
Kateřina Dejmalová 

 

Pro některé z nás je představa života v komunistickém světě nemyslitelná. Pro lidi, jako 

třeba Kateřinu Dejmalovou, která se narodila v roce 1949, to bylo zcela normální.  

 

“Já jsem se narodila do komunistického režimu a ta historie je trošku složitější, protože moje 

máma pocházela z docela dobře postavené židovské rodiny. Byla nesmírně chytrá a byla to 

čistá intelektuálka. Já jsem vyrůstala vlastně v harmonickém prostředí, protože naši byli 

komunisti, venku byl komunismus, nikdo mi neříkal, že jsou věci jinak, takže jsem byla 

naprosto spokojená.” 

 

Část dětství strávila v Bratislavě, kde tatínek působil na vojenské katedře. Pohled na 

komunismus byl na území Česka a Slovenska rozdílný.  

 

“Například mě hrozně překvapilo, když jsem přijela z Bratislavy do Prahy, tak v Bratislavě to 

bylo v tomto směru na povrch ostřejší, takže jsme říkali soudružka učitelka a v Praze se teda 

rozhodně nesoudruhovalo a říkalo se paní učitelko.” 

 

Že jsou věci “JINAK” jí došlo až na gymnáziu, když se začala o dění kolem sebe víc 

zajímat.  

 

“Tenkrát, když někdo nebyl ztotožněn s komunismem, tak se o tom nemluvilo. Čili já jsem 

neměla, jak to poznat. A upřímně řečeno, z rodiny, z jaké jsem byla, mě dlouho tyto otázky 

nenapadly.” 

 

Zlom nastal po srpnové události v roce 1968.  Rodiče Kateřiny Dejmalové byli vyloučeni 

ze strany a ve vykonstruovaném procesu odsouzeni za špionáž. V 70.letech hrozilo 

vězení i Kateřině. 

 

“Snažili se vlastně vyvolat dojem, že vlastně ty mladý, nezkušený byli řízený zkušenejma ze 

západu. Ano. A já jsem měla bejt tou spojkou.” 

 

Strávila tak čtyři dny ve vyšetřovací vazbě. V té době se dostala mezi lidi z prostředí 

disentu, mezi kterými potkala i svého budoucího manžela Ivana Dejmala. Spolu se 

podíleli na  organizaci tzv. bytových seminářů a na opisování a vázání samizdatů. Tato 

temná doba jim přinesla i několik komických vzpomínek. 

 

“Taková humorná situace. Byl tady jeden velmi zajímavý člověk z Oxfordské univerzity. Jeden 

z našich kamarádů, který se toho bytového semináře účastnil slyšel zvonění (pozdější diplomat, 

po 89) a protože nechtěl, aby mu něco uteklo, tak šel otevřít a běžel zpátky. A došlo ke komický 

situaci, protože byly otevřený dveře a tam stálo sedm tajnejch. Ale jim se ještě nestalo, aby jim 

z disidentu někdo otevřel a šel pryč. Teďka oni nevěděli, co se děje. No a pak tam vletěli. 

Dodneška to má ten kamarád na talíři.” 

 

I přes negativní postoj ke komunismu zažila v té době práci ve školství. 

 

“Já jsem kupodivu coby žena chartisty a člověk z disentu nastoupila v 87 na základní školu. A 

jaksi k pobavení všech našich přátel z disentu jsem učila ruštinu, což nebyla moje aprobace, 

dějepis, což taky nebyla moje aprobace a učila jsem i občanku. A v rámci občanky, v sedmé, v 

osmé třídě jsem jim říkala komentáře Hlasu Ameriky.” 



 

I přes to, že sama Kateřina Dejmalová proti komunismu bojovala, pro své rodiče, kteří 

byli přesvědčení komunisté, měla a stále má pochopení. A poradila by něco dalším 

generacím? 

 

“Člověk nemá nikomu nic vzkazovat, protože každá generace prochází svým životem a svým 

bojem a cokoliv vzkážete vyjde buď jako strašná banalita a klišé. Já přece nevím, jaký problémy 

budou mít další generace.” 
 


