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PROBLÉMY KARLOVARSKÉHO KRAJE MLADÝ KRAJ

Vážený pane prezidente, 

Dovolte mi, abych Vám popřál ke zvolení prezidentem 
republiky. Jako mladý občan České republiky a 
Karlovarského kraje jsem upřímně rád, že naši republiku 
budete reprezentovat právě Vy. 
 
Jmenuji se Patrick Pizinger a je mi 18 let. Aktuálně jsem v 
posledním ročníku na gymnáziu v Sokolově a v květnu 
mne čeká maturita. Ve svém volném čase se jako 
předseda Krajského parlamentu dětí a mládeže 
Karlovarského kraje věnuji participaci žáků a studentů v 
našem regionu a společně řešíme problémy, co nás, 
mladé, v kraji tíží. 
 
V tomto dokumentu bychom Vám rádi představili ve 
stručnosti pár problémů, které mezi lokální mládeží 
nejvíce rezonují a které se snažíme aktivně řešit. 
 
Bylo by nám velkou ctí, kdybychom se s Vámi mohli 
osobně jako KPDM KK sejít a problematiku odchodu 
mladých s Vámi probrat více do hloubky. 
 
Děkuji, že Vám osud našeho kraje není lhostejný. 
 
 
 
 
Patrick Pizinger 
Student a předseda KPDM KK  
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NEDOSTATEČNÁ NABÍDKA VZDĚLÁNÍ 
             Hlavním důvodem, proč většina mladých odchází z 
našeho kraje, je mimo jiné nedostatečná nabídka 
vzdělání. Jak středoškolského, tak vysokoškolského. Je 
důležité, aby mladí v Karlovarském kraji měli dostatečnou 
nabídku škol a mohli si vybrat svůj obor přímo u nás a 
nemuseli se kvůli tomu stěhovat. 
             Dle analýzy Krajské agentury rozvoje podnikání 
Karlovarského kraje „Design modelu metropolitních 
oblastí ČR zasažených depopulací“ více jak 70 % mladých 
právě z tohoto důvodu z našeho kraje odchází. Drtivá 
většina potenciálních vysokoškoláků nenajde v našem 
kraji obor, který by chtěli studovat a za svou vysněnou 
vysokou školou se musí stěhovat do větších měst. 
Logické ale je, že když se z našeho kraje odstěhují, tak už 
se sem nevrátí. 
             Z debat, co vedeme v rámci Krajského parlamentu 
dětí a mládeže Karlovarského kraje, jasně vyplývá, že 
kdyby se nabídka studijních oborů v našem kraji zvýšila 
nebo byla více rozmanitá, tak by spousta mladých v 
Karlovarském kraji zůstala. 
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NEDOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRÁCE 
             Nedostatek nabídky kvalifikované práce jde ruku v 
ruce s výše zmíněným vzděláním. Pokud se člověk 
odstěhuje kvůli studiu do většího města/kraje a tam mu 
nabídnou se stejnou kvalifikací o několik tisíc vyšší 
výdělek, těžko hledá motivaci vracet se do rodného kraje. 
Není žádným tajemstvím, že v rozhodování o tom, kde žít, 
hraje u mladých lidí největší roli zaměstnání a s ním 
spojený výdělek. 
             Jako předseda KPDM KK se na našich besedách na 
školách, které v rámci parlamentu pořádáme, setkávám 
často s názorem, že mladí lidé by tady rádi zůstali, ale 
vědí, že jinde si vydělají více peněz. 

NEDOSTUPNOST BYDLENÍ 
             Střední generace bere bydlení jako samozřejmost. 
Ale nám, mladým, se o vlastním bytě může jenom zdát. 
Dnešní ekonomická situace ještě více tento nepříznivý 
trend prohlubuje. 
             Myslíme si, že je důležité zpřístupnit bydlení i 
mladým a otevřít jim tak dveře do dospělého života. 
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KULTURNÍ VYŽITÍ              
             Mládež se chce bavit. Na posledním zasedání 
našeho KPDM KK mnohokrát zaznělo, že v našem kraji 
chybí kulturní vyžití. 
             Analýza KARP KV hovoří například o zábavních 
podnicích, jako jsou kluby, restaurace, bary, bistra, ale také 
o kulturně společenském zázemí, jako například 
knihovny, galerie a muzea. 
             Myslíme si, že je důležité, aby kraj nabízel pro své 
obyvatele kvalitní kulturní vyžití a dostatek míst, kam 
může mladý člověk ve volném čase zavítat, aby se pro něj 
život v našem kraji nestal příliš stereotypní a nudný. Je 
třeba si mládež v Karlovarském kraji udržet. 

DOPRAVA 
            Dospělý člověk neví, jaké to je, čekat po kroužku 
hodinu na autobus nebo vlak, jen aby se dostal domů. 
Téma dopravy, hlavně městské hromadné, mezi mládeží 
hodně rezonuje a diskuze, které v rámci zasedání 
vedeme, to jen potvrzují. 
            Kvůli tomuto problému jsme dokonce zřídili u 
nás v KPDM KK i nový výbor, zaměřený čistě na dopravu. 
Tento výbor má za cíl sbírat podněty mladých a následně 
je diskutovat s vedením kraje a řešit je. 
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