
František Tomšíček - životopis 

Frantíšek Tomšíček se narodil dne 5. února 1933 v Malém Boru v Pošumaví – 
Netolice, Bavorov, Strunkovice. Hned po jeho porodu se jeho rodiče 
odstěhovali do jihočeského městečka Pacov. Kde bydleli v bytě okresního 
soudu a rodiče pracovali na berním úřadě. 

V Pacově chodil do školky a velmi dobře si pamatuje, že ho paní učitelka 
nechala po škole. On se bránil, a tak utekl oknem. Tou dobou také umřel 
tatíček T. G. Masaryk a po celém městě byly rozvěšené černé látky. Byly mu 
čtyři roky. Do školy nastoupil v roce 1939 a to ČSR již okupovali Němci. Ve 
škole měli 6 klasifikačních stupňů, nikoli 5, jak je dnes. Za války byly časté 
nálety a tak se museli s rodinou skrývat ve sklepě. Pro nedostatek paliva 
měli uhelné prázdniny.  

Základní školu ukončil v roce 1948 a šel se učit radiomechanikem do 
národního podniku  Elektra. Obor ho bavil, a tak ho podnik poslal na studia 
do Průmyslové školy v Ječné ulici v Praze se zaměřením na jadernou 
techniku. Zde absolvoval úspěšně čtyři roky studií s vyznamenáním. Po 
absolvování obdržel umístěnku do Výzkumného ústavu přístrojů jaderné 
techniky (VÚPJT) na Karlově náměstí v Praze.  

Povinností muže bylo nastoupit na povinnou vojenskou službu. Sloužil celé 
dva roky a to v Unhošti (u Kladna) i Novém Městě nad Váhom (na Slovensku). 
Oženil se a vrátil zpět do VÚPJT. To se již jeho pracoviště přestěhovalo do 
nedalekého Přemyšlení u Prahy. Od zaměstnavatele mu byl nabídnut byt 
v Odoleně Vodě, a tak se s rodinou koncem roku 1963 nastěhoval do malé 
vesničky u Prahy, kde žije dodnes. Má dvě dcery Jitku a Hanu. 

VÚPJT byl vysílán do zemí východního bloku na nejrůznější výstavy a 
předváděcí akce. Po nabytí potřebných zkušeností byl vyslán na dobu čtyř 
roků do polské Varšavy a to v rámci spolupráce RVHP (Rady vzájemné 
hospodářské pomoci). Výzkumnému ústavu zůstal věrný až do svého 
důchodového věku. Práce byla zajímavá a bavila ho. Jaderná technika se 
ocitala v začátcích. 

Mezi jeho koníčky patří práce se dřevem, soustružení. Velmi rád čte a čas 
věnuje dle zdravotního stavu zahrádkářství.  

Žije spokojeně v Odoleně Vodě a užívá si důchodu.	


