
SONG/ 0:07 
 písnička Kartágo hoří (1:29 - 1:36) 
 
IS1/ 0:03 
(0:32 - 0:35) vzteklej, velkej  
 
Kačka1/ cca 0:13 
Tak sám sebe popsal Ilja Stern, který se narodil v roce 1960. Už jako malý vzhlížel ke svému 
strýci Aloisi Volkovi, letci RAF, který padl na konci druhé světové války.  
 
IS2/ 0:12 
(3:12 - 3:24) Máma dostala po něm jako pozůstalost, ještě to byla letecká bunda, boty, 
čepice, košile nějaký a já jsem se do toho oblíkal jako kluk, no ježišmarja já byl úplně 
zblázněnej 
 
Anička/ cca 13 s 
Iljův otec Josef Stern byl přesvědčený komunista a zpravodajský důstojník na ministerstvu 
vnitra. Ilja prožíval obyčejné dětství, ale po okupaci v roce 1968 se rodině celý život otočil 
vzhůru nohama.  
 
IS3/ 0:13 
(13:20 - 13:33) vylezete 21. srpna ráno z tý chaty a vidíte tátu, chlapa jak horu, kterej sedí na 
schodech, úplně zhroucenej normálně plakal a furt jenom opakoval “taková to byla láska", 
protože on miloval Sovětskej svaz  
 
Káťa/ 0:10  
Zklamaný tatínek dal výpověď ze své vysoké pozice, a tím se celá rodina stala pro režim 
nepohodlnou. Od toho se odvíjelo i Iljovo budoucí studium.  
 
IS4/ 0:17 25:41 - 27:10 
Já jsem chtěl bejt puškař, no tak samozřejmě jsem se tam nedostal na to, žejo. Tak jsem 
říkal ‘no tak automechanik’. Tak jsme šli na Prahu deset někam, tam bylo nějaký učiliště. ‘Jo 
my ho vememe, neni problém.’ No a za dva dny, nebo za tři, telefonát ‘Jo on je to Stern, tak 
to ne, toho nevememe.’ 
 
Roman/ cca 0:05 
Podobných problémů přibývalo hlavně potom, co rodiče podepsali Chartu 77.   
 
IS5/ 0:14 
Vlastně se to peklo u nás, když se to tak řekne, v bytě a scházeli se tyhle ty lidi, který vlastně 
odpadlíci toho režimu. Hlavní vůdce pan profesor Patočka, který byl u nás nesčíselně krát že 
jo, kterýmu jsem mimo jiné utekl na pohřeb z vojny” 
 
Kačka/ cca 0:04 
Ilja vojnu popsal jako období, kdy se v životě nejvíce bál.   
 
IS6/ 0:14  
Jsem třeba půl roku vytíral tu třiceti metrovou chodbu, kde ty starší nakydali to mazlaví 
mejdlo. Hadicí na hašení, proudnicí, tam nalili vodu žejo a muselo se to vytřít do sucha, 
ovšem tkaničkama od bot. 
 
Anička/ cca 6 s 
Na vojně zažil i svůj první výslech. Ty se po návratu domů staly běžnou součástí jeho života. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KpFyQaKx7-8


IS7/ 0:38 
Věčně zatýkali mámu, to bylo…pomalu jednou za 14 dní prostě přijeli pro ni nebo ji zhavtli, 
jak říkala moje máma - zhavtli, někde po cestě. A měl jsem tu smůlu, že občas jsem šel s ní, 
takže vzali i mě. Je pravda, že asi před jedenácti lety jsem se přestal bát když jsem se holil a 
koupal. Protože jste chlap, holíte se, a vždycky jsem si říkal: no snad teďka nepřijdou, snad 
teďka nezazvoněj. Protože je to nepříjemný, nejste vykoupanej eště, to znamená, že jste 
špinavej. 
 
Káťa/ cca 9 s 
Bezpečnostní složky Ilju sledovaly i po tom, co založil vlastní rodinu. A jak se to dotklo jeho 
dcer? 
 
IS8/0:17 
 
(1:00:36 - 1:01:00)Náš byt byl permanentně odposlouchávanej, telefon byl 
odposlouchávanej, tam byly odposlechy všude, to se ví. Jestli se jí to nějak dotklo.. tý starší 
no, ale ta zase nebyla tak stará.. jsme říkali, aby si nepouštěla hubu na špacír. 
 
Káťa/ 0:07 
Přes všechny těžkosti, které Ilju Sterna potkaly, nikdy svým rodičům jejich protirežimní 
aktivity neměl za zlé.  
 
IS9/ 0:3 
(42:27 - 42:34) Já můžu říct za mojí rodinu, že my jsme se nevohli nikdy. 
 


