Častorál má na účtech HPH pouhé čtyři tisíce a anonym z Poruby
(07. 09. 2016) Nastal konec dovolených, a tak lze očekávat, že harvardská likvidace opět nabere své
častorálovské, bolševicky úderné a útočné tempo, ve kterém přece již probíhá patnáct let. Je ovšem
oprávněná obava, že vše bohužel skončí nevyhnutelnou insolvencí. Rok 2015 skončil podle Častorálovy
opět neauditované závěrky, tedy neplatné, velice tristně – na účtech HPH zůstalo pouhých 53 tisíc
korun. OSMA se proto pokusila zjistit, jaké finanční prostředky má Častorál k dispozici, nebo zda
harvardská likvidace již „jede“ na dluh.
V průběhu následujícího více jak půl roku k těm 53 tisícům přibylo ještě téměř 200 tisíc, zřejmě
jakéhosi přeplatku. Ovšem do nedávných dnů zůstaly na harvardském kontě pouhé čtyři tisíce!
Častorálovi tak zbývá již jen jediná reálná možnost, jak financovat likvidaci dál a vyplácet své
excelentní experty i právníky – dát konečně do oběhu ty úzkostně zatajované ohromné sumy, které
získala Olivova dražební firma Vaberg přebíráním a zpeněžováním Vostrého majetku na Slovensku.
Z čeho jiného by jinak mohl Častorál platit nájemné, zhruba 20 tisíc měsíčně, sekretářku, telefony,
internet, právníky, překlady, své experty, svůj sekretariát, náklady na firemní vůz, atd.?
Pokud jde o nutné náklady, tak náš kvazi profesor Častorál vskutku přímo vzorově šetří. Platí si
dokonce jen dvě firemní kanceláře, jednu na Smíchově za 17 tisíc měsíčně, druhou v Komořanech za
10 tisíc měsíčně. Někdo by se jistě podivil, proč dvě kanceláře, ale to již Častorál dávno vysvětlil.
V Komořanech je přece harvardský archiv, v němž je uloženo účetnictví v rozsahu čtyř útlých svazků,
jak sám likvidátor sdělil. Ty by se přece do smíchovské kanceláře nemohli vejít. Pokud jde o ty sumy
získané Vabergem na Slovensku, má to jistý problém. Jak je po takovém čase a utajování zanést do
účetnictví HPH? Ale i s tím si Častorál hravě poradí a když, tak pomohou jeho experti, od čeho by je
jinak měl.
Bylo by vskutku na čase tento problém vyřešit, neboť v jedné žalobě soud zamítl likvidátorovu žádost
o prominutí poplatku za odvolání proti prvoinstančnímu usnesení. Jde o statisíce, tedy pro Častorála
přímo zničující sumu. Pokud by nezaplatil, usnesení nabude právní moci a Častorál by musel splnit
svůj slib – kdyby došlo k tomu, že HPH nebude moci cokoliv zaplatit, pak sám podá návrh na
insolvenci. Což přináší další problém, kdo likvidátorovi takový návrh napíše. Po zkušenosti se svými
pokusy podat před lety návrh na výmaz společnosti R. A. C. se jistě sám do podobně ostudného
dobrodružství znovu nepustí.
Nicméně pro zachování objektivity, jsou tu ještě majetky, které se Častorál soudní cestou snaží získat.
20 milionů dolarů v Č. Budějovicích, 21 milionů dolarů v Aspenu a 100 milionů korun na kontě HCC.
Jednomu z policejních vyšetřovatelů také sdělil, že prý v roce 2014 žádal Vrchní státní zastupitelství,
aby podalo soudu návrh na zabrání akcií Husky a Berio. Proč takový návrh při své proslulé údernosti a
útočnosti nepodal sám? Vyšetřovateli také oznámil, že „se vzhledem ke zrušení kyperských
společností pokouší cestou soudu zajistit účastnické akcie, které byly majetkem zrušených
společností“. Dodal k tomu, že jde o proces složitý, který je prý teprve v začátku. K čemuž
vyšetřovatel připojil poznámku, že k tomu zajišťování akcií HPH profesor Častorál žádné další
informace neposkytl.
Že by jen další z častorálovských blábolů, z kategorie – jak prostý akcionář Staněk sám svévolně svolal
a zorganizoval VH 2004 a proto tato VH byla po deseti letech zrušena. Jen tak mimochodem. Jiný
policejní vyšetřovatel projevil zájem, jak to vlastně s tím Častorálovým profesorstvím vůbec je. A tak
se jej dotázal, nebo jen měl úmysl se dotázat, proč dříve užíval vědecký titul profesor, když je nyní
uváděn na dokumentech pouze jako docent a kde profesorský titul získal a proč ho již přestal užívat.
A to kdyby tento vyšetřovatel věděl, že v dokumentech pro soud v New Yorku se Častorál ozdobil
dokonce titulem „univerzitní profesor“. Zřejmě proto, aby mu byla soudkyně Elen Coinová ještě více
nakloněna.

Ovšem i kdyby HPH výše zmíněné tři soudní spory o konkrétní sumy vyhrál, představovalo by to 1,1
miliardy korun. To by nastal doslova harvardský finanční uragán, stačí vzpomenout na čtyřicet
utracených milionů za pouhého půl roku. Vaberg by byl na roztrhání, Častorálův sekretariát by snad
nechodil ani spát a sám Častorál by opět psal k soudu supliku, aby mu byla zvýšena záloha na
likvidátorskou odměnu, tentokrát minimálně na čtvrt milionu. Co by asi zbylo z původních 66 korun
na akcii (trust č. 1 vyplácel trojnásobek), jen ty náklady na rozesílání poštovních poukázek (uvažovaný
průměr ceny za podání poukázky 30 Kč), jejich vyplňování atd., stěží by na jednu akcii zůstalo tak 20
Kč. To by se akcionáři radovali a Častorálovi ještě za živa stavěli pomník.
Ovšem jsou tady ještě dvě rezervy, umožňující prodloužit skomírající likvidaci životnost. Akcionář
Kaňovský by opět mohl poslat na účet HPH 350 tisíc na záchranu likvidace a je tu ještě částka sto tisíc,
kterou před lety předseda představenstva K. Staněk složil při podání návrhu představenstva na
předběžné opatření, blokující převody akcií. Při té příležitosti se OSMA již poněkolikáté ptá - pane
Kaňovský, již jste zjistil původ těch Staňkových sto tisíc? Slíbil jste, že se likvidátora zeptáte a sdělíte.
A stále nic. To skutečně tak málo dbáte o svou čest a poctivost? Což byste měl, pokud jste správným
mužem. Ale vy jistě teď máte jiné starosti s tím udáním na K. Staňka nebo na OSMU. Je to zajímavé
udání, ale OSMA zatím ví jen tolik – udání bylo podáno v Ostravě – Porubě, a to anonymně s tím, že
P. Kaňovský se cítí texty na OSMA urážen. Podle poslední informace policie totožnost udávajícího
anonyma zjistila, ale K. Staněk ani OSMA zatím neví, které texty a co vůbec Kaňovského uráží. A tak
končí zřejmě poslední léto harvardské likvidace…

