
18

Petr Sýkora: Učíme 
se vzájemně pomáhat, 
peníze jsou jen jednou z 
forem pomoci

 ■ Petře, za chvíli Dobrý anděl dosáhne 
počtu 5 000 rodin s dětmi, kterým Dobří 
andělé pomohli. Vzpomínáte si, jaké byly 
začátky? Na vaši první návštěvu ve Fakult-
ní nemocnici v Motole?

Ano. Při první návštěvě Motola jsem vyrazil 
na sociální oddělení, kde jsem se poprvé 
setkal s paní Alicí Pickovou. Měl jsem na ni 
připravenou salvu otázek, na které ochotně 
odpovídala. Byl jsem asi v tom vyptávání dost 
tvrdohlavý, paní Picková byla velice trpělivá. 

Pak bylo důležité najít ředitelku nebo ředitele, 
někoho, kdo by Dobrého anděla od počátku 
budoval s námi. Setkal jsem se s řadou lidí, 
mnozí z nich byli a jsou mimořádně šikovní. 
Po několika měsících hledání a rozhovorů 
nás napadlo – co kdybychom zavolali Martině 
Hovorkové. Nejen, že jsme Martinu dobře 
znali, ale uvědomili jsme si, že silné stránky 
Martiny – pracovitost, inteligence a skromnost 

kombinovaná se znalostí financí a počíta-
čových technologií  - se přesně shodují s 
tím, co bude při budování nadace důležité. 
Jsem dodnes rád, že Martina souhlasila – a 
je dodnes klíčovou postavou celého týmu. Za 
ty roky ji jistě řada lékařů, sester a sociálních 
pracovnic u vás ve FN Motol dobře zná.

 ■ Jakou roli ve vašem systému pomoci 
hrají lékaři, sestry, zdravotní a sociální 
pracovníci?

To je jednoduché – bez nich by Dobrý anděl 
neexistoval. Součástí každé přihlášky je totiž 
okénko vyplňované lékařem či sociálním pra-
covníkem. Bez toho, aby lékař svým podpisem 
potvrdil diagnózu pacienta, nemůžeme rodinu 
do systému pomoci zařadit. Fantastické je, 
že za uplynulých šest let se na tom podílelo 
již 2 600 lékařů a sociálních pracovníků. To 
znamená, že rodiny, kterým Dobří andělé 
pomáhají, žijí v každém koutě naší země. 

POMÁHAJÍ

Se svým kamarádem Janem Černým v devadesátých letech objevili díru na trhu – dodá-
vání kancelářských potřeb do firem. Úspěšnou firmu po 15 letech prodali a o několik let 
později založili nadaci Dobrý anděl. Jejich pomoc je založená na pravidelných příspěvcích 
rodinám, které zasáhla vážná nemoc.
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POMÁHAJÍ

 ■ Kolik nových rodin přijmete každý 
měsíc? 

Každý měsíc obdržíme asi 80 nových při-
hlášek. 

 ■ Vybrané příspěvky plynou na výdaje 
spojené s léčbou i běžný chod domácnosti. 
Jakým způsobem ověřujete, zda rodina 
potřebuje pravidelnou pomoc? 

Součástí přihlášky je i rozpis příjmů a výdajů 
domácnosti. Tento nijak neověřujeme – konec 
konců na to ani nemáme právo. Důležité je říci, 
že pro nás je klíčová otázka zdravotní, finanční 
kritérium je pro nás pouze doplňkové. Jednou 
z výhod tohoto přístupu je, že rodiny nemají 
potřebu nám lhát. A my nevytváříme byro-
kratický aparát, který by rodiny nemocných 
nadměrně zatěžoval. I díky tomu provozní 
náklady Dobrého anděla činí méně než 5 % 
z celkového ročního objemu pomoci. 

Rodiny uvádějí, na co peníze od Dobrých 
andělů používají. Před dvěma lety jsme udě-
lali průzkum u téměř 500 rodin s onkologicky 
nemocnými dětmi. Jedním z jeho výstupů 
byla i informace o průměrném poklesu příjmů 
o 10.100,- Kč a nárůstu výdajů o 6.800,- Kč 
měsíčně. Celkové zhoršení finanční situace 
tedy v průměru činí 16.900,- Kč. Pomoc Dob-
rých andělů tedy nemá ambici celou finanční 
zátěž řešit, spíše laskavě, rychle a pravidelně 
každý měsíc pomáhat. A také dodat psychic-
kou vzpruhu. 

 ■ V Dobrém andělovi vidíte mnoho těž-
kých příběhů. Mění vážná nemoc životní 
hodnoty?

Řekl bych, že vážná nemoc mění úplně všech-
ny aspekty našeho života. Zasáhne nás i v 
oblasti materiální, bezprostředně se týká 
našeho těla, nesmírně náročná je v oblasti 
emocionální, protože prožíváme strach o naše 
blízké případně o sebe. Je náročná i intelek-
tuálně, protože na základě doporučení lékařů 
činíme zásadní rozhodnutí. Životní hodnoty se 
někdy zásadně změní nebo alespoň vytříbí. 

Člověka to vede k tomu, že se soustředí na to 
podstatné a trvalé, to nepodstatné a pomíjivé 
pouští k vodě. Umí se radovat ze základních a 
zdánlivě obyčejných věcí, tak trochu se odpojí 
od překotného rytmu společnosti. 

 ■ Najdou se mezi vašimi dárci také rodiny, 
které nejdříve pomoc přijímaly? 

Ano a máme z toho velkou radost. Když se 
rodina, která dříve pomoc dostávala, stane 
sama Dobrým andělem, je to skutečně oprav-
dové vítězství. Ten, kdo pomáhá, je totiž silný. 
Bez ohledu na to, kolik má v peněžence. 

 ■ Dobrý anděl rozděluje příspěvky rodi-
nám do posledního haléře. Provozní nákla-
dy jste nejdříve financoval vy s vaším part-
nerem z podnikání Janem Černým. Nyní se 
k vám přidali další filantropové. Je tento 
scénář dlouhodobě udržitelný? 

Víte, ono je to tak, že se vším, co v Dobrém 
andělovi děláme, nám někdo pomohl. Je to 
takové společné, sdílené dílo. A nejinak je 
to s financováním provozu. Vždycky jsme si 
mysleli, že pro Dobré anděly bude jednodu-
ché a srozumitelné, když celá částka, kterou 
darují, doputuje kompletně k rodině, která ji 
potřebuje. Do posledního haléře. A tak dnes 
provoz spolu s námi financuje řada skvělých 
podnikatelů. Často poskytují nejen své peníze, 
ale i radu, službu nebo jinou pomoc. Děláme 
to společně. 

 ■ Jaké cíle pro tento rok má Dobrý anděl? 
Je v České republice ještě mnoho rodin, 
kterým dárci mohou pomoci?

Budeme se snažit být konzistentní, žádnou 
velkou změnu kurzu neplánujeme. Chceme 
se dále zaměřovat v komunikaci na to, že 
o pomoc mohou zažádat také rodiny, kde 
je onkologicky nemocný rodič, a rodiny, kde 
dítě trpí jinou vážnou dlouhodobou nemocí. 
Myslíme si, že v České republice máme ještě 
mnoho rodin, které spadají do výše uvedených 
dvou skupin a o možnosti pomoci ani nevědí. 
K onkologicky nemocným dětem takový dluh 
nemáme – Dobří andělé pomoc nabídnou 
téměř každému malému pacientovi díky spolu-
práci se sociálními pracovníky těchto oddělení 
napříč celou ČR. 

 ■ Mnoho let se pohybujete v neziskovém 
sektoru. Změnilo se vaše vnímání jednot-
livých neziskových organizací? A jak to 
změnilo vás jako člověka?

Když je člověk podnikatelem, tak si někdy 
může myslet, že podnikání spasí svět. Že to je 
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ta nejdůležitější hybná síla pokroku. Díky Dob-
rému andělovi dnes vnímám celou společnost 
trochu barevněji – jako orchestr, kde každý 
nástroj hraje svůj jedinečný part. Dohromady 
vytváříme melodii života. Vzájemné pomáhání 
a darování k tomu patří. 

 ■ Jak moc se liší ziskový sektor od nezis-
kového? Nechybí vám podnikatelské pro-
středí?

Podnikatelské prostředí mi nechybí, vzal jsem 
si ho s sebou do Dobrého anděla. Myslím, že 
neziskový sektor se od podnikatelského liší 
jen málo. V obou případech je důležité, aby 
daná organizace (ať už je to podnik nebo 
nadace) byla opravdu užitečná, efektivní a 
profesionální.  

 ■ Jaký je trend darování v České repub-
lice? Přispívá více lidí než například před 
deseti lety? Uvědomují si společenskou 
odpovědnost?

Učíme si vzájemně si pomáhat. Peníze jsou 
jen jednou z forem pomoci. Inspirujeme se 
vzájemně. 

 ■ Někdy člověk může mít pocit, že jeho 
malý příspěvek nepomůže. Setkáváte se 
s těmito reakci?

Občas. Existuje mylná domněnka, že abych 
mohl někomu pomoci, musím být nejprve 
milionářem nebo rovnou Billem Gatesem. A 

také je to někdy trochu výmluva. Na druhou 
stranu, v Dobrém andělovi vidíme neuvěřitel-
né vzepětí drobných dárců, kteří dokáží i ze 
svého mnohdy malého rodinného rozpočtu 
výrazně pomáhat.

 ■ Jste manžel, otec dvou dětí. Povídali 
jste si doma o Dobrém andělovi?  

Často. Naposledy dnes ráno – společně se 
známými herci, sportovci a dalšími lidmi jsme 
připravili pro Dobré anděly „budík“. Když si 
tóny nastavíte ve svém mobilu, vzbudí Vás 
hlas některé ze známých osobností. A tak nás 
dnes ráno budil Spejbl s Hurvínkem a Pavel 
Liška. Bylo veselo.

 ■ Vedete své děti ke společenské odpo-
vědnosti? Jakým způsobem?

Snad jen osobním příkladem. Jinak to ani 
nejde.

 ■ Jak vnímáte generaci vašich dětí, mys-
líte si, že budou pomáhat druhým více než 
ta současná?

To je tedy těžká otázka na závěr. Generace 
našich dětí bude jistě jiná než my. Tak jako i 
my jsme v lecčems jiní, než naši rodiče. Jako 
táta jsem optimista – nejen ohledně našich 
dvou kluků, ale další generace jako celku.

Děkujeme za rozhovor.    text: Dobrý anděl
foto: Dobrý anděl
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