AUTOŘI
Jiří Suchý (*1. října 1931 v Plzni)
Český divadelník, básník, spisovatel, textař a výtvarník, zakladatel a principál divadla Semafor. Jiří Suchý se narodil v Plzni, dětství prožil v Klatovech a v roce 1936 se přestěhoval do Prahy. Pod vlivem Voskovce a Wericha a meziválečné poetické avantgardy začal psát první básně a písňové texty. V polovině 50. let začal vystupovat se skupinou Akord club Viktora Sodomy st. v Redutě, kde se mimo jiné seznámil s Miroslavem Horníčkem, který Jiřímu Suchému představil svého přítele Jiřího Šlitra.
Jiří Suchý s Ivanem Vyskočilem, Ljubou Hermanovou a dalšími založil Divadlo Na zábradlí. Po uvedení první hry Kdyby 1000 klarinetů však Suchý odchází a zakládá v roce 1959 spolu se Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem vlastní divadlo – Semafor, které se má brzy stát legendou. Semafor se stal fenoménem a vychoval českému „šoubyznysu“ řadu hvězd: Waldemara Matušku, Karla Gotta, Hanu Hegerovou, Evu Pilarovou a další. Vrchol divadla Semafor kulminuje v 60. letech, zejména dvojicí her s postavou kabaretiéra Jonáše. Po tragické smrti Jiřího Šlitra (1969) Suchý pokračuje v divadelní činnosti dál i v období normalizace.
Suchého občanské postoje mu okamžitě uzavřely cestu do televize, rozhlasu i nahrávacích studií, knihy vycházely pouze v zájmových a omezených nákladech zásluhou Jonáš klubu. Přestože se v 70. a 80. letech se Jiří Suchý stáhl z veřejného povědomí a věnoval se pouze divadlu, výtvarnému umění a psaní do šuplíku, „nasadil“ mu komunistický režim do Semaforu další divadelní skupiny a postupně jej vytlačoval i z této jediné veřejné profese.
Jisté uvolnění přinesla až druhá polovina 80. let, ale teprve listopad 1989 vrátil Semafor plně do jeho rukou a Jiří Suchý se objevil před svými fanoušky i jako autor knih a interpret na deskách. V 90. letech Semafor opustil slavnou pasáž Alfa na pražském Václavském náměstí a po nějaké době hledání přesunul do Karlína. Tam však povodeň v roce 2002 zničila kompletní vybavení divadla a složitou situaci vyřešilo až přestěhování na Prahu 6, kde letos Semafor vstoupil do neuvěřitelné 60. sezóny. Jiří Suchý je autorem několika desítek divadelních her, více než tisíce písňových textů, vydal dvacetidílnou Encyklopedii Jiřího Suchého (zatím neúplnou) a řadu básnických sbírek. V roce 2007 měla v Národním divadle v režii Miloše Formana obnovenou premiéru jeho a Šlitrova hra Dobře placená procházka.

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.


