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Před dvěma lety oslovil handicapo-
vaného Jakuba Hamadu (tehdy osm-
náctiletého) obchodní zástupce firmy 
IFP s nabídkou snadného přivýdělku. 
Jakub během desetiminutového setkání 
podepsal vše, co mu předložil. „Řekl, že 
když přivedu další lidi, budu jejich 
ředitel,“ vzpomíná Jakub. 

Tímto způsobem se zástupcům firmy 
podařilo přesvědčit i 14 jeho spolužáků ze 
Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně 
postižené v Brně. Až po čase všichni 
zjistili, že ve skutečnosti se upsali mimo 
jiné k tomu, že budou měsíčně platit dva 
tisíce korun na investiční životní pojištění. 
Pokud ne, musejí proplatit směnku na 
48 000 Kč, jinak jim hrozí exekuce. Pří-
pad začala řešit Střední škola pro zdravot-
ně postižené v Brně, ale i média. 

 
Podvedený Jakub Hamada, foto: ČT Brno 

Petr Konvalinka, zástupce ředitelky, 
k tomu říká: „Šlo, s prominutím, o sofisti-
kované svinstvo. Vedle té životní pojistky 
byla ještě smlouva na půjčku krytá bianko 
směnkou na nevyplněnou částku.“ 

Nakonec se díky nátlaku školy, spo-
lečnosti Help i médií podařilo veškeré 
smlouvy zrušit. Přijel sám šéf firmy pan 
Tichý a začaly se vracet smlouvy i směn-
ky, které se ve škole komisionálně skarto-
valy. 

„Vypadalo to nadějně – že jsou z toho 
studenti vyvázaní a že všechno je v po-
řádku,“ zavzpomínal Petr Konvalinka. 

Pomsta? 
Podvedeným studentům se ulevilo        

a vše se zdálo být vyřešené. Jenže po 

dvou letech přišla některým z nich výzva, 
aby vymahačské společnosti Altea Europe 
zaplatili skoro 20 000 korun za dva roky 
starou podepsanou směnku, kterou prý 
společnost odkoupila. 

 „Vnímám to jako mstu těch lidí, kte-
rým se zabránilo v odporném podnikání        
a oni si nechali pár směnek od některých 
žáků,“ říká Petr Konvalinka. 

Ve vyjádření společnosti Altea Europe 
spol. s r. o. stojí: „Naše společnost dala 
každému z dlužníků možnost věc řešit 
mimosoudně snížením dlužné částky, 
popřípadě splátkovým kalendářem. Na 
dlužníky, kteří své platební povinnosti 
ignorují, jsme ze zákona povinni podat 
žalobu a této elementární povinnosti jako 
inkasní agentura dostojíme.“ 

Nekalé praktiky IFP 
Výzva „zaplať, nebo tě dáme k soudu“ 

přišla i Daniele Hamadové. „Máme zapla-
tit skoro 20 000 Kč za směnku, která 
vlastně už nemá existovat. Budeme se 
bránit.“ 

Za zmínku stojí, že společnost IFP 
nemá na finančním trhu zrovna dobrou 
pověst. Česká národní banka jí uložila 
šestimilionovou pokutu za používání 
nekalých obchodních praktik a porušování 
zákona o pojišťovnictví. 

Stovky podvedených sdružuje občan-
ské sdružení Help. Všichni teď spoléhají 
na společnou takzvanou záporčí žalobu na 
firmu IFP, která je u Krajského soudu 
v Brně. Připojila se k ní i Jakubova ma-
minka. 

(di) 
 
 

Okénko do historie: Mafiáni 

 
Al Capone – symbol americké mafie          
20. let 20. století 
 

Kdo byl: 

Rudolf Jedlička 

 
MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička (20. 2. 

1869 – 26. 10. 1926). Český lékař a me-
cenáš. Zakladatel samostatné české rent-
genologie a radiologie a léčebné rehabili-
tace. Proslul především v oboru kostní      
a břišní chirurgie a jako vynikající opera-
tér i diagnostik. 

Stal se 1. přednostou II. chirurgické 
kliniky Univerzity Karlovy v Pražském 
sanatoriu v Podolí (dnešní Ústav pro péči 
o matku a dítě), jehož stavbu navrhl          
a z velké části sám financoval. Byla nej-
modernější nemocnicí té doby, její vý-
stavba trvala pouhé tři roky. 

Jedlička byl štědrým mecenášem s hlu-
boce lidským přístupem a zájmem o soci-
ální problémy. Smyslem jeho práce vždy 
bylo – pomáhat druhým. 

Na počátku 20. století byl v Čechách 
založen „Spolek pro léčbu a výchovu ra-
chitiků a mrzáků“. Cílem spolku byl vznik 
instituce, která poskytne postiženým dě-
tem péči, ve které se bude prolínat léč-
ba, výchova, všeobecné vzdělání a od-
borná praktická příprava na povolání. 
V roce 1911 se předsedou tohoto spolku 
stal Jedlička a již v dubnu 1913 ústav     
zahájil činnost v nádvorním domečku       
u objektu čp. 13 na Vyšehradě. Časem se 
ústav rozrostl o další budovy. Finanční 
náklady vnitřního zařizování ústavu v je-
ho počátečním stadiu nesl právě Jedlička 
a také později významně přispíval na jeho 
provoz. Svou vilu v Novém světě v Har-
rachově odkázal dětem z Jedličkova ústa-
vu. Nakonec harrachovská vila sloužila 
předlistopadovému parlamentu a slouží 
téže instituci polistopadové. 

(dz) 
Zdroj: www.nadaceju.cz 

Handicapovaní studenti
se brání vymahačům 

Msta těch, kterým se zabránilo 
v odporném podnikání? 


