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Pan Lubomír Brožek se narodil 7. července 1949 v Praze. Zde vyrůstal s rodiči, kteří pracovali 
jako úředníci. Svému synovi vytvořili krásné rodinné zázemí. 
Mnoho času pan Brožek trávil v dětství u dědečka a babičky na Podblanicku. Jeho dědeček byl 
zemědělec a zároveň vynikající hudebník. Příroda i umělecké prostředí budoucího básníka velmi 
ovlivnily. 
Okouzlovala ho ale také technika, a proto se rozhodl, že se vyučí radiomechanikem. Po vojenské službě 
pracoval v podniku Tesla Hloubětín, zpočátku jako technik (v letech 1970-1980), pak jako redaktor 
závodního časopisu Mladá Tesla. Zde už bylo jasné, že cesta pana Brožka povede jiným směrem.  
             V této době začal publikovat své první básně. K jeho literárním vzorům patřili Jiří Orten, 
František Halas a František Hrubín, ze zahraničních autorů Lawrence Ferlinghetti. Osobně se setkával 
s řadou soudobých básníků, z nichž vysoko cenil zvláště Oldřicha Mikuláška a Jana Skácela. 
             Po krátkém čase ve svobodném povolání se v únoru roku 1989 stal vedoucím tiskového 
oddělení Svazu českých spisovatelů. Později působil v několika vydavatelstvích a nakladatelstvích. Od 
roku 1992 byl redaktorem televizního týdeníku pro děti Obražofka a v letech 2003-2005 pracoval jako 
vedoucí redaktor internetového zpravodaje České obce sokolské. 
V období let 1994 až 1997 byl předsedou Klubu českých spisovatelů, v současné době předsedá Klubu 
českých a slovenských spisovatelů. 
 

Pan Brožek je autorem devíti básnických sbírek, aforismů, souboru imaginárních interview 

„Hovory s nesmrtelnými“, mnoha článků, recenzí a glos. Podílel se na překladech poezie, například 

básní Allana Ginsberga. Zabýval se také výtvarnou činností a působil i jako principál kočovné divadelní 

společnosti při občanském sdružení Ars forum. 

 

Třebaže je pan Brožek nyní již v důchodu, stále organizuje řadu kulturních aktivit, z nichž 

některé jsou zaměřené na děti a mládež a mají za cíl podněcovat tvořivost jak v oblasti literární, tak 

divadelní či výtvarné (například soutěž Děti Praze či Studentská Thálie). Je také iniciátorem udílení Ceny 

Františka Hrubína. 

                                                                                                                                

 


