Častorálovo likvidátorské harakiri
(13. 10. 2015) Tak se to stalo! Ledacos z toho, co ukrýval likvidátor Častorál v harvardském účetnictví
za nerozbornou hradbou svévolného porušování zákona, zarytého mlčení, infantilního mlžení a
ignorování akcionářů společnosti a co dosud bylo pod ochranou jakési moci „ze shora“, vychází na
povrch.
Co čert nechtěl (pane Kaňovský, tu evangelizaci harvardské likvidace jste pěkně odfláknul), musel
s pravdou ven sám Častorál. Samozřejmě nikoliv na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“, nebo chraň Bůh - dokonce na valné hromadě HPH. V této zemi má, ale možná již nebude mít, dosud své
jisté, ale na newyorský soud je ta vyšší moc krátká. Takže v nedávných dnech musel u soudu v New
Yorku přiznat výsledek svého nejméně desetiletého trestuhodného břídilství. Nebo to snad nebylo
jen pouhé břídilství?
Když soud v New Yorku rozhodl ve věci Aspen, že HPH musí zaplatit kauci 660 tisíc dolarů (zhruba 15
miliónů Kč), Častorál se odvolal a zámořskému soudu poslal pololetní účetní závěrku (za období 1. 1.
– 30. 6. 2015), ke které přiložil své jedenáctibodové „Přísežné prohlášení“, datované 21. září 2015.
V něm náš ukrajinský profesor soudu sděluje:
HPH má v současné době k dispozici hotovost přibližně 20 000 dolarů (pozn. necelých 500 000 Kč!)
a nemůže v tak krátkém čase zpeněžit žádné z aktiv. Proto je pro HPH ekonomicky nemožné
takovou částku v tak krátkém čase zaplatit. Proto společnost HPH uctivě žádá, aby kauce byla
snížena na 500 dolarů.
To jsou konce – velký Častorál uctivě žebroní o slevu! To musela být pro soudem jmenovaného
likvidátora, ukrajinského profesora (v záhlaví svého prohlášení se přizdobil titulem Univ. Prof.!) a
vysloužilého kantora z bolševické policejní VŠ SNB, zatracená potupa. A ještě k tomu u amerického
imperialistického soudu! Přitom před pár dny v televizi prohlásil „věříme, že soud zruší tuto kauci“.
Proč tedy ta ponížená hokynářská suplika, aby newyorský soud slevil z 660 tisíc na pouhých 500
dolarů? Vždyť když Častorál něco ví, řekne, nebo v něco věří, tak to tak přece musí být a nikdy jinak!
Takže společnost HPH je vskutku na mizině, což dokazuje sám náš univerzitní profesor Častorál i do
New Yorku poslanou pololetní závěrkou. Na které univerzitě vlastně působí, když ze dvou VŠ údajně
„dobrovolně“ odešel, aby měl dostatek času na likvidaci harvardské likvidace? Podle účetní závěrky
za rok 2014 zbývalo likvidátorovi na počátku tohoto roku 4,9 milionu korun. V pololetní závěrce (do
30. 6. 2015) náš slavný likvidátor musel přiznat, že za půl roku utratil 3 748 000 korun. Za co? Na to
odpovídají účetní dokumenty za druhé čtvrtletí 2015, které musel likvidátor předložit ke kontrole
Finančnímu úřadu Praha 4, i když jen částečně.
Po druhém čtvrtletí 2015 tedy zůstalo v harvardské kase 1 152 000 korun. Taková částka možná ani
nestačila ve třetím čtvrtletí na proplácení faktur jen Olivovy dražební společnosti Vaberg a advokátní
kanceláře prof. Bělohlávka. Že by Častorál teď ve čtvrtém čtvrtletí už „jel“ na dluh? Vypadá to tak,
vždyť ve svém Přísežném prohlášení z 21. září t. r. informuje soud, že má k dispozici pouze půl
milionu korun. Lze se divit, že jej ani nenapadlo přijít na valnou hromadu? Co všechno se ještě
v Častorálově účetnictví skrývá? Jak se asi newyorský soud podiví, až zjistí, že v závěrce Častorál
deklaruje vlastní kapitál HPH ve výši přes 25 miliard korun a přitom zaplacení 15 milionové kauce je
pro HPH ekonomicky nemožné!
Jen pro úplnost. Do spisu ve věci Aspen založil své „Osvědčení“ také právní zástupce žalované
společnosti Landlocked. Sděluje v něm soudu, že když se dozvěděl o tomto posledním Častorálově
podání, hledal v Praze pololetní účetní závěrku HPH a nenašel. Není založena ani v Obchodním
rejstříku, a dodává, že ji nenašel ani na likvidátorových oficiálních internetových stránkách, na

kterých jsou prý normálně zveřejňovány informace pro akcionáře společnosti HPH. K tomu drobnou
poznámku – tento právní zástupce zřejmě příliš nezná našeho likvidátora, velmistra v utajování. Jinak
by si ušetřil čas i zbytečnou práci. Copak by Častorál mohl sám od sebe na domácí půdě přiznat, jen
kvůli nějakému soudu v New Yorku, výsledek toho, co v HPH dlouhá léta provozuje?
Nicméně je to venku, Častorál tak spáchal likvidátorské harakiri a ještě přitom na cosi zapomněl.
Přece přeběhlík Staněk už jednou dokázal klidně z Prahy sáhnout přes Atlantik soudkyni paní Coin
v New Yorku na stůl a vzít si a zveřejnit určitý dokument i s jejími poznámkami. Jak je vidět, svůj
zlotřilý kousek provedl znovu. Jen jedno se nepodařilo přitom zjistit – zda paní soudkyně Coin ještě
stále dává najevo, jak je příznivě nakloněná našemu likvidátorovi. Takže dnes akcionáři HPH vědí o
své společnosti bohužel pro ně to nejhorší. Častorál ve svém Přísežném prohlášení prakticky
přiznává, že vlastní kapitál vedený v účetnictví - ve výši přes 25 miliard Kč - je naprosto fiktivní a že
aktiva, která vykazuje, se nedají zpeněžit.
K tomu při své předstírané likvidaci rozházel se svým elitním týmem a s podporou božího vyvolence
akcionáře Kaňovského zatím přes 150 miliónů Kč s jediným výsledkem – HPH je na mizině a koncem
roku se společnost ponoří s největší pravděpodobností do insolvence. Asi těžko čekat, že by se
odněkud objevil nějaký spásonosný mecenáš, i když v Harvardu není vůbec nic jisté. Zřejmě tedy
nastává konec akcionářským nadějím na vyplácení likvidačního zůstatku, neboť v insolvenčním řízení
akcionáři nemohou být ze zákona věřiteli. Třebaže se našel i jeden hlupák, jenž na internetu
nesmyslně prohlašuje, že jemu insolvence nevadí, neboť je jedno, zda bude vyplacen Častorálem,
nebo insolvenčním správcem.
Několik otázek rozhodně v této situaci bude na místě – předloží konečně likvidátor dozorčí radě
účetnictví k zákonné kontrole a účetní závěrky auditorovi k řádnému auditu? Nebo jsou nadále
v účetnictví kostlivci, kteří nesmí na světlo boží? Bude odhaleno úzkostlivě střežené tajemství, kam
zmizely desítky, dokonce snad i stovky miliónů za přebíraný a zpeněžovaný majetek na Slovensku?
Což podle vyjádření Častorála léta pilně provozovala Olivova dražební firma Vaberg, bohatě za tuto
bohulibou činnost placená. V současné době již Vaberg s touto velice výnosnou činností skončil.
Podle Častorálova sdělení na předminulé valné hromadě, se Vaberg pustil do vypomáhání
s neexistujícími (nebo utajovanými?) exekucemi na Slovensku, což musí být patrně pro Vaberg
podobně výnosné. Na kterých účtech ta záplava miliónů skončila? Vždyť při takovém přívalu miliónů
od Vabergu je patnáctimiliónová kauce přece zanedbatelnou částkou! Že by i kvůli tomu Častorál
držel účetnictví nadále v tom nejpřísnějším režimu utajení?

