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Dnes, v pondělí 31. ledna 2022, Knihovna Václava Havla již podruhé otevírá nominace pro výroční 

Cenu Toma Stopparda za vynikající původní esejistickou práci v českém jazyce. Cena nese jméno 

věhlasného britského dramatika českého původu, sira Toma Stopparda, který takto již od poloviny 

80. let minulého století podporoval nezávislé autory v tehdejším Československu.  

 

 

Cena, kterou od roku 2021 pořádá Knihovna Václava Havla, je udělována každoročně tříčlennou 

porotou za původní, knižně nevydanou esej v českém jazyce, přispívající mimořádným způsobem k 

pochopení stavu současné společnosti a společenských procesů, civilizace a civilizačních okruhů, 

mezinárodního prostředí, lidských práv, literárních a uměleckých děl a jejich tvůrců, nových vědeckých 

objevů, moderní historie a procesů odehrávajících se v lidské duši.  

 

Cena je dotována částkou 50 000 korun, kterou pro tento účel poskytuje Tom Stoppard.  

 

Příspěvky k posouzení pro Cenu Toma Stopparda za rok 2022 lze zaslat do 15. dubna 2022 na adresu 

Knihovny Václava Havla. Podrobné informace o výběru a udělení Ceny lze nalézt v jejím statutu na 

www.vaclavhavel.cz/cs/cena-toma-stopparda. Slavnostní vyhlášení Ceny se uskuteční počátkem léta 

2022 při příležitosti 85. narozenin sira Toma Stopparda. 

 

Laureátkou Ceny Toma Stopparda za rok 2021 se stala Josefína Formanová – divadelnice, 

dramaturgyně, výtvarnice a herečka – s esejem Kde končím a kde začínám (a proč je dobré to vědět). 

Slavnostní předání ceny se uskutečnilo v prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy dne 

29. června 2021. Vítězný esej, reportáž i fotografie z ceremoniálu naleznete zde.  

 

„Český esej žije. Když jsme po čtyřleté pauze v loňském roce organizovali první obnovený ročník, sešly 

se nám tři desítky prací.  Laureátkou se stala Josefína Formanová s mimořádným esejem ´Kde končím 

a kde začínám (a proč je dobré to vědět)´. Věřím, že v letošním roce, kdy se Tom Stoppard dožívá 85 

let, bude mít přinejmenším stejnou radost jako loni,“ říká Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava 

Havla. 
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