Zahájení insolvenčního řízení, to je výsledek Častorálovy totální neschopnosti
(13. 11. 2015) Neblahá zpráva přišla v pátek 13. listopadu 2015 pro harvardské akcionáře od
pražského Městského soudu, který zahájil insolvenční řízení a zařadil společnost HPH do
insolvenčního rejstříku.
Po patnácti letech tedy nebetyčně neschopný univerzitní profesor a bolševický podplukovník Častorál
naplnil zbožné přání harvardských otců zakladatelů Koženého i Vostrého a dovedl společnost až
k insolvenci. Přestože v účetnictví vede přes 25 miliard korun vlastního jmění HPH. Jen tak napadá, na
které univerzitě vlastně Častorál přednáší a zda si již si tato univerzita pronajala strahovský stadion,
aby zvládla ty desetitisíce studentů, chtivých slyšet Častorálovu údernou a útočnou přednášku, jak se
takový ekonomický zázrak provádí. Nebo svůj recept Častorál bude tajit, aby zaprodanci, přisluhovači
a přeběhlíci tento ekonomický div nemohli zneužít?
Zatím je tedy společnost HPH zařazena do insolvenčního rejstříku (pak že pátek třináctého není
nešťastný den) a nezbývá než čekat, jak a kdy insolvenční soud o úpadku HPH rozhodne. Pokud by
soud prohlásil úpadek HPH, mohli by se akcionáři společnosti rozloučit s jakoukoliv vidinou vyplácení
likvidačního zůstatku, neboť v insolvenčním řízení nemohou, jako vlastníci společnosti HPH, být
v pozici věřitelů. Bude rozhodně zajímavé, jak na vzniklou situaci zareaguje harvardská likvidátorská
hvězda Častorál a jeho sekretariát. Jistě bude akcionáře pohotově a v plné šíři informovat o svých
krocích a úderně prosazovat práva a nároky akcionářů, což ze všech sil a usilovnou prací 14 hodin
denně činil doposud. Bude přitom ovšem nutno dál utajovat účetnictví před kýmkoliv, i před
auditorem, jsou tady přece ti zaprodanci a přeběhlíci. Nakonec jen jejich zásluhou likvidátor z těch 25
miliard nemohl začít již dávno vyplácet a jen jejich systematické vyvádění neexistujícího majetku
z HPH i praní fiktivních špinavých peněz přivedlo společnost HPH na buben. Že by za zahájení
insolvenčního řízení nesl odpovědnost sám břídil Častorál, to přece nikoho nemůže ani napadnout.

