
PaedDr. JOSEF BROŽ 
(* 27. ledna 1921 v Mnichově Hradišti – Lhoticích, kde žije) 
Po maturitě na reálném gymnáziu v Turnově pracoval v hospodářství svých rodičů a teprve po válce a 
osvobození naší země si doplnil vzdělání na Učitelském ústavu v Plzni. Vyučoval na základních a 
středních školách ve svém kraji. Dálkově vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 
V roce 1958 byl propuštěn ze školských služeb pro podezření z „protistátního vyučování“ (snažil se 
opravit dějepisné učebnice, zejména pokud šlo o význam 28. října 1918 a T. G. Masaryka). Pracoval 
dva roky jako dělník v podniku LIAZ Mnichovo Hradiště. Od roku 2000 je členem Obce spisovatelů a v 
roce 2010 byl mu udělen čestný titul Osobnost Pegasu. 
Jeho bibliografi e je velmi obsáhlá. Nejprve uveřejňovaly jeho verše noviny Rodný kraj, Lidový deník, 
Rozkvět a Družstevní noviny. V letech 1957–1989 nepublikoval a nenapsal žádnou báseň poplatnou 
komunistickému režimu. První básnickou sbírku Profi ly vydal v roce 1995 Literární klub Pegas Mělník, 
1995 a v tomtéž roce vyšla Krajina básní (Nakladatelství Máchova kraje), dále Přijímání podobojí 
(Nakladatelství MBA, Mnichovo Hradiště, 1996), Podještědí s láskou a Šel poutník krajem básní (obě 
nakladatelství Máchova kraje, 1996), Kostecká zastavení (Nakladatelství Máchova kraje, 1997) 1998 
Zpíváno z lásky (1997) a Sedmikrásky naší lásky (druhé vydání této knížky dětské poezie vyšlo 
v roce 2006) – Nakladatelství Máchova kraje, Schůzky s Podještědím a Dostaveníčko na Kosti (obě 
Nakladatelství Máchova kraje, 1999), Máchovské preludium, Domalovánky – dětská poezie (obě 
Nakladatelství Máchova kraje, 2000), Krajina básníkova zpěvu (2001, druhé a třetí vydání v roce 
2010), Volání domova a Vítání ptačího zpěvu (obě Nakladatelství Presstar, 2001), Podještědská 
vyznání, Krajinou Podbezdězí, Mnichovohradišťské etudy a Český ráj – má láska (Nakladatelství 
Máchova kraje, 2002) a nejúspěšnější básníkova kniha O pejskovi Šmudlíkovi (vyšla ve čtyřech 
vydáních – 2002–2006). V dalších letech vydalo Nakladatelství Presstar Listopad vzpomínek (2003), 
Zpívající země (2004), Šeříky, voňte do vzpomínek (2005), Křídla (Literární klub Pegas Mělník, 2006), 
Valečovu a jeho krajině a Bajaja – pro děti i dospělé (Presstar, 2007), Verše domova a Souznění 
(spolu s Blankou Štráchalovou – Literární klub Pegas Mělník, 2008) a poslední jeho sbírky Slunce ve 
znaku, Perličky – dětská poezie, Přes práh srdce a V zoo zahradě (Presstar, 2009 a 2010), Krajinou 
poezie (Gentiana Jilemnice, 2011). V roce 1948 zvítězila jeho báseň Toho dne v celostátní literární 
soutěži mládeže, v roce 1955 zvítězil svými verši v literární soutěži Libereckého kraje a v roce 1995 v 
soutěži Mělnický Pegas.  
  
VRÁTENSKÁ HORA 
 
Vrátenská hora připomíná 
vůz naložený pytli mračen. 
Přijíždí z dolu Kokořína 
pod bičem větru s pláčem. 
 
Země jej přijímá jak svátost, 
jež duši konejší. 
Abych i rýmu činil zadost, 
slza mi stéká po verši. 
 
Však okno obzoru se čistí 
i mysl má je průzračná. 
Země nám nabízí své listy 
s básněmi bez mračna. 
 
NOVINA 
 
Vánek, co vlasy rozcuchá 
a rád má smích a šprým, 



mi šeptá do ucha, 
že Vrátenka je samodruhá. 
Prosím Tě! A s kým? 
Uslyšel prý to na Nedvězí, 
že je jak srna březí, 
že Bezděz má v ní druha 
k milování a potěše. 
Taková krásná hora pohledná! 
Cvrlikali to vrabci na střeše. 
Obtěžkala ji prý rozhledna. 
Ten vánek, šelma nekalá! 
A já mu věřil bezmála. 
 
KRAJINA MÉHO SRDCE 
 
Dirigent Mužský 
na pódiu rodného kraje 
v koncertní síni Českého ráje 
řídí filharmonii Drábských světniček 
a za potlesku našich srdcí hraje 
Smetanovu Mou vlast. 
 
Jsem city zaplaven 
jak v tůni oblázek. 
Alšova luneta? 
Mánesův obrázek? 
 
A srdce zasní. 
Pupeny slov 
se rozvíjejí v básni. 
 
Obloha modrooká se jak chůva sklání 
nad krajem mého srdce, našich lásek, 
a vánku něžné šepotání 
otvírá oči sedmikrásek. 
 
To je můj kraj, co jizvy země hojí, 
kraj polí chlebových i ptačích hlasů, 
v něm přijímáme podobojí 
tu pravdu čistou i tu krásu. 


