Proč Častorál nemohl přijít na VH
(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského
průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované
minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko,
které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého
společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
Po projednání nutných změn stanov, které byly bez problémů schváleny, noví likvidátoři v obsáhlé a
fundované zprávě ozřejmili přítomným akcionářům skutečný aktuální stav společnosti (velice tristní) i
způsob, jakým likvidátor Častorál doslova sabotuje snahu svých kolegů odvrátit insolvenci, která
společnosti HPH stále hrozí. Častorál se podle očekávání na valnou hromadu opět nedostavil, je to
prostě takový náš zbabělý bolševický kantůrek. Dokonce šel tak daleko, že společnosti Severa, kde
údajně ukryl harvardské účetnictví (pokud ovšem toto účetnictví ještě existuje), zakázal vydat novým
likvidátorům jediný dokument a totéž poručil i účetní firmě, která se starala o účetnictví HPH. Takže
akcionáři mají jednu neotřesitelnou jistotu – již nikdo z nich nespatří Častorála na valné hromadě
(jedině snad nedopatřením) stejně tak neuvidí jediný list z Častorálova účetnictví (ani nedopatřením).
Vzdor Častorálově zlobě a zvůli mohli noví likvidátoři akcionářům oznámit dobrou zprávu. Podařilo se
získat úvěr, potřebný k uhrazení pohledávek a nutných nákladů, potřebná suma je také již na
harvardském účtu. Takže není již na místě uvažovat o úpadku, který by pro akcionáře znamenal konec
nadějí na vyplácení likvidačního zůstatku. Podle očekávání Častorál odmítl nové likvidátory seznámit
s účetnictvím a dalšími dokumenty společnosti. Jeho jednání v podstatě vylučuje jeho spolupráci
s novými kolegy, kteří jej opakovaně, leč marně, vyzývali, aby předložil účetní knihy.
Místo toho jim posílá zmatené urgentní výzvy a nesmyslná obviňování a naprosto ignoruje soudní
usnesení, kterým byli oba noví likvidátoři jmenováni. Jen se zesměšňuje, jako v případě dovolání proti
jmenování nových likvidátorů, které poslal Nejvyššímu soudu, třebaže vůbec nebyl účastníkem
jednání. Častorálovo vnímání reality je již natolik narušeno, že zajištění sumy na úhradu harvardských
pohledávek považuje za legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo také za vytváření nového věřitele.
Což vyvolává vzpomínku, jak se svého času rozhodl dokázat, že ČNB pomáhá prát špinavé peníze.
I za takových podmínek se novým likvidátorům podařilo zmapovat harvardské závazky, mezi nimi i
pohledávky Vabergu i likvidátorova elitního poradce Malhockého. Dokonce se nelze ubránit
podezření, zda částky, kterými Častorál platil těžko definovatelnou letitou činnost těchto dvou
subjektů, nelze považovat za vyvádění majetku ze společnosti HPH. K tomu, za co byl Malhocký nebo
Vaberg tak bohatě placeni, Častorál odmítl odpovědět.
Na této valné hromadě došlo také k tomu, že noví likvidátoři odpovídali akcionářům na otázky, které
shromáždil akcionář Kaňovský. Bohužel, na valnou hromadu sám nepřijel. Že by se stále ještě styděl
za tu trapnou klauniádu, kterou sehrál na VH v roce 2015? Odpovídat na záplavu otázek akcionářů
bylo zajímavým pokusem, který také ukázal, jak akcionáři v řadě harvardských záležitostí nemají příliš
jasno. Dokonce jedna akcionářka - V. Dohnalová - svou „nevědomostí“ překonala veškeré limity.
Pokud to ovšem byla jen nevědomost a nikoliv něco horšího, což je pravděpodobnější. Její otázku
opravdu stojí za to ocitovat.
„Na VH 7. 9. 2015 byl do DR převolen s přispěním mrtvých duší p. Staňka pan Ševčík /který okrádá
HPH od začátku stále/ a nyní zase navrhujete tyto osoby převolit? PROČ? To je od Vás likvidátoři
neuvěřitelné rozhodnutí, takový cirkus umožňuje Vám jen neschopnost soudu potvrdit neodkladně
právní moc o neplatnosti VH 2015?“

Tak především – na VH 2015 pan Ševčík nemohl být „převolen“, protože jeho volba se nekonala,
neboť jeho funkční období končilo až v prosinci 2016. Vzhledem k tomu, že pondělní valnou hromadu
svolala kvalifikovaná minorita akcionářů, tak program VH určovali akcionáři, kteří požádali o svolání,
nikoliv likvidátoři. Takže „takový cirkus“ byl umožněn jen příslušné skupině akcionářů a pachatelem
„takového cirkusu“ rozhodně nemohli být likvidátoři.
K těm mrtvým duším p. Staňka tolik. Pan Staněk od roku 2003 nikdy žádné akcionáře nezastupoval,
tedy plné moci neuplatňoval, takže „s přispěním mrtvých duší p. Staňka“ nemohl být nikdo převolen.
OSMA má ovšem žádost. Mohla by V. Dohnalová doložit, kterými plnými mocemi již zemřelých
akcionářů K. Staněk přispěl k převolení pana Ševčíka na VH 2015? Dokud ty plné moci i s důkazy, že je
K. Staněk na VH 2015 použil, nepředloží, bude V. Dohnalová pro OSMA jen špinavou, podlou lhářkou.
Je vskutku neuvěřitelné kolik lží dokáže tato bezcharakterní osoba vymyslet. A ještě je tu další
pozoruhodnost. Otázky pro valnou hromadu sbíral a dával dohromady akcionář Kaňovský. Že by mu
ta odporná prolhanost V. Dohnalové unikla? Nechce se tomu věřit, vždyť přece ví, že jedním z božích
přikázání je, že nepodáš křivého svědectví proti bližnímu svému.
Jak se dalo očekávat, na valnou hromadu se nedostavil likvidátor Častorál. Sice stejně, jako v případě
VH 2015, bez jakékoliv omluvy nebo vysvětlení. Ovšem tentokrát ta trapná nejistota o tom co bylo
důvodem, že opět harvardským akcionářům ukázal, jak jimi opovrhuje, trvala jen čtyřiadvacet hodin.
V úterý totiž proběhlo soudní řízení o zabrání věci – akcií společností Berio a Harms (další řízení
určeno na 30. 8. 2017). K tomuto řízení se Častorál dostavil a vypovídal, přičemž prohlásil, že přišel
k tomuto řízení, protože chce potvrdit všechny skutečnosti obsažené v návrhu státního zastupitelství
na zabrání akcií Beria a Harmsu. V jednu chvíli se přítomný státní zástupce zeptal na pondělní valnou
hromadu a Častorál mu sdělil, že na té valné hromadě nebyl, protože byla svolána podle neplatných
stanov(!). A že VH 2015 je neplatná, že to Vrchní soud potvrdil a že už Městský soud prakticky
usnesení rozesílá. Padla i otázka na Častorálova elitního poradce Malhockého a Častorál jej omluvil,
že je v nemocnici. Nemají to ti naši staří vnitráci vůbec jednoduché. Co překážek a protivenství se jim
staví do cesty. Jak by za takových okolností mohli mít ještě čas na likvidaci. Stačí tak námaha s tím, že
si překonávání těch protivenství a svízelů tučně proplácejí.

