PhDr. František Honzák (* 16. dubna 1949 v Praze)
Studia historie a korejštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zakončil doktorátem (1975), krátce pobyl v Encyklopedickém institutu ČSAV, v letech 1977–1990 byl redaktorem naučného oddělení nakladatelství Albatros a v letech 1990–1992 působil jako analytik v čs. kontrarozvědce. V roce 1993 založil encyklopedické nakladatelství Libri (šéfredaktor a spolumajitel), kde pracoval do odchodu do penze (2013). Je spoluautorem naučných a encyklopedických publikací (Čteme je správně?, Jak se žilo ve starověku, Národy celého světa, Války a válečníci, Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Encyklopedie špionáže, Státy a území světa, Naše vlast aj.) a komiksů Odysseova dobrodružství v trojské válce a Odysseova dobrodružství při návratu domů.

MUDr. Radkin Honzák, CSc. (* 30. března 1939 v Praze)
Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (1962), působil jako lékař v psychiatrické léčebně v Kosmonosech, později v ambulantních centrech Ústavu pro výzkum výživy lidu, IKEM (transplantační program), REMEDIS, Psychiatrické nemocnice v Praze -Bohnicích a jako asistent v Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jeho specializací je psychoterapie, prosazuje psychosomatický přístup a věnuje se popularizaci medicíny. Je autorem odborných publikací (Komunikační pasti v medicíně, Deprese, Psychosomatická prvouka aj.) i populárně vědeckých textů (Babičku potrkal jelen, Jak přežít léčení, Všichni žijemʼ v blázinci, Dědeček potrkal jelena ad.). V roce 2018 vydal audioknihu Chcete se stát psychiatrem?!, kterou sám načetl.

Jan Vondráček (* 16. srpna 1966)
Absolvoval katedru alternativního a loutkového divadla DAMU, v roce 1994 začínal v Dejvickém divadle, od roku 1996 působí v Divadle v Dlouhé. Je známý nejen jako herec a dabér, ale i zpěvák. Za ztvárnění postavy Lelia v Goldoniho Lháři získal v roce 2005 Cenu Alfréda Radoka. V roce 2010 obdržel diváckou Cenu Františka Filipovského za dabing. Hrál ve filmech Báječná léta pod psa, Operace Silver A, Návrat ztraceného ráje, Lidice, Modrý tygr, Probudím se včera, Jan Palach, Teroristka ad. Je vyhledávaným hercem pro audioknihy (např. Hobit, Tulák po hvězdách, Sběratel kostí, Čas psychopatů ad.).

