
Životopis pana Zdeňka Brožka 

Zdeněk Brožek se narodil 18. 3. 1957 v Radostné pod Kozákovem, Volavci v rodině 

zemědělců. Bydleli společně se sestrou, s rodiči, dědou a babičkou na statku, který dřív patřil 

dědečkovi. Dědeček Josef Brožek byl v roce 1956 donucen vstoupit do JZD (Jednotné 

zemědělské družstvo) a statek odevzdat.  Komunisté jim nechali jednu krávu a záhumenek 

(malé políčko). Od malička Zdeněk dědovi pomáhal a naučil se jak zacházet s půdou, 

zeleninou, obilím, ovocnými stromy a domácími zvířaty. 

Do základní školy chodil na Volavec. Soudružka učitelka byla zarytá komunistka a 

všechny žáky přiměla vstoupit do Pionýrské organizace. Když přišel domů, pyšný, že je 

pionýr, rodiče mu naznačili, že věci se mají trochu jinak.  Začal vnímat, že ne všechno, co říká 

soudružka učitelka, je pravda.  Na druhý stupeň přešel do nedalekého města Turnova a pak 

pokračoval na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Jičíně. Po maturitě se oženil, vzal 

si svou spolužačku z první třidy Jitku. Nakonec vystudoval ČVUT, fakultu elektrotechnickou, 

v Praze. Po škole deset let pracoval v Turnově jako správce počítačové sítě ve Šroubárnách. 

Zaměstnavatel ho přihlásil na dvouletý intenzivní kurz angličtiny, kde se naučil dobře 

anglicky. Narodily se mu dvě děti Tomáš a Jitka. 

Pak přišla sametová revoluce v roce 1989. V panu Brožkovi se probudily selské geny. 

Cítil zároveň morální povinnost vůči oběma dědečkům, kteří se statků vzdávali velmi těžce.  

Předkové přišli o svá hospodářství během jednoho dne, pan Brožek pak ukradený majetek 

obtížně získával čtyři roky. Budovy na tom nebyly až tak špatně, ale některá pole byla 

naprosto zdevastovaná. Pomalu vše dával do pořádku. Půdu zpevnil, postupně nakoupil 

stroje a krávy. Z dědečkova statku udělal zase prosperující farmu, kde se dají koupit sýry, 

jogurty, mléko a vajíčka (chodíme tam pro svačiny).  Zemědělství pan Brožek nikdy nevnímal 

jako způsob ke zbohatnutí, ale jako životní styl.  Je velice zklamaný ze současnosti, protože 

zemědělství je průmysl ničící krajinu, stala se z něj honba za penězi, půda je mrtvá. 

Vedení Farmy Brožkových převzala dcera s manželem, pan Brožek pomáhá. Je i 

místostarosta Radostné pod Kozákovem a snaží se, aby obce vypadaly hezky a lidé měli spolu 

dobré vztahy. Je optimista a řídí se heslem pana prezidenta Masaryka: “Nebát se a nekrást.“ 

 


