poroty.
Plné znění pravidel soutěže naleznete na adrese http://www.okh.cz/.

O festivalu
Festival Ortenova Kutná Hora se poprvé konal v roce 1993. Vznikl na památku
kutnohorského rodáka a významného českého básníka Jiřího Ortena. Jednou z klíčových
osobností v počátcích byl Ortenův bratr, významný český divadelník Ota Ornest. Ortenova
Kutná Hora předkládá každý rok pestrou nabídku kulturních pořadů z oblastí poezie,
hudby, divadla a výtvarného umění.
O literární soutěži a edici První knížky
Literární soutěž Ortenova Kutná Hora je určená autorům poezie do 22 let, což je věk, ve
kterém zemřel Jiří Orten. Uzávěrka soutěže je vždy 31. března. Během následujících dvou
měsíců vybere porota držitele prvních tří cen a čestných uznání. Vyhlášení výsledků a
předání cen se potom koná v září v rámci prvního večera festivalu Ortenova Kutná Hora.
Porotu tvoří Jaromír Damek, Lenka Chytilová, Lucie Krupičková, Ondřej Lipár a předseda
poroty Rudolf Matys. Čestnou předsedkyní poroty je Marie Rút Křížková.
V roce 2000 vznikla v návaznosti na soutěž edice První knížky. Nadějní autoři vzešlí ze
soutěže v ní dostávají možnost vydat svou první sbírku poezie, každý rok jeden autor.

