Bude to chvíle Častorálova loučení?
(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je
očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda
opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že
soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit
svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
Třeba, jak došlo k tomu, že Kožený ochotně půjčoval Častorálovi peníze již v roce 2003 a pohledávku
takto vzniklou Častorál obratem postoupil Koženému. Jde ve skutečnosti o unikátní finanční
transakci. Kdo kdy slyšel, aby likvidátorovi půjčovala peníze osoba, kterou tento likvidátor má dostat
před soud a do vězení. Je to ovšem nesporný důkaz, že náš lžiprofesor dokáže nemožné. Osma má
také informaci, že Častorál velice rád vysvětlí, kam zašantročil desítky milionů, které pro HPH získal
na Slovensku během několika let bývalý estébák Oliva přebíráním a zpeněžováním ukradeného
harvardského majetku. Jak sám Častorál spočítal, mělo by to být 50 milionů dolarů.
Častorál také rozhodně potvrdí, že nikdy nesvolil, aby údajný archivář Severa skartoval značnou část
harvardských dokumentů. Určitě sdělí, proč nechal při exekuci zničit trezor a co v něm vlastně bylo
ukryto. Jistě také vysvětlí, proč po odsouzení Koženého a Vostrého nenechal zabavit akcie jejich
kyperských společností. Tady je ovšem vysvětlení jednoduché. Copak mohl Častorál připravit
Koženého o jeho akcie, když mu tak vstřícně a přátelsky pomáhal řešit jeho osobní finanční tíseň.
Kolik asi takových půjček mohlo být?
Zřejmě padne také několik otázek týkajících se odloženého usnesení vyšetřovatele Národní centrály
proti organizovanému zločinu SKPV. V tomto usnesení vyšetřovatel, kromě jiného, uvedl dvě
rozhodně zajímavé skutečnosti, ilustrující stav, do jakého Častorál po sedmnácti letech svého
působení Harvard přivedl. Vyšetřovatel zaznamenal, že byla vyslechnuta řada osob a uvedl, že se
jednalo o bývalé vyšší důstojníky komunistické Státní bezpečnosti, kteří před rokem 1989 působili na
vyšších místech a osobně se vzájemně znali.
Jejich výpovědi však prý byly obecné a vyhýbavé. Zřejmě pro znalost práce policejního vyšetřovatele.
Takové zjištění vyšetřovatele jen dokládá, že věc harvardského holdingu byla od počátku záležitostí
bývalých vnitráků a estébáků a nelze se ubránit podezření, že tomu tak bylo ještě nedávno. Nicméně
se v letech 2003 a 2004 podařilo z trustu vyplatit 119 tisíc trustových podílníků, kterým bylo
vyplaceno zhruba 45,5 milionu dolarů, jak v usnesení vyšetřovatel uvedl.
Zato Častorál, který trestní oznámení podával, byl mimořádně aktivní. Což policejní vyšetřovatel
nemohl přehlédnout, i kdyby chtěl. Takže v odloženém usnesení zaznamenal, že Častorál „opakovaně
předával policejnímu orgánu vlastní vyhodnocení věci, další listinné materiály, jejichž původ
nedokázal žádným způsobem vysvětlit. Nebylo možné identifikovat, kdo je jejich autorem a proč
byly vytvořeny…“ Náš profesůrek tak inkasoval, ve své touze být harvardským Jamesem Bondem,
další ocenění svého nebývalého břídilství. Zřejmě to bude svým způsobem jakési loučení s naším
likvidačním velikánem (pokud zbabělost opět nezvítězí) a určitě by to nemusela být nudná valná
hromada.

