
Exkurze do Památníku Vojna u Lešetic na Příbramsku 
19.5.2010 

 
 

 
Zpětné vazby žáků 8. a 9.třídy: 
 
 

Nevěděl/a  jsem, že… 
 

- vůbec ten třetí odboj byl také tak krutý. Tolik lidí se OPĚT trápilo… přestože to 
nebylo jako v koncentračním táboře, muselo to být hrozné! 

- pracovní tábory byly i po poražení Němců; 
- že byl 3.odboj; 
- u Příbrami byl takovíto tábor s vězni; 
- na mě bude atmosféra tábora tak působit; 
- tábor vybudovali němečtí zajatci; 
- to byl „koncentrační tábor“ kde Češi zavírali Čechy, a to komunisti své odpůrce; 
- se odváželo tolik rudy do SSSR; 
- to stálo 80 miliónů Kč; 
- ten tábor byl tak velký; 
- je to kvůli komunistům; 
- v jedné místnosti bylo zavřeno až 35 lidí; 
- tady v Lešticích byl koncentrační tábor; 
- tam toho bude hodně; 
- takovéto podmínky jsem nečekala; 
- v táborech byly tak drsné podmínky; 
- něco takového tu vůbec bylo; 
- koncentrační tábor je v Lešticích; 
- je u Příbrami koncentrační tábor; 
-  

 
 

Je smutné, že… 
 

- vlastně kvůli takovým „idiotům“ zemřelo tolik obyčejných, ale i velmi talentovaných 
lidí. Přestože to bylo zbytečný - teda si myslím; 

- tolik lidí zemřelo jen proto, že se někomu nehodili; 
- gestapo takhle jednalo s vězni a dalšími lidmi; 
- mě to přijde smutné úplně celé; 
- jak se dokážou lidi k sobě chovat; 
- komunisté nesnesli názor ostatních a zavírali je do takových podmínek; 
- tam umřelo tolik nevinných lidí; 
- tu zemřelo mnoho vězňů; 
- tam zemřelo hrozně vězňů; 
- je týrali; 
- jak se komunisti zachovali; 
- jak byli uvězněni; 
- se lidi bezdůvodně zabijí, popravují atd… 
- tam lidi vůbec šli; 



- že se ta věc vůbec odehrávala a nebylo to pro dobrou věc; 
- někteří lidé byli bezdůvodně zavíráni do těchto hrozných podmínek; 
- tento koncentrační tábor byl vůbec postaven; 
- zde byli lidé vězněni a umírali tu; 
- lidi byli zavřeni i když nic neudělali; 
- byli v tom táboře i když nic zlého neudělali. 

 
 
 

Ještě chci říct…. 
 

- že to, čím si ty lidi tam prošli, bych nepřála opravdu nikomu…! 
- to místo bylo hodně ponuré… 
- že se mi to líbilo, ale když jsme byli u pokojů těch vězňů, byl to divný pocit; 
- že tento den ve mně zanechal mnoho pozitivních i negativních vzpomínek, pocitů. 

Všechno je smíšené. 
- mohlo být lepší počasí; 
- že jsme tam mohli být dýl; 
- že je to zajímavé něco o tom vědět; 
- Památník Vojna to má moc hezky zařízené. Líbilo se mi to provedení a to, co jsem se 

dozvěděla. 
- že za těchto podmínek bych tam žít nechtěl; 
- že tohle musí vymyslet nějaký de**l, to jinak nejde říct; 
- takováto spravedlnost je nejhorším rozsudkem nucení a donucení; 
- že výlet se mi líbil a dozvěděl jsem se mnoho věcí; 
- prohlídka se mi líbila, dozvěděl jsem se dost věcí; 
- že bych se chtěla podívat do Terezína se školou! 
 

 
 
 

Zpětné vazby přepsal K.Derfl 
 
 


