Hudebník, herec, politik, spisovatel a malíř František Ringo Čech se narodil 9. července 1943 v Praze. Vyučil se televizním mechanikem. Jako učeň založil s Ivem Pešákem a Ivanem Mládkem skupinu Storywille Jazz. Po vyučení studoval bicí nástroje u prof. Vlasáka a folklór u prof. Pecka na Státní konzervatoři v Praze. Během studia působil ve Studijní skupině tradičního jazzu Pavla Smetáčka, hrál s legendárním americkým basistou Herberkem Wardem a stal se spoluzakladatelem skupiny Olympic, s níž ještě jako student konzervatoře účinkoval v divadle Semafor v hudebním pásmu Ondráš podotýká.
Po ukončení studia na Státní konzervatoři odjel jako herec Černého divadla Jiřího Srnce do Las Vegas, kde rok působil v hotelu Tropicana v revue Follies Bergere současně s proslulou Liliane Montevecchiovou. V Las Vegas hrál v klubech na jam sessions se slavnými kolegy jako Dave Brubeck, Edmond Hall, Lionel Hampton, Louis Prima, Oscar Peterson, Budy Rich a Duke of Dixieland. Společně s Černým divadlem natočil v USA TV show The Hollywood Palace. Po návratu z USA hrál dva roky po jazzových klubech v západní Evropě.
Po návratu domů založil vlastní rockovou skupinu Shut Up a současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, který účinkoval v představeních Šimka a Grossmanna. Jako hráč na bicí nástroje vystupoval s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone. Do divadla Semafor se vrátil ještě jednou po mnoha letech, kdy ho v obnovené Kytici do své původní role poustevníka obsadil Jiří Suchý.
Do své skupiny angažoval sólového zpěváka Viktora Sodomu, kterého po čtyřech letech nahradil legendární Jiří Schelinger. S ním kapela dosáhla hudebního vrcholu, kdy jezdili po Evropě jako předkapela britské skupiny Smokie. Za dobu své hudební kariéry nahrál 32 LP a 217 SP desek. Hudební archiv Českého rozhlasu eviduje více než 1200 titulů, které Ringo natočil.
V roce 1985 přestala být hudba jeho hlavní profesí a založil Čechovo Prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, pro které napsal hry Loupežníci na Chlumu, Dívčí válka, Titanik, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze a Oheň a voda. Maluje od roku 1973. Za tu dobu vystavoval více než padesátkrát a jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách a galeriích po celém světě.

