
František Kubíček - životopis 

František Kubíček se narodil 21.4.1930 v Petrovicích u Sedlčan.  

Do tří let věku žil v Petrovicích a pak se s rodinou přestěhovali do Prahy 

na Smíchov do Drtinovy ulice. Jeho otec byl listonoš u dráhy a bylo mu 

nabídnuto ubytování v Košířích pro zaměstnance ve čtvrti Cibulka, kde je 

i vlaková stanice. Po narození dalšího sourozence se přestěhovali na okraj 

Prahy, do dnešních Stodůlek na Praze 13 (tenkrát Praha-západ). Zde 

vychodil obecnou školu i měšťanku, pak se nechal přesvědčit kamarádem 

a přihlásil se na učební obor strojový sazeč, protože moc možností 

tenkrát nebylo, neboť vysoká škola byla zakázána nacisty. 

Prostřednictvím kněze zapojeného do Skautu, se seznámil se skautkou 

Jitkou Malíkovou, která se zúčastňovala mezinárodních aktivit skrze 

kontakty ve Francii (organizace JOC), kde zjišťovali informace o skautingu 

pomocí literatury - samizdatově. Požádala ho, aby tiskařský rozmnožovací 

stroj, tzv. cyklostyl, přenesl pryč kvůli úniku informací. Stroj roku 1950 

odnesl do tiskárny, kde pracoval, pod záminkou že je pro ČSN 

(Československé státní nakladatelství). V roce 1951, když byl ve Slaném 

na poddůstojnické škole, mu přišel dopis z tiskárny, co se strojem. Napsal, 

že je to trofejní materiál a že si ho Svaz mládeže může ponechat pro 

studijní účely. Skautka byla prozrazena a uvězněna.  

Tiskárnou, kde se vyučil, byla tiskárna Kobosil a syn, začínal zde jako 

sazeč. Poté pracoval jako korektor ve firmě Batovec na Národní Třídě a 

jeho poslední zaměstnání bylo v tiskárně Typus, později Středočeské 

tiskárny na Smíchově /v posledních letech se zaměřila jen na plakáty/.  

Na jedné kulturní akci prostřednictvím své spolupracovnice poznal slečnu 

Krskovou, svou budoucí ženu. Manželka pracovala vždy v kanceláři – jako 

sekretářka nebo úřednice. Se svou ženou neměli žádné děti. 

Společenského života a cestování se kvůli onemocnění manželky 



(epilepsie) moc neúčastnil. Manželky otec byl redaktor a zahynul po 

dvouletém pobytu v koncentračním táboře, kam byl převezen krátce po 

narození své dcery (manželky pana Kubíčka) za přenesení tiskařských 

typů. 

   Pan Kubíček již 10 let žije v Domově seniorů na Dobříši, z toho již 8 let 

bez své manželky, se kterou v domově seniorů strávili společně 2 roky. 


