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PETR BEITL: VĚŘÍM VE SVOBODU A POCTIVOU PRÁCI

Petr Beitl, 50 let
• primátor Jablonce nad Nisou
• dříve podnikal v oblasti stravovacích 

služeb 
• spoluzaložil společnost Ještěd pro-

vozující hotel na Ještědu
• v roce 2014 získal titul nejlepší 

primátor 2010–2014
• 28 let ženatý, má tři dospělé děti
• jeho záliby jsou kanoistika, lyžování, 

cykloturistika a horská turistika, 
zahrada a cizí jazyky

Dříve úspěšný podnikatel a  dnes oblíbený primátor Jab-
lonce nad Nisou Petr Beitl je lídrem kandidátní listiny ODS 
do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji. Co ho těší a co 
ho naopak děsí? Jaká je jeho oblíbená filmová postava a co 
si myslí o současné vládě?

  Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Spíše oblíbený autor Wilbur Smith 

a jeho romány.
 

 Co máte na Libereckém kraji nejra-
ději?

Jeho rozmanitost. Mám docela naces-
továno, a  tak vím, že kromě moře máme 
v  dojezdu dvou hodin celý svět. Možná 
v tom našem středoevropském měřítku, ale 
máme. A můžeme v tomhle okruhu proží-
vat šťastný a  spokojený život, pokud si to 
sami nekazíme.

 
 Jak nejraději odpočíváte? 

Podle roční doby a počasí. Když je hez-
ky, tak aktivně venku – voda, kolo, lyže 
nebo zahrada. A když je ošklivo, tak s pěk-
nou knížkou nebo nějakou filmovou klasi-
kou. Občas i u sklenky dobrého nápoje. Ale 
nejlépe vždy s rodinou nebo přáteli.

 
 Kdy jste nejšťastnější? 

Když se daří mně i blízkým lidem kolem, 
když vyjdu na kopec nebo dokončím vyda-
řenou práci. A když se potom můžu vyspat.

  
 Z čeho máte strach?

Z  nemoci svých blízkých a  z  bezmoci, 
která nemoc provází.

 
 Jaká je Vaše oblíbená filmová posta-

va?  
Eddard „Ned“ Stark (Sean Bean) ze 

Hry o trůny. Někdy si při výměně dopisů 
s  pražskými úřed-
níky připadám 
jako v  Zimohradu. 
A  heslo „zima se 
blíží“ je v  našem 
regionu také popu-
lární. Jen doufám, 
že nedopadnu 
jako on, popra-
ven na královském 
dvoře.

 Co Vás v  poslední 
době vyděsilo?

Jak si někdo může koupit důvěru lidí 
za  pár koblih, nakoupených za  jejich pe-
níze. A ti lidé přitom ještě jásají a tleskají.

 
 Koho byste pozval na skleničku?

Margaret Thatcherovou, vážím si jí jako 

političky, která navzdory obrovskému od-
poru dokázala pohnout kormidlem a  po-
moci své zemi k  ekonomickému i  občan-
skému rozvoji.

 
 Na co se těšíte?

Až budu mít všechno hotové. 
 

 Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Domácí bramboráky.

 Jaký je Váš 
největší hřích?

Pozdní přícho-
dy. Ne, že bych je 
plánoval úmyslně, 

ale vždycky se 
něco semele. 

 
 Co si myslíte 

o Miloši Zemanovi?
Velmi zkušený 

politik, který bohužel 
za  sebou, při vstupu 

do funkce, nenechal staré křivdy a sociálně 
demokratické praktiky.

 Co si myslíte o Evropské unii?
Členství v Evropské unii je něco, co pro 

mne nemá alternativu. To ale neznamená, 
že to, co se v ní děje, mě činí šťastným. Ří-

dit Evropu byrokratickými příkazy je cesta 
do  pekel. Cestu ke  skutečně jednotné Ev-
ropě nelze uspěchat. Bude trvat desítky let, 
ale není jiné cesty. 

 Co si myslíte o současné vládě?
Tato vláda bez náhrady zničila základy 

důchodové reformy v  naší zemi, projedla 
období konjunktury, aniž by snížila stát-
ní dluh a pracovala na základech budoucí 
ekonomické stability. Prokazatelně pra-
covala na ztížení podmínek pro střední 
a malé podnikání a začala demontovat 
základy občanské svobody získané 
v roce 1989.

 Co si myslíte o Andreji Babišo-
vi?

Inteligentní, pracovitý, egocentrický 
velkopodnikatel bez morálních zábran. 
Mistr politického marketingu, který se 
nebojí slibovat cokoli, co chtějí 
lidé slyšet. O tom nakonec 
marketing je. Stručně 
řečeno, vidím pana 
Babiše jako bezpeč-
nostní riziko a ohro-
žení demokracie 
v naší zemi.

 Co si my-
slíte o  ODS 
a letošních vol-
bách?

ODS je je-
dinou politic-
kou stranou, 
která díky 
své struktuře, 
zkuš enostem 
a  členské základ-
ně může vysílat kva-
lifikované kandidáty 
do  všech voleb. Chyby, 
které ostatní politické 
strany teprve čekají, má 
za sebou. Má těžké zadá-
ní prosazovat pravicové 
a  konzervativní principy 
proti mainstreamu v dnes 

stále více socialistické Evropě. Nicméně 
věřím v lidi, pro které je svoboda a podpo-
ra poctivé práce hodnotou, a proto věřím 
i v dobrý výsledek v těchto volbách.

 Co byste chtěl v politice změnit?
Chtěl bych politické práci vrátit prestiž, 

kterou má třeba v  Německu. To, jakým 
způsobem jsou dnes výsledky úspěšné prá-
ce tisíců komunálních i parlamentních po-

litiků prezentovány, je trist- 
ní a  odrazuje to všech-

ny vzdělané a  zkušené 
lidi. Jak to může skon-
čit, napsal už Platon: 
„Nakonec vám budou 
vládnout ti nejne-
schopnější z vás. To je 
trestem za  neochotu 

podílet se na politice.“

Děsí mě, že si 
někdo může 

koupit důvěru lidí za pár 
koblih, nakoupených 

za jejich peníze.

CHCEME PŘEDEVŠÍM VÍCE SVOBODY A MÉNĚ BYROKRACIE!

Stále menší prostor pro osobní svobodu a enormní nárůst byrokracie, to jsou hlavní pro-
blémy dneška. Alespoň podle občanských demokratů, kteří kandidují v  Libereckém kraji 
do sněmovních voleb letos v říjnu.

Kandidátku vede jablonecký primátor Petr 
Beitl, sportovec tělem i  duší. Před svým 
zvolením do městského zastupitelstva pod-
nikal, provozoval se společníkem horský 
hotel Ještěd a  oblíbenou Prezidentskou 
chatu. Věnoval se rychlostní kanoistice, 
lyžuje, jezdí na snowboardu, v létě na kole 
a  jeho koníčkem je turistika, práce na za-
hradě a  studium cizích jazyků. „Nárůst 
byrokracie v  posledních letech významně 
zatěžuje aparáty měst zbytečnými agenda-
mi, pro malé obce a drobné živnostníky je 
překážkou běžné práce,“ říká k tématu Petr 
Beitl a dodává: „Místo toho, aby se lidé vě-
novali svému podnikání a  předmětu své 
činnosti, jsou paralyzováni přebujelou ad-
ministrativou. Stát přestal být služebníkem 
svým občanům, ale občan se stal vazalem 
všemocného státu.“ K překonání překážek 
mu pomáhá sport a sveřepá snaha o vítěz-
ství. Také díky tomu získal v minulosti titul 
nejlepší primátor roku 2010–2014. S nad-
sázkou říká, že množství úřednických ne-
smyslů mu zdvíhá adrenalin, a tak dosahu-
je ve sportovních aktivitách lepší výsledky, 
když jde „upustit páru“.

Podobně se na  problém dívá i  starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer, který je dvojkou 
na kandidátce: „Často slyším, že jsme v lis-
topadu '89 ‚kvůli tomuhle‘ necinkali klíči, 
a pak mnozí doplňují věci, které se jim nelí-
bí. Já bych ten problém otočil a připomněl, 
že na  náměstí vedla lidi především touha 
po svobodě. Sen o tom, že na každém kro-
ku nebude nařizováno, co se smí a co ne, že 
bude svoboda volby, projevu a  jen nezbyt-
né minimum omezování ze strany státu. 
Dnes jsme svědky toho, jak se mnohé mění 
k horšímu.“ Dan Ramzer jako bývalý země-

dělský odborník, pedagog, ředitel střední 
školy a dlouholetý zastupitel připomíná, že 
svoboda znamená především odpovědnost. 
To je podle něj důvod, proč se mnozí při- 
kloní raději k silnému vůdci než k možnosti 
sám o  sobě rozhodovat a  pak nést důsled-
ky: „Vždycky se zdá pohodlnější, když vám 
někdo řekne, co máte dělat. Generace před 
rokem '89 měla všechno nalajnované, každý 
věděl, co smí říkat a co ne. Stát mu řekl, kde 
má pracovat, kam chodit k lékaři, kde bude 
bydlet a podobně. Lidi zpohodlněli, proto-
že nemuseli nic řešit, všechno jim ‚osvícená 
strana‘ nalinkovala. Dnes se to nějak nepří-
jemně vrací. Stát má ambice, aby zase vy-
chovával člověka, říká mu, že nesmí dělat to 
či ono, musí si chránit zdraví, nesmí kouřit 
a tak pořád dál.“ Podle Ramzera se zmenšu-
je prostor na vlastní realizaci a rozhodování.

Na liberecké kandidátce nechybí zástupci 
ze strany Soukromníků. Marek Krčil je ma-
nažerem obchodního týmu ve stavební spo-
řitelně. Vášnivě se věnuje myslivosti, příro-
dě a chovu ovcí. Na společnou kandidátku 
ho přivedla míra regulací ze strany státu: 
„Chystaná regulace dostupnosti hypoteč-
ních úvěrů poškozuje odpovědné občany, 
kteří si aktivně pořizují vlastní bydlení. 
Místo pomoci jim stát hází klacky pod nohy 
a  následně pak spouští sociální programy. 
Chová se opačně, než by bylo logické. To-
též platí pro všechny, kteří podnikají. Malý 
živnostník si sám shání práci a po státu nic 
nechce a  stát mu to vrací velkými odvody 
a  šikanující EET!“ zlobí se Krčil a  dodává, 
že právě snaha o změnu je důvodem, proč 
Soukromníci kandidují společně s  ODS. 
„Mám rád hory, letní výšlapy a  lyžování. 
Překonávání vrcholků hor mi pomáhá pře-

konávat i  kopce nesmyslných papírů,“ do-
dává s úsměvem.

Prakticky všichni kandidáti v našem kraji 
se při své práci denně potýkají s náloží lej- 
ster, která musí vyplňovat, aby mnohočetné 
zástupy ministerského úřednictva mohly 
vykonávat činorodou činnost, bez které by-
chom se všichni obešli. Každá žádost o do-
taci je martyriem a své o tom vědí všichni, 
kdo se tyto prostředky snažili pro svou obec, 

město nebo třeba nemocnici získat. 
Se stejným problémem se dnes a denně 

setkává každý občan, který chce cokoliv 
od státních institucí. Namísto papírů obíhá 
úřady on a  vyřízení každého úkonu zna-
mená nechtěné zvyšování fyzičky. Státní 
správa je drahá, málo výkonná a zbytečně 
přebujelá. Je toho hodně, co napravovat, 
a  liberečtí kandidáti jsou odhodláni se 
do toho pustit.

„Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, 
proč se jí většina lidí bojí.“  (George Bernard Shaw)
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Mgr. Marek 
Hotovec 
49 let, starosta města 
Smržovka

Petr Polák 
69 let, důchodce, bývalý 
starosta města 
Tanvald

Bc. Jana 
Foltová 
25 let, 
účetní

MUDr. Miroslava 
Kramářová 
41 let, 
lékařka 

Pavel Fulín 
73 let, podnikatel ve 
stavebnictví, člen Strany 
soukromníků ČR

Ing. Petr Beitl 
50 let, primátor statu-
tárního města Jablonec 
nad Nisou

MUDr. Vít 
Němeček, MBA 
55 let, ředitel Nemocnice 
Jablonec nad Nisou, p.o.

Ing. Dan 
Ramzer
48 let,
starosta města Frýdlant

JUDr. Jaroslav 
Švehla 
62 let, 
starosta města Cvikov

Ing. Miloš Vele
55 let, náměstek  
primátora statutární-
ho města Jablonec nad 
Nisou

Ing. Tomáš Špinka
31 let, vedoucí sportovní-
ho a rekreačního areálu 
Maškova zahrada Turnov

MUDr. Jiří 
Kalenský 
58 let, 
ředitel nemocnice 
MMN, a.s., Jilemnice

Bc. Marek 
Krčil 
44 let, finanční poradce, 
předseda krajské rady 
Strany soukromníků ČR

MUDr. 
Karel Tejnora 
62 let, 
lékař

Mgr. Petr Židek, 
MPA
48 let, 
poradce v oblasti eGOV 
a veřejné správy

Ing. Jiří 
Kittner 
54 let, poradce v oboru 
ekonomika a financování 

Bc. Zdeněk 
Krenický, 61 let,  
tajemník Městského úřa-
du Bělá pod Bezdězem

Modrá vlna dorazila i do našeho kraje


