V předvečer svého jubilea Častorál promluvil
(11. 11. 2015) Blíží se Častorálovo velké jubileum, slavný den jeho patnáctiletého výročí jmenování
harvardským likvidátorem, což se stalo 27. 11. 2000. A tak se náš ukrajinský, dokonce již i univerzitní
profesor ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání, rozhodl opět promluvit. Nikoliv aby se
omluvil a vysvětlil harvardským akcionářům svou urážlivou absenci na valné hromadě (natolik by se
přece neponížil), ale aby ze sebe vydal další díl svého panoptikálního blábolení. Nemohl pochopitelně
nereagovat na informace, o stavu společnosti HPH, které novinářům sdělilo Ochranné sdružení
malých akcionářů - OSMA.
A tak po dost dlouhém zbabělém mlčení uznal za potřebné opět častorálovsky promluvit. Co OSMA
sdělila, byly podle něj účelové dezinformace. Ke svému protiprávnímu ukrývání účetnictví HPH
poznamenal, že Výroční zprávy a účetní závěrky jsou přece ve Sbírce listin veřejně přístupné. Není
sám, kdo není schopen pochopit rozdíl mezi účetní závěrkou a kompletním účetnictvím, i takoví se
najdou dokonce mezi státními zástupci. Nemohlo chybět Častorálovo sdělení, že předseda
představenstva K. Staněk se snaží legalizovat majetek na Kypru a brání v přístupu k tomuto majetku.
Že na Kypru v tom přístupu likvidátorovi brání dlouhé roky nucený správce, jmenovaný do trustů
kyperským soudem na návrh Koženého a žaloby Koženého kyperských společností, to už je na
Častorála příliš složité a mimo dosah jeho rozlišovacích schopností.
Také se pokusil ospravedlnit 150 miliónů, které bez jakéhokoliv užitku pro HPH rozházel při své
osobité realizaci likvidace. Prý „náklady na valné hromady a odměny členům orgánů společnosti
stály 20 milionů“. Za své likvidátorské éry v Harvardu Častorál podepisoval smlouvy se subjekty,
zajišťujícími VH od roku 2004 do roku 2011, tedy na konání devíti valných hromad. V dalších letech
Častorál odmítl náklady hradit, třebaže podle zákona musí být valná hromada společnosti každoročně
svolaná.
Když vezmeme jako průměrnou orientační sumu náklady na první valnou hromadu (za rok 2011),
kterou již organizovali členové orgánů HPH z vlastních prostředků, dospějeme k následujícímu
výsledku – celkové náklady byly zhruba 340 tisíc. Pro devět valných hromad (z toho dvě VH byly
mimořádné) to představuje 3 miliony a šedesát tisíc. Pokud jde o odměny členům orgánů za výkon
funkcí, je to podobně jednoduché. Stačí sečíst odměny představenstva a dozorčí rady zaznamenané
v zápisech z příslušných VH, které schválilo sedm valných hromad a které Častorál bez jakýchkoliv
námitek vyplatil. Celková suma vyplacených odměn představuje 3 920 000 Kč., včetně daní a
pojištění. Prostým součtem výdajů na svolání VH a na odměny orgánům společnosti vychází 7
milionů.
Kde je těch zbývajících 13 milionů z Častorálem uváděných 20 milionů? Což je otázka vyvolávající
podezření, zda se v likvidátorem prezentovaných nákladech snad neskrývají jiné částky, vyplácené
třeba nekorektním, nebo snad i pokoutním způsobem. Takové podezření samozřejmě jednoznačně
posiluje především Častorálovo zatvrzelé ukrývání účetnictví HPH. Přitom v bodě 3. svého přísežného
prohlášení pro newyorský soud Častorál sděluje: „Jako likvidátor HPH jsem plně obeznámen se
stavem financí HPH a mám úplný přístup ke všem finančním údajům společnosti“. Takže nám náš
bolševický podplukovník jistě rád vysvětlí, kam těch 13 milionů vlastně zmizelo. Že by se opakovala
historie se zmizelými zisky z přebírání a zpeněžování harvardského majetku na Slovensku? Také tyto,
podle Častorála až stomilionové výnosy, které měla chrlit do likvidačního zůstatku dražební
společnost Vaberg bývalého estébáka Olivy, kupodivu zatím nejsou v účetnictví HPH k nalezení. Ale
Častorál určitě ví, kde je hledat, vždyť přece má úplný přístup ke všem finančním údajům HPH.
Někdy je vskutku potřebné vzpomenout, co bylo řečeno a slibováno v letech minulých. Zvláště pak při
oslavách tak významného jubilea - patnáctiletého působení Častorála v Harvardu, navíc ozdobeného
insolvencí. Při své nástupní řeči na VH v roce 2004, kdy poprvé před akcionáře předstoupil coby
soudem jmenovaný likvidátor, prohlašoval, že byly akcionářům „zatajovány skutečné informace o

majetku společnosti a tak byla akcionářům způsobována škoda“. Pokud tomu tak bylo, tak se
v Harvardu, který bohužel padl právě do rukou Častorálových, dodnes nezměnilo vůbec nic. Častorál
jen přičinlivě přejal systém utajování a podle vzoru pravomocně odsouzených zločinců skrývá
účetnictví a informace o majetku společnosti spokojeně dál. V jeho režii a provedení samozřejmě
utajování účetnictví a informací v žádném případě nemůže škodu akcionářům způsobit. Naopak, je
jim jen a jen ku prospěchu. Což umocnil prohlášením, že jeho zájmem je, aby došlo k „nastolení
právního stavu, kdy ani rozhodnutí soudů právní stav nezajistila…“ Jak je vidět, Častorál to vzal
z gruntu do ruky a své sliby rozhodně plní. Stačilo, aby v Harvardu nastolil svůj osobní zákon „Lex
Častorális“, tedy bolševicky kovaný zákon protiprávního utajování účetnictví, klamání akcionářů,
svalování svého břídilství na kde koho, vysloveného lhaní a bránění, aby účetní závěrky byly
zákonným způsobem auditovány a aby valné hromady nebyly svolávány, třebaže jejich každoroční
konání nařizuje zákon. Neboť on žádné valné hromady nepotřebuje, jak oznámil jednomu z členů
představenstva.
Ovšem při své reakci na informace OSMA nezapomněl vytáhnout z rukávu své oblíbené, značně
obehrané explozivně úderné a útočné vyhrožování, když prohlásil: „Rozhodl jsem se na Staňka podat
trestní oznámení pro porušování povinnosti při správě cizího majetku, šíření pomluv a
dezinformací a pro úmysl narušovat zákonný průběh likvidace“. Pokud splní své vyhrožování (umí
vůbec ještě něco jiného?), pak by to bylo čtvrté nebo páté trestní oznámení, které by na předsedu
představenstva K. Staňka podal. Je přímo úžasné, co všechno se v Častorálově zmatené mysli může
zrodit.
Tou největší účelovou dezinformací možná myslel sdělení, že k datu 21. 9. 2015 zbylo Častorálovi
v harvardské pokladně necelého půl milionu korun. Za pomluvu asi pokládá i konstatování, že jako
likvidátor je zcela neschopný břídil, což má potvrzeno čtyřmi soudy. Jak by ovšem mohl K. Staněk
porušovat povinnosti při správě majetku, když ve společnosti žádný majetek není? Jak se asi porušují
povinnosti při správě neexistujícího majetku? Na to by ovšem mohl být Častorál přímo excelentním
expertem. Že by takovým kouzlům náš bolševický vnitrácký kantor vyučoval na předlistopadové
policejní a estébácké vysoké škole? Lze se vůbec divit, že likvidace HPH vedená Častorálem, je dávno
mrtvá a v harvardské kase zbývá jen pár korun? Kdoví, zda ještě zbývá…
Ale má při svém patnáctiletém jubileu co oslavovat. Dokázal, o čem otcové zakladatelé, jak Koženého
s Vostrým začal v poslední době vlídně a uctivě nazývat (již to nejsou pravomocně odsouzení
zločinci!), snad ani nesnili. Co by chtěli víc, než aby kauza Harvard skončila insolvenčním řízením, ve
kterém akcionáři nemohou uplatňovat jakékoliv nároky! Ovšem aby se Častorálovi otcové zakladatelé
neradovali ukvapeně. Podat návrh na insolvenční řízení je zákonnou povinností likvidátora. Již jednou
se před lety pokoušel o něco podobného a překládal soudu návrh na výmaz společnosti, kterou
likvidoval 13 let. Třikrát musel své podání opakovat, soud mu je pokaždé vrátil jako naprosto
nevyhovujícím způsobem vypracované. Pak již od podávání dalších návrhů upustil a zahalil se do
svého oblíbeného kamenného mlčení, až jej soud musel z funkce likvidátora vyhodit. Šťastná to
společnost… Co když náš univerzitní profesor ekonomie Častorál, poučen takovým úderným
výsledkem svého břídilství, návrh na insolvenci nepodá? Což je velice pravděpodobné – copak by
dokázal takový návrh vůbec sepsat, když navíc ani nespočítá, kdy uplyne pět let a tři měsíce?

