Ing. J. J. Tylšer
Pan inženýr Jiří Jaroslav Tylšer (*12. 9. 1944) se narodil v Grygově a ve svých čtyřech
letech se s rodiči a starší sestrou Helenou přestěhoval do Šternberka. Zde si jeho
otec František Tylšer založil stolařství v blízkosti domu. Byl největším stolařem v obci.
Ovšem to stolařství mu bylo od roku 1948 do 1950 rozebíráno státem.

„Nebyl jsem komunistou ani za těch prvních dnů revoluce, slyším raději slovo svoboda než diktatura, slovo člověk
raději než masa, slova proletariát může být hanebně
zneužíváno, praporem třídní nenávisti zvlčile máváno....“
Ferdinand Peroutka

Roku 1950 Jiří Tylšer nastoupil do 1. třídy. Již od začátku cítil zášť některých lidí, které pak
dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří se navenek neprojevují, a na ty, kteří jasně dávají svou
zášť najevo. Tímto typem člověka byla i jeho třídní učitelka ve 4. třídě. Před celou třídou
vysvětlovala, co je to tzv. VYKOŘISŤOVATEL na příkladu otce pana Tylšera. V transu Jiřímu
rozkopala aktovku s učebnicemi na důkaz toho, že by takové lidi rovnou likvidovala.

V té době panoval strach. Na veřejnosti se mluvilo jinak než doma. V rodině Tylšerů byly Hlas Ameriky i Svobodná
Evropa na programu každý večer. Pan Tylšer si vybavuje jednu ze svých vzpomínek: „Vždy, když jsme s otcem
poslouchali rádio Super Major, zaslechli jsme kroky pocházející z naší střechy. A můj otec zvolal: ,Bacha, už jde.‘
Dlouhá léta jsem netušil, jak to myslel, ale v mých patnácti letech, když tato situace nastala a já už byl schopen přeprat dospělého muže, jsem pochopil, že se jedná o špeha, který zjišťoval, jestli posloucháme nepovolené
vysílání. Proto jsem byl připraven toho chlápka si podat. Prohlásil jsem: ,Já si na tebe počkám, ještě jednou se tu
ukážeš, a dám ti do rypáku.‘ Muž utekl přes plot a tehdy nás hodně překvapilo, že zalezl do jedněch dveří naproti.
Od té doby se u nás neukázal.“

V roce 1953 proběhla měnová reforma. Občané, kteří vlastnili pozemky nebo si stihli něco
našetřit, doslova za den přišli o vše. Těm, co vlastnili nemovitosti, stát dal na výběr: buď vstoupí do KSČ, nebo odmítne a zlikvidují ho. Františka Tylšera nařkli z toho, že údajně strhl
plakát se Stalinem, a jeho bratrance kožešináře z toho, že prodal načerno kožich v Praze –
což byl nesmysl. Bratranec byl odsouzen k 22 letům vězení, odseděl si šestnáct, jeho rodina
byla vyhnána z rodného města Prostějov. Když byl propuštěn na podmínku, v jeho domě už
bydlel někdo ze strany a jemu sdělili, že je v Prostějově nežádoucím.

V 50. a 60. letech byl Šternberk plný kasáren a leteckých učilišť. Pan Jiří Tylšer se po studiu na průmyslovce v Uničově rozhodl
přihlásit na vysokou školu do Brna. Zde sice přijímací zkoušky udělal, ale přišlo mu vyjádření, že není přijat z důvodu velkého
počtu uchazečů z vojenských škol a učilišť. Ale nakonec se zjistilo, že důvod byl zcela jiný – jeho bratranec emigroval do Anglie a to se státu nelíbilo. Pan Tylšer si našel tedy práci, svého snu se však nevzdal a po 17 letech začal dálkově studovat
stavařskou školu v Brně. V roce 1979 úspěšně odpromoval.
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