
Na výlet do K - Centra jsem se těšila i když jsem moc nevěděla co od toho očekávat. Prohlídka byla
nakonec velmi zajímavá takže jsme ani nedutali a hltali každé slovo našeho průvodce. Měli jsme 
také spoustu otázek na které nám pan průvodce vždy dal přesnou odpověď. Byli jsme se podívat i 
do ambulance pro děti a mladistvé kde jsme se toho také dost přiučili. Všichni zaměstnanci byli 
velice milý a rádi nám odpovídali na všechny naše dotazy které byli občas i dost hloupé. Rozhodně 
jsem se tam naučila dost věcí a dalo mi to možnost nového vnímání svého okolí. 
Kristýna D.

Hned po příjezdu jsme se pozdravily s našim průvodcem. Hned po příjezdu do K jsme se šli hned 
podívat do první místnosti kde se očistí jehly. Byla tam zakomponovaná koupelna pro narkomany v 
případě že mají soud, mluvení s úřady atd. Nejvíc mě zaujalo že tam je  místo pro 10-18. leté 
pacienty, kteří trpí na závislostech typu: na počítačových hrách, telefonu nebo závislosti na 
marihuaně. Byli tam různé sezení narkomanů pod slovem TERAPIE. Následně po menší přednášce 
jsme se šli podívat na místo, kde narkomani aplikují své drogy.  Co vám budu povídat bylo to hnus, 
ale pan průvodce říkal cituji : "dnes tu mají celkem čisto".  Výlet jsem si užil.
Sam K.

Jsme jako žáci deváté třídy vyrazili na prohlídku K centra, které se provozuje pro drogově závislé 
lidi, kde se mění použité jehly a další. Celou budovou nás prováděl jeden z sociálních pracovníku a 
ukazoval nám jednotlivé místnosti. Také nám ukazoval vybavení jejich batohů, když jdou do terénu.
Mě osobně to moc zaujalo a tuto exkurzi jsem si užila. Dozvěděla jsem se plno zajímavých a 
nových věcí. 
Jasmína P.

Dorazili jsme do objektu kde na nás čekal průvodce, který nás vzal dovnitř, kde nám ukázal 
stříkačky a jiné věci co používají narkomani při aplikaci drog. Potom nám říkal že k nim do k-
centra chodí kolem osmdesáti narkomanů denně. Když přijdou můžou si popovídat s personálem, 
dostanou kafe nebo vyměňují použité stříkačky za nové. Potom nás vzali na děcké oddělení kde s 
námi mluvila psycholožka. Od té jsme se dozvěděli že k nim často docházejí děti závislé na 
počítačových hrách nejčastěji ve věku 12 - 14 let. 
Nikola H.

Po příchodu na místo nás uvítal pán, který na klinice pracuje již 5let. Při ukázce v první místnosti, 
která byla pro drogově závislé od 18-99let jsme zjistili, co vše klientům dávají a s čím jim 
pomáhají. V další místnosti jsme se posadili a poslechli jsme si vyprávění o zážitcích z terénu což je
pozice, kterou zastupuje pávě pán, který nás prováděl. Dále jsme šli do druhého patra, tedy 
dětského oddělení 10-18let. Poslechli jsme si povídání od velmi milé paní a vyrazili jsme do terénu.
Šli jsme se podívat na místo kde se drogově závislý lidé vyskytují, poděkovali jsme za prohlídku a 
vyrazili jsme zpět do školy. O takové věci se nezajímám a tak mě prohlídka nezaujala, ale je hezké 
se něco nového přiučit. 
Klára Č.

Centrum se mi velice líbilo. Když jsem slyšel kolik tam denně chodí lidí (cca. 60-80) Bylo mi zle. 
Průvodce nám ukazoval různé věci co tam mají např. Injekční stříkačky, vodu ve speciální lahvičce 
nadále nám ukazoval i  vybavení v jeho batohu. Na konec prohlídky jsme šli do horního patra kde 
byly většinou mladé slečny, které pomáhají mladším lidem v závislostech například na hrách, 
socialních sítích. Výlet jsem si užil.
Honza K.

 bavili jsme se o tom jak probíhá výměna např filtrů nebo dezinfekcí, ale také jsme se bavili kolik 
lidí tam denně chodí a nebo také když tam někdo přijde tak  se tam může najíst umýt a promluvit si 
tam ze zaměstnanci také jsem se dozvěděl že každý den jdou ven a prochází různé místa a jsou v 
terénu okolo 8 hodin. Potom jsme se šli podívat do druhého patra kde byli děti do 15 let kteří tam 
byli kvůli závislosti na sociální sítě, nebo na drogy atd. V K centru jsem si to užil a dozvěděl jsem 
se dost nových věcí. 
Sam J.


