Václav Havel (5. října 1936–18. prosince 2011)
Český dramatik, spisovatel, politik. Díky rodinnému původu nemohl absolvovat vysokou školu a maturitu složil při zaměstnání na večerním gymnáziu. Od mládí aktivně přispíval do literárních časopisů, v 60. letech se začal pohybovat v prostředí divadla, dálkově studoval dramaturgii a začal psát své první divadelní hry. Po roce 1968 pracoval jako dělník a pomalu se stává vůdčí osobností disentu, v roce 1975 napsal otevřený dopis prezidentu Husákovi, ale vrcholem jeho činnosti se stala o dva roky později Charta 77. Za své postoje byl zatčen a odsouzen na čtyři a půl roku vězení. Roku 1983 byl podmínečně propuštěn ze zdravotních důvodů, ve druhé polovině osmdesátých let byl ještě dvakrát uvězněn, naposledy v roce 1989. Během listopadové revoluce se stal vedoucí osobností Občanského fóra a 29. prosince 1989 byl zvolen devátým československým prezidentem. Po rozpadu československé federace byl v lednu 1993 byl zvolen prvním českým prezidentem, tuto funkci vykonával do února 2003. Za své literární a dramatické dílo byl Václav Havel oceněn řadou světových cen, několikrát byl nominován na Nobelovu cenu míru a stal se laureátem nejvyšších státních vyznamenání mnoha zemí. V březnu 2011 měl premiéru jeho první hraný film Odcházení, který sám režíroval. Poslední knihou, vydanou za života Václava Havla byla dvojice aktovek Motomorfózy. Informace o něm najdete na www.vaclavhavel.cz

Karel Hvížďala (16. srpna 1941)
Český novinář, dramatik a spisovatel. Studoval strojařinu, politologii a němčinu, pracoval jako redaktor časopisu Mladý svět (1966–1970) a nakladatelství Albatros (1971–1974). V letech 1978–1990 žil v exilu v SRN, pracoval v nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem a spolupracoval s rozhlasovými stanicemi Svobodná Evropa, Deutschlandfunk, Deutsche Welle a BBC, psal rozhlasové hry a přispíval do exilových časopisů. V letech 1990–1992 pracoval jako šéfreportér Mladá fronta Dnes, byl předseda představenstva MAFRA, v roce 1993 jako šéfredaktor Mladého světa a v letech 1994–1999 jako šéfredaktor týdeníku Týden, který spoluzaložil. Od roku 1999 je novinářem a spisovatelem na volné noze, spolupracuje s řadou periodik a rozhlasovými stanicemi. Je autorem několika desítek knih rozhovorů, románů, novel, knížky pro děti a více než dvou desítek rozhlasových her.



