
Dne 22. 11. 2014 v 11:00 Milan Pištěk napsal(a):

pozorně vyslechnout (hlavně jeho dopis Havlovi)
http://www.ukp98.cz/pekky/ivan_dejmal.mp3

Ivan Dejmal - za čest a krajinu.
(17. října 1946, Ústí nad Labem – 6. února 2008, Praha)

"My žijeme v privilegovaném zeměpisném pásmu, kde les má autoregenerační schopnosti." 

Narodil se v Ústí nad Labem. Vyučil se zahradníkem, z pražské Vysoké školy zemědělské byl v roce
1970 vyloučen coby jeden ze studentských vůdců. V letech 1970 - 72 a 1974 - 76 vězněn za 
podvracení republiky. Živil se manuálně (závozník, metař, myč oken, kameník aj.). Po revoluci 
rehabilitován, v letech 1991 - 92 ministr životního prostředí. Ženatý, dvě dcery. 
Chartu 77 podepsal okamžitě. Uprostřed sametové revoluce kritizoval Havla, pak všechny 
Klausovy i sociálnědemokratické vlády. Byl proti Temelínu a pro americký radar. Ctil bratry 
Mašíny. Byl proti uhelné lobby a pro kácení stromů napadených kůrovcem v šumavském národním 
parku. Z metaře to dotáhl na ministra Pithartovy vlády. Od roku 1995 ho už do žádné funkce 
nepovolali - prý se s ním obtížně jednalo. V řadě encyklopedií Ivan Dejmal chybí, v roce 2000 ale 
dostal cenu ministra životního prostředí za celoživotní dílo. Jako politik hodně prohrával - i u 
zelených měl víc morální autority než publicity nebo moci. Nadevše mu byly čest a příroda. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ahoj Frede. 
Neměli by jsme se pokusit aby byla v Ústí n/L Dejmalova ulice nebo aspoň něco i kdyby to 
byla i ta hrůzná deska na rodném domě i když nevím kde to je. Mohli by jsme poprosit pana 
V. Kaisera a i se třeba zeptat mladého Karlíčka. Možná by to zajímalo a i nové politické 
hnutí v Ústí co povedou radnici. Nebo i jiné občanské aktivity, ne jen nás. Myslím že by to 
nikoho asi neurazilo.
Pokusím se aspoň zatím neoficiálně někoho oslovit.
V úctě a s pozdravem Pekky.



OK, dobrý nápad!
S pozdravem MARTIN NOSEK



I když nejsem zrovna příznivcem pojmenování veřejných míst po 
politicích, časy se mění, v případě Ivana Dejmala jsem pro. 

http://www.ukp98.cz/pekky/ivan_dejmal.mp3


Takových angažovaných lidí je poskrovnu. Jako ústecký rodák si 
to určitě zaslouží. Právě pro jeho působení v oblasti životního 
prostředí, jež je pro náš region dosti rozhodující. 
Gerhard Tschunko.


Zdravím a jsem pro. Bylo by to alespoň memento!!! jak pro Ústí, tak celý kraj. Ale už vidím, jak se to oficiálně
schvaluje.... Stálo by to za to. Přidám se k případné aktivitě. Jak se máte...? Včera jsem se dívala na výhru 
Činoheráku v TV a vím, že na tom máte i svůj podíl... Přeji skvělé dny, 
Věra Bartošková

27. 11 2014. ... ještě o tom Dejmalovi přemýšlím... Asi by bylo nejlepší, kdyby to "Dejmalovské" bylo něco 
přírodního. Možná i nějaké krásné umělecké dílo někde na veřejném místě. Ale absurdní je - že doly přeci 
před lety zasadily s pompou  strom, Ivana Dejmala, myslím lípu (nebo dub) ve svém areálu... Připadá mi to 
úděsný!!! 

Věra Bartošková 



bs*d 
A co takhle nějakou sošku, artefakt ?
Achab Haidler



Díky za náměty.
Co se týče Dejmala, tak to byl určitě člověk, kterého je dobré lidem připomínat. Takových moc 
nebylo a není. Možná, že nyní je na magistrátě sestava, kdy by ulice nebo alespoň pamětní deska 
měla šanci projít.

měj se Z. Fikar
Jo co se týče Dubčeka, tak mám na jeho "přínos" podobný názor.

 27. 11. 2014

> Ahoj!
>
> No proc ne. Ale mel by nekdo vedet, kde Dejmal bydlel ci se narodil ci 
> proc tam mit desku...
> Urcite je vhodna doba, protoze na meste ted snad vladne dobra koalice.
> Takze klidne at nejakou tu ulici po I.D: pojmenuji, pokud nejaka volna 
> je...
> Ale ja vic nevim... Mirek 
>
> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
> RNDr. Miroslav Patrik
> Deti Zeme Brno, Cejl 48/50, CZ - 602 00 Brno


Vážení,

zjišťujeme místo Dejmalova narození (17. října 1946, Ústí nad Labem) a bydliště v dětství. Pravděpodobně 
se narodil v Trmicích, které byly tehdy čtvrť Ústí.

v úctě

Vladimír Kaiser, Archiv města Ústí nad Labem

 http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0802-055-061.pdf 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0802-055-061.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/1946
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C5%99%C3%ADjen


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 27. listopadu 2014 20:38 Pekky <pekky@dbdent.cz> napsal(a):

 Vážení
Posílám reakce a další informace co se nám povedlo sehnat. Děkuji Všem co se v této 
činnosti jakkoli angažují. Adresa v Ústín/L - Trmicích je na lístku podpisu Charty 77. Více v
odkazu.
Za UKP98 
Fred a Pekky.

bs*d

Pekky, super práce :)
Jedeme dál :)
Posuďte ted někdo co je levnější - pamětní deska, soška, artefakt anebo náklady s přejmenováním 
ulice.
Kdyby to nešlo, zkusím se poptat na to přejmenování.
-acb-
Achab Haidler - radní(PRO! Ústí) kulturu. 

 28. 11. 2014

Vážení,

Ivan Dejmal se narodil 17. října 1946 v ústecké nemocnici, jeho otec uvedl trvalé bydliště Trmice, Horská 
218, což odpovídá v podpisu Charty 77 uvedené adrese Horská 4. Dům stále existuje.

Pošlete si to nějak mezi sebou, abych na někoho nezapomněl.

v úctě

Vladimír Kaiser, Archiv města Ústí nad Labem

 Informace z Trmic od Jany Oubrechtové - starostka Trmic.
 ZF

Ahoj Zdenku, jestli si to dobře vybavuji, tak mi babička vyprávěla o Dejmalových. Bydleli v místě, 
kde je dnes v Trmicích firma Atok. Měli tam Mlékárnu. Matně si jí pamatuji. Potom se přestěhovali 
do Horské 4 (dnes je tam řeznictví). Jana

 30. 11. 2014

Fota:

mailto:pekky@dbdent.cz


Horská 4

Atok, bývalá mlékarna

 Náhodný rozhovor:
Dejmalův soused z Horské ulice, rozhovor proběhl před bývalou mlékárnou kde údajně dříve 
Dejmalovi bydleli - http://youtu.be/uTyS6vnNLTw

http://youtu.be/uTyS6vnNLTw
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