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Budoucnost m�sta Chebu

Budeme-li se zamýšlet nad výše uvedeným tématem, ujasníme si nejd�íve tyto základní pojmy: 
„budoucnost“ a „m�sto Cheb“. Ob� slova – a snad i všechna ostatní slova, která �lov�k sám použije – mají 
jakýsi neur�itý význam a ten konkrétní význam dostávají až vyslovením se ur�itého �lov�ka. Obecn� tedy slovo 
„budoucnost“ zna�í jev, skute�nost �i �in, který teprve bude, stane se a tudíž te� ješt� není. Ona budoucnost se 
v našich myšlenkách, slovech a �inech neustále vyskytuje, n�kdy skryt� – �lov�k si sám neuv�domuje své 
po�ínání – a mnohdy až ke škod� samotného �lov�ka. Kolik z nás dnes žije pro budoucnost? Respektive kdo 
z nás prožívá p�esn� to, co se d�je práv� te�? Mnoho lidí, a� už jsou to studenti �i zam�stnanci, pokud je 
neuspokojuje jejich �innost – studenti ve školách, ostatní lidé ve svých zam�stnáních �i dokonce, což je snad 
nejsmutn�jší p�ípad, lidi, kte�í nemají rádi svoji práci – žijí jakoby v myšlenkách a z v�tší �ásti nevnímají to, 
co se te� d�je. Mnozí podnikatelé jsou natolik zam�stnáni svým cílem – budoucností -, že jim život jakoby 
proklouzává mezi prsty, nemají �as na svoji ženu, d�ti, koní�ky, chvilky odpo�inku. Z t�chto zkušeností 
vyplývá jedna moudrost, na kterou, pokud se každý z nás – Vy �tená�i – nepozastaví a nezamyslí, bychom 
mohli doplatit. Karl Jaspers �íká: „Je ale život pro budoucnost bytostným smyslem naší práce? Myslím, že 
nikoli. Nebo� i budoucnosti sloužíme, jedin� když uskute��ujeme p�ítomné.“ Co tato slova znamenají pro naše 
životy a pro naše téma? Naše plány, cíle, sny bychom m�li uskute��ovat práv� skrze p�ítomnost – až si budeme 
dávat na Nový rok p�edsevzetí, uchovejme si je v naší hlav� a hlavn� je napl�ujme každý den, v každý 
moment, p�i každé p�íležitosti. Pak jedin� se naše „budoucnost“ splní. Dejme si pozor na budoucnost pro 
budoucnost. Nestavme si p�ed sebe plány – paláce z oblak� -, na nichž nem�žeme za�ít pracovat již te�. 
Budeme-li mít vizi, plán, nápad, který bychom cht�li uskute�nit a n�co tím získat pro nás, naši spole�nost, 
naše m�sto v oné budoucnosti, za�n�me již te�, postupn�, od nejmenšího k nejv�tšímu.

„M�sto Cheb“ - co jsi pod tímto pojmem p�edstavíte Vy? N�kdo si p�edstaví m�sto jako ur�ité území 
s budovami, jiný zase hospodá�ský �i ekonomický celek a n�kte�í si p�edstaví spole�nost lidí žijící na jednom 
míst�. M�sto ve své podstat� znamená lidé. Samotné vesni�ky, m�ste�ka �i velkom�sta vznikali a stále vznikají 
z pot�eby lidí. M�sto Cheb �ítá p�ibližn� t�icet tisíc obyvatel. T�icet tisíc v porovnání se západními zem�mi a 
jejími m�sty �i �eskými v�tšími m�sty neznamená velký po�et obyvatel, v porovnání s m�sty v Karlovarském 
kraji však pat�í k t�m v�tším m�st�m. Samo o sob� t�icet tisíc obyvatel – ano, p�edstavte si t�ch T�icet-tisíc-lidí 
– není málo, není ani hodn�. Jsou to lidé žijící na „jednom“ míst�, tvo�ící ur�itou spole�nost. Spole�nost tvo�í 
milenecký pár, rodina, lidé žijící v jednom dom�, scházející se v zam�stnání �i škole, spole�nost tvo�í m�sto, 
kraje, jednotlivé zem� – státy, nadnárodní spolky. Lidé na planet� Zemi tvo�í spole�enství a každý �lov�k – 
každá výše zmín�ná „menší“ spole�nost je pro ni bytostn� d�ležitá. M�sto Cheb tedy je výrazem pro lidi, které 
spojuje místo, nazývané Cheb.

Chápeme te� již lépe slova „budoucnost m�sta Chebu“? Te� to již znamená otázku, co svojí �inností 
– svým jednáním doma, na ulici, na ve�ejnosti – m�žeme p�inést všem Spoluob�an�m zde, v Chebu. Znamená 
to též, co chceme ud�lat, zrealizovat, �eho chceme dosáhnout, a jak tento náš cíl, plán �i vizi uskute��ovat již 
te�.

S tímto novým uv�dom�ním m�žeme za�ít p�emýšlet o spole�nosti zcela jinak. Uv�domíme-li si my – 
lidé -, že skute�n� jsme jedna velká rodina a naše chování a jednání se bezprost�edn� týkají t�ch ostatních, 
zjistíme, že v kone�ném d�sledku naše jednání v��i spole�nosti je jednáním k sob� samotnému. Nejenom pro 
spole�nost, ale i pro sebe takto �iníme. Pro� si toto v�bec uv�domit? Pro� je d�ležité, ne-li nezbytné si toto 
uv�domit? Snad Vám odpoví mé další otázky: Pro� jsme my – lidé – tolik lhostejní? Pro� jsme jakoby 
zaslepení? Pro� se vzdáváme svých práv? Pro� jen p�ihlížíme (a nanejvýše nadáváme)?

Takovýchto pro� bychom mohli jmenovat nespo�itateln� mnoho, avšak toto tázání nás vždy vede 
k odpov�dím a k novým otázkám, vede nás k vývoji a k r�stu. Lhostejnost a nechu� cokoliv d�lat jsou slepými 
uli�kami v tomto našem vývoji, zastavují nás a brání nám dojít k n�kterému �ešení. Snad proto je d�ležité se 
zamyslet nad tím, co to „m�sto Cheb“, „spole�nost“ znamená. Práv� ta lhostejnost ochromuje celý náš národ. 
Jeden p�íklad mluví za všechny: p�i vybírání lidí, kte�í za nás rozhodují a budou rozhodovat – p�i volbách -, 
p�i tomto oficiálním aktu, právu každého svobodného �lov�ka naší republiky se vyjád�í p�ibližn� jen jedna 
polovina lidí. Padesát procent lidí ml�í – ml�í na ve�ejnost, ale v hloubi duše jsou nespokojení, nebo� to vidím 
na lidech, když chodím po chebských ulicích, vidím ty útrpné, nespokojené, neš�astné obli�eje a vskutku málo 
lidí, jež potkávám, má spokojený �i dokonce š�astný výraz ve svém obli�eji. Kam se pod�la hrdost lidí? Ona 
hrdost �eského národa, Lv� a Lví�at? Ne, již nevídám d�stojné lidi, dnes mi p�ipadá, že žiji v národ� pštros�.

Mí milí spoluob�ané, nepíši zde tato slova, abych Vás urazil �i snad zesm�šnil a vysmál se vám. Chci 
vám podat pomocnou ruku. A jak jinak pomoci �lov�ku, který stojí v blát� a trápí se, že mu zde n�co smrdí, 
než mu �íci: stojíš v blát�, poj� na suchou zem. Tak i já vám �íkám, promluvte, vyjád�ete se, �ekn�te sv�j 
názor k tomu, co se vás týká. Rok 1989 je daleko za námi a my máme svobodu a jsme to práv� my, kdo utvá�í 
podmínky našeho žití u sebe doma i ve svém m�st�, ve stát� a nepatrn�, ale p�ece, na celé Zemi. Možná vám 



p�ipadají tato slova jako vzletná, avšak �ekn�te sami, jak m�žeme pomoci naší spole�nosti, posta�í vám zvolit 
si n�kolik lidí a pov��it je, aby se o vás starali? Budete je vždy poslouchat a v��it jim s d�v�rou, jež jste jim již 
jednou sami dali? Nebo je lepší aktivn� se neustále podílet na vývoji? Je nepodmín�n� nutné ml�et, nadávat si 
pro sebe na „tamty“ a „tamto“? Není snad smyslupln�jší a pokrokov�jší �íct sv�j názor? 

Nenabádám zde k anarchii. Dneska (zde je ten rozdíl mezi dneškem a obdobím p�ed rokem 1989) 
máme tak�ka neomezené možnosti. Každý, bude-li chtít, se m�že podílet na rozhodování p�ímou politickou 
�inností, každý má právo jít k volbám, máme a m�žeme tvo�it nová ob�anská sdružení, pomocí nichž – ale i 
bez nich – m�žeme upozor�ovat na nedostatky v rozhodování �i �innosti našich politik�, zástupc� na m�stech, 
kraji �i stát�, každý má právo vyjád�it se k problém�m prost�ednictvím novin, dopis� �i pokud nedokážeme 
dostate�n� formulovat naše nápady a p�ipomínky, m�žeme podpo�it (svým „hlasem“) jiného �lov�ka.

Mohlo by se Vám zdát, že tato slova k tomuto tématu nepat�í, že jsem se zamyslel nad n��ím zcela 
jiným, avšak bylo by to klamným zdáním. Je žádané, ne-li p�ímo nutné, aby se na „budoucnosti m�sta Chebu“ 
podíleli práv� ob�ané m�sta Chebu, chceme-li (tedy chcete-li Vy) být spokojení s d�ním, životem Vaším a ve 
Vašem m�st�. Jsou to ty první kr��ky, které musí a opravdu Musí ud�lat obyvatelé našeho m�sta – op�t mohu 
�íct obyvatelé našeho státu, naší Zem� -, aby byli spokojenými svobodnými obyvateli a aby nebyli loutkami 
„t�ch naho�e“, kte�í za nás rozhodují. Mluvíme-li o budoucnosti, je zde otázka svobody v úpln� nové form�. Za 
svobodu již nemusíme bojovat, nýbrž se svobodou se musíme nau�it zacházet. To je zásadní otázka naší 
budoucnosti – tedy, jak víme, naší p�ítomnosti projevené svými d�sledky v budoucnosti.

Zamysleme se nyní, co bychom my, ob�ané, mohli zm�nit. Zamysleme se nad tím, co nás a práv� nás, 
Chebany, nejvíce trápí �i roz�iluje, co nás znepokojuje, co se nám zdá neuspokojivé? Tyto otázky vedou 
k r�stu, vývoji. Ale opakuji, dejme si pozor – nesnažme se vymýšlet problém pro problém a tvo�it tak 
budoucnost pro budoucnost. Netrápí-li nás nic, jsme-li spokojení, dejme to najevo, pod�lme se s našimi 
spoluob�any o naše pocity – sta�me se skute�n� lidskou komunitou. Pro každého �lov�ka je nejzákladn�jší 
vy�ešit své existenciální otázky, aby mohl skute�n� žít, radovat se a pracovat. Dostaneme-li dále – p�es tyto 
problémy, již za�neme vnímat své okolí, více �i mén�, ale okolí na nás i tak bezprost�edn� p�sobí. Naším 
okolím je p�íroda, a�koliv to tak nevypadá a zejména ne ve m�st�.

Otázka P�írody. Mnozí z nás již zjiš�ují, všimli si nám nep�íznivého vlivu globálního oteplování, 
všimli si pozoruhodného chování po�así a p�írodních živl�, všimli si špíny v našem okolí, toho nepo�ádku. 
Mnozí z nás šli dál, vzpomn�li si, že �lov�k jako živo�ich vzešel z p�írody, tedy byl, je a bude s ní vždy 
v p�ímém spojení. Avšak dnes, dnes žijeme pov�tšinou v „betonových krabicích“ a �íkáme jim domovy, všude 
kolem nás jsou asfaltové �i vydlážd�né cesty a p�írodu musíme ve m�stech jakoby hledat. Ne, to nejsou 
pesimistické v�ty, to je holé konstatování. Základem zm�ny je uv�dom�ní si tohoto stavu, tudíž se nebojme a 
p�iznejme si „tu v�c“. �ím víc lidí si toto uv�domí, tím d�ív m�žeme m�sto Cheb zm�nit k našemu obrazu – 
„jaký si to ud�láš, takový to máš“. Šet�it p�írodu m�žeme jist� každý den, sta�í jen pozorovat naši �innost a 
uv�domovat si ji. M�žeme se postarat o kousek p�írody p�ed naším domem, t�ídit odpad, kontrolovat používání 
papíru, plast� a dalšího, využít více MHD a ne každý jezdit svým autem, naopak nemusíme plýtvat 
s elektrickou energií. Ne jenom pro p�írodu tím n�co ud�láme, i pro sebe, své zdraví, sv�domí, radost, 
spokojenost. Opravdu dnes d�láme maximum pro ekologii?

Otázka spole�enská. Pon�vadž žijeme ve spole�nosti, lidé se musí dohodnout – ovšem nemusí a pak 
m�žou vál�it, zabíjet se, bojovat. Avšak lidé, kte�í mají v�li žít spolu, snaží se o vytvo�ení harmonické 
spole�nosti. Nepochybn� to byl jeden z d�vod� vzniku politiky. Dnes však politika ztrácí na své funk�nosti, 
ú�innosti. Jak jsem se již zmínil, málokterý ob�an aktivn� pe�uje o svoji obec. P�itom politika je zde pro nás, 
politici jsou našimi zástupci a m�ly by skute�n� hájit zájmy obyvatel, kte�í jim dali svou d�v�ru. Skute�nost je 
však jiná, v�tšina lidí je nespokojená. Co d�lají ti lidé? Jdou snad za svou pravdou? Ne, oni ml�í, snad se 
schovávají? Dnes již není �as na tato schovávání se, nechu� n�co podniknout, na lhostejnost. Je ten nejvyšší 
�as spolupracovat. Skute�n� spolupracovat, neberme si p�íklad z našich vrcholových politik�. Diskutujme 
intelektuáln�, v�cn�, nebojme se �íci sv�j názor, náš zám�r – jak sami vidíte u naších politik�, maskování 
pravdy je vždy velmi nápadné – a pamatujme si, že každý – opravdu Každý – se snaží o to nejlepší, svým 
zp�sobem. Máte jiný názor? Ano, výborn�, poj�me si promluvit – již nenadávejme, tak nesmysln� -, rád se 
obohatím o to, co jsem dosud nesta�il pojmout, �i naopak rád pomohu Vám. Toto je obecný vzorec, bu�te 
vst�ícní a otev�ení. Vskutku zdánliv� odbíhám od spole�enského tématu, od politiky, avšak toto je politika 
budoucnosti, taková bude spole�nost, pokud chce p�ežít, a jak víme, budoucnost se neobejde bez �innosti te�.

Bavíme se zde o r�stu a vývoji �lov�ka a nesmíme opomenout na �ást naší spole�nosti, které se to týká 
nejvíce. Mluvím o d�tech, malinkatých i t�ch v�tších. Vychováváme je a posíláme do škol. Když vyrostou jsme 
na n� hrdí �i naopak se divíme, co „to“ z nich je? D�ti jsou budoucností m�sta, celého sv�ta. M�li bychom jim 
dát to nejlepší z nás, avšak dnes daleko víc – jak vidíme to nejlepší z nás již nesta�í, nesta�í mnohým z nás, 
natož d�tem. Jak jinak si vysv�tlíme, že práv� oni, d�ti, propadají �ím dál tím víc alkoholu, drogám? Výchova 
dít�te je jeho základním životním pilí�em, na kterém dále staví. Vzpome�te si na Vaše školní léta. Jaká to je 
vzpomínka? Nemyslím tím vzpomínku výb�rovou toho nejlepšího, co se Vám událo. Nesetkávali jste se snad s 
„u�iteli“, kte�í nem�li trp�livost, ba snad až ponižovali d�ti? Nesetkávali jste se s u�ivem, kterému jste 



nerozum�li a bylo ho až p�íliš? Vskutku mám pocit, že i dnes, pokud nevyu�uje �lov�k, který má své 
zam�stnání jako poslání, který opravdu žije u�ením d�tí a snaží se jim p�edat vše, jak nejlíp dokáže, tak pokud 
nevyu�uje takovýto �lov�k, tak má škola naprosto opa�né ú�inky, než které mít má. Pokud by to mu tak nebylo, 
tak kde jsou ty chytré a vyu�ené d�ti? Kde jsou ty vyrovnané, spravedlivé a láskyplné d�ti? Kde jsou ty d�ti, 
které se rády a nadšen� u�í, nebo� ví, že jim to je prosp�šné? Nejsou-li tyto d�ti pouze prv�á�kové? Zde nás 
op�t osloví Karl Jaspers: „Masová výchova vedla k zaslepenosti a bezmyšlenkovitosti, aby v opojené oddanosti 
byl �lov�k všeho schopen a nakonec p�ijal smrt a zabíjení, masové umírání v boji stroj� za samoz�ejmé.“ 
Tento citát, starý snad �tvrt století, není snad hluboce pravdivý i dnes? Co m�žeme ud�lat pro naše d�ti?

M�sto Cheb, jakožto územní celek, má bohatou historii a po v�tšinu své existence m�la výsadní 
postavení v p�ilehlém okolí. Již ve 12. století si Cheb získal d�ležitost díky své pohrani�ní poloze. V 15. století 
pat�ilo m�sto Cheb s hospodá�skou a vojenskou mocí mezi nejv�tší a nejbohatší m�sta zemí Koruny �eské. 
M�sto nezaostalo ani na konci 19. století v pr�myslové revoluci, v Chebu byly založeny textilní továrny, 
stavební podniky, anglická firma zde m�la výrobnu na jízdní a motorová kola, pivovar, jenž pat�il svojí 
produkcí k nejv�tším v �echách, nádraží zde pat�ilo k významným železni�ním uzl�m. Celé 20. století však 
naše m�sto výrazn� poznamenalo – první a druhá sv�tová válka, komunistický režim. Až poslední desetiletí se 
op�t vrátilo k vývoji, jak ekonomickému tak i kulturnímu. Je d�ležité znát svou historii �i p�i nejmenším se 
p�ed ní neschovávat, nebo� naše minulost je a bude s námi spjata a my jsme zde proto, abychom se z ní pou�ili, 
hledali po�átky našich problému práv� v ní a snažili se o jejich nová �ešení. 

Toto naše uvažování je více teoretické, ideové. Vždy když chceme za�ít s n��ím novým, nejd�íve to 
nové vymyslíme a zrodí se v našich hlavách nápad – myšlenka, tedy idea. Abychom tuto myšlenku �i naše 
teoretizování uskute�nili, je nutné je uvést v praxi, realizovat je. Zavést tyto nové a neustále zavád�t nov�jší, 
pro náš r�st a naši budoucnost není vhodné zakrn�t a lp�t na svých starých názorech, které již pozbyli sv�j ú�el 
a smysl. Nesta�í p�e�íst si jednu úvahu, ale uvažovat neustále. Je to jist� o mnoho práce navíc, ale �ekn�te 
sami, nep�ináší-li tato práce ovoce? Pamatujme, že „bolest a nepohodlí v nás má �asto vyburcovat a probudit 
naši pozornost“. Na záv�r této úvahy (záv�r v tomto textu, nikoliv však ve Vaší hlav�) si položme jednu 
otázku: jsem spokojený se svým m�stem? Nejsem-li, u�iním te� n�co k lepšímu a zm�ním tak naši 
budoucnost?

David Šeterle


