
Můj životopis  

 Narodil se 19. 12.1931 v Kaplici Janu a Anně Toncarovým.  

 V Kaplici jeho rodina žila do října 1938 a po obsazení republiky Hitlerem 

odešla v říjnu do Čes.Budějovic, kde byl jeho otec zaměstnán jako pomocný úředník 

a matka byla hospitalizována v nemocnici pro srdeční potíže. V listopadu toho roku 

byl otec přeložen do Prahy na Úřad vlády jako zřízenec v podatelně.Jiří v září 1938 

začal chodit do obecné školy (prvních 14 dní a v polovině září byla škola zrušena a 

byla umístěna v nové škole). V říjnu chodil do obecné školy v  Č.B. a po odchodu do 

Prahy do obecné chlapecké školy v Košířích Na Kavalírce. Matka se vrátila z 

nemocnice až koncem listopadu do do č.p. 626/13 v ul. Nad Turbovou, kde bydleli až 

do roku 1956. Po základní škole nastoupil do kvinty na réálné gymnasium na 

Smíchově,  Na Santošce.Po prožití válečných útrap - bombardování Prahy, Pražského 

povstání – kdy se jako kluci aktivně účastnili budování barikád v Košířích. Zažil jsem 

také  dnes již zapomenutou obrovskou pomoc Povstalecké armády generála Vlasova. 

Válka skončila 8. května 1945 a Rudá armáda dorazila do Prahy až o den 

později.Hned po válce nastoupil do vodního Skautu, kde potkal mj. I Luboše 

Jednorožce a zažil nejedno dobrodružství. Rok poté se přidal i k Sokolům. Obě jeho 

vášně ale musely skončit po nástupu komunismu v roce 1948.Po maturitě nastoupil 

na  Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při Pedagogické fakultě na UK 

(zkratkou KTV). Kvůli režimu nesměl stuodvat druhý obor a ani neměl řádnou 

promoci. Po ukončení studia šel učit do Českých Budějovic. V roce 1954 byl určen 

jako vedoucí skladby  pro jihočeský kraj na I.Československou spartakiádu roku 

1955. Poté ho přeložili do Prahy, kdy nejdříve vyučoval na několika gymnáziích a 

nakonc znovu skončil na KTV, tentokrát jako profesor. Při komplexním hodnocení, 

které provádělo komunistické centrum děkanátu , ho zachránil vedoucí katedry Jiří 

Žižka od vyloučení jako nestraníka z katedry, jednoduchou větou "tohoto odborníka 

zde nutně pořebuji a navíc bude ještě v tomto roce 1984 autorem skladby pro VŠ na 

spartakiádě v roce 1985.“   

Po roce 1989 se znovu mohl vrátit ke svým laskám – skautingu a Sokolu. Dostal 

dokonce na starost organizaci účasti v roce 1992 na skolském sletu v Torontu-

Kanadě a rok nato v Chicagu v USA. V roce 1994 se uskutečnil XII. VS na Strahově, 

kde byl pověřen režií celého sletu a kde se osobně seznámil s prezidentem Václavem 

Havlem. 

 
       


