
Scénář – Kamil Tyrychtr 

Když byly Kamilu Tyrychtrovi čtyři roky, tak se jeho rodiče rozvedli. Se svým otcem neměl blízký vztah. Vídal se s ním 

jen občas, hlavně o víkendech. Vychovávala ho maminka, ale protože pracovala jako zdravotní sestra na směny, trávil 

většinu svého dětství u dědečka.        Honza+David 

 

Dědeček se věnoval své veliké zálibě – zahradničení. Během několika let vybudoval velkou zahradu v Pařezké Lhotě u 

Jičína. Věnoval se pěstování leknínů a vodních rostlin. Nabyté znalosti a dovednosti předával postupně svému 

vnukovi, který projevil o zahradu velký zájem.       Honza 

 

Pan Tyrychtr navštěvoval základní školu v Turnově a několikrát se se svými protikomunistickými názory dostal do 

sporu se soudruhem ředitelem.         Vojta  

 11:54 – 12:00  výsledek byl … z matematiky 

 

Dědečka na zahradě navštěvovali odborníci z různých škol a pěstitelských ústavů. Malý Kamil byl často u toho. 

            Vojta 

 22:12 - 22:38  v mých 12… v Olomouci na univerzitě 

 

V osmé třídě do výběru školy zasáhl nenáviděný ředitel. Rozhodl, že žák Tyrychtr může studovat pouze učební obor 

zedník nebo horník. Díky přímluvám tak mohl zůstat v Turnově na učebním oboru prodavač. Honza 

 

Svými znalostmi a dovednostmi patřil k nadprůměrným žákům. Na praxi docházel do budovy obchodního domu 

Achát na turnovském náměstí. Nejčastěji pracoval v oddělení masa a uzenin a postupně se zde vypracoval na pozici 

vedoucího směny.  V oddělení zůstal i po maturitě. I zde se kvůli svým názorům dostával do střetu s komunisty. 

            David 

 

15. listopadu 1989 dostal předvolání k závodní radě a měl být vyšetřován kvůli urážce nadřízeného.  

                Honza 

 33:24 – 33:40  tak jsem mu …  Vepřové hlavy. 

 Sametová revoluce tak pro něho přišla v nejvhodnější dobu. 

            Honza 

V roce 1990 sice proběhly svobodné volby, ale Městské národní výbory i s původním osazenstvem existovaly nadále.  

 36:32 – 36:56  dědovi začaly …  dostal infarkt     Vojta+David 

 

O několik měsíců později mohla rodina celý pozemek odkoupit. Pan Tyrychtr opustil práci prodavače a začal se 

naplno věnovat zahradě a podnikání.        David 

 

 

 


