Trapné konce Častorálovy desetileté likvidace světlých zítřků (dokončení)
(24. 09. 2015) Možná ničemu neuškodí ještě stručná zmínka, co Harvard a jeho akcionáře stálo
souzení o Aspen za březen až květen 2015. Jen firma prof. A. Bělohlávka za své služby fakturovala
celkem 785 491 Kč (z toho za květen 520 491 Kč). Kolik asi za ty tři měsíce stály služby advokátní
kanceláře najaté v USA? Ovšem newyorský soud zase 29. července 2015 vydal příkaz, že HPH musí
složit kauci 660 000 dolarů (16 milionů korun), aby řízení o nároku HPH na zisk z prodeje aspenské
chaty mohlo pokračovat.
Pravděpodobnost, že tuto sumu bude muset Častorál v New Yorku složit, je poměrně značná,
přestože okamžitě podal odvolání, nebo snad i žádost o prominutí kauce. Jestliže by bylo odvolání
neúspěšné, pak by ovšem skončily jakékoliv naděje harvardských akcionářů, neboť v insolvenčním
řízení nejsou v pozici věřitelů. Z dobře informovaného zdroje se OSMA dozvěděla, že likvidátor
Častorál prý bez problémů, pokud takový stav nastane, návrh na insolvenční řízení osobně podá.
Nakonec byla by to jen jeho zákonná povinnost, ovšem Častorálova kolosální blamáž.
Vraťme se však ještě k záhadě, jak mohl soud Častorála, bez jakékoliv kvalifikace, dosadit do tak
exponované funkce. O minulosti likvidátora je známo velice málo, až na skutečnost, že je vysloužilým
vnitrákem, který žádal v Ostravě na Vysoké báňské o udělení titulu profesor ekonomie. Byl však
odmítnut s tím, že nemá ani základní ekonomické vzdělání. Tak vyslal stejnou žádost na východ
Evropy a jakási „Mezinárodní kádrová akademie“ na Ukrajině, snad v Kyjevě, měla mimořádné
pochopení a bez sebemenších pochybností udělení titulu profesor ekonomie potvrdila
pozoruhodným pouťovým atestátem. Jak asi Častorál tu vlídnou a ochotnou Mezinárodní akademii
přesvědčil, že u něj nějaké ekonomické vzdělání pro udělení titulu „profesor ekonomie“ není vůbec,
ale vůbec potřebné?
Ovšem v období Častorálova působení na Vysoké škole SNB lze k jeho minulosti najít ledacos
zajímavého. Poměry na této bohulibé vysokoškolské instituci se svého času zevrubně zabývaly
Necenzurované noviny (ročník 2), v rozsáhlém textu pod titulkem „Komunistická mafie na Institutu
FMV“. V roce 1990 byla totiž vysoká škola SNB zrušena a stal se z ní „Institut Federálního ministerstva
vnitra pro výchovu a vzdělávání“. Je to vskutku velice vydatné čtení, ze kterého pro akcionáře HPH
stojí nepochybně za pozornost pasáž o našich velmi dobrých známých - viz uváděný výňatek:
Osoba B. (do funkce ředitele Institutu jmenovaná v r. 1991) „tolerovala i činnost mjr. JUDr. Károlyho,
býv. náčel. fin. oddělení, nyní šéfa týlu Institutu, který již delší dobu soukromě podniká na účet MV
(např. sl. vozy dovážel zeleninu ze Slovenska a prodával ji MV), pokryl počítačovou aféru společně
s pplk. Častorálem, zorg. rozprodej spojovacího materiálu na Institutu – videa, televizory a rádia za
pár korun“. Zmíněné je i vybudování stánku na prodej zeleniny z prostředků Institutu, naproti
objektu Dům. Jistě jen shodou okolností pár kroků od domu, v němž stále bydlí Častorál. Jinak celý
obsáhlý článek „Komunistická mafie na Institutu FMV“ stojí za vyhledání a pečlivé přečtení. Varování i
pro značně odolné jedince – po přečtení se mohou dostavit silné žaludeční potíže!
Zaznamenán je i důvod velkorysé tolerance osoby B. Ta si totiž v té době měla stavět vilu a tak patrně
mohla potřebovat častou výpomoc obou soudruhů i „jejich“ vozového parku. K tomu upřesňující
poznámku. Na mjr. Károlyho si možná akcionáři vzpomenou z valné hromady v roce 2011. Na této VH
soudruha majora navrhoval za člena představenstva akcionář Kaňovský (již tehdy bohem vyvolený),
ačkoliv předpoklady Károlyho pro tuto funkci těžko mohl znát. Že by Kaňovský jen přičinlivě
prosazoval Častorálovu soudružskou sounáležitost, nebo šlo o boží vnuknutí? Své mimořádné
předpoklady však mjr. Károly sám plně prokázal, když tehdy sděloval valné hromadě, jak by si, coby
člen představenstva počínal. Prohlásil, když bude valnou hromadou zvolen, postará se, aby do roka
zmizely všechny soudní spory, týkající se společnosti HPH! Škoda, že tehdy valná hromada nedokázala
takovou úžasnou příležitost docenit a bolševického vysloužilého vnitráka mjr. Károlyho nezvolila.

Tak se tedy uzavřela Častorálova desetiletka, plná jen blábolivých slibů, vylhaných tvrzení, naprosté
likvidátorské neschopnosti, zvůle a ignorování zájmů akcionářů. Ovšem s přímo zázračným výsledkem
– společnost HPH má v účetnictví veden vlastní kapitál v ohromující sumě téměř 26 miliard korun a
přitom beznadějně padá do insolvence. Takový zázrak nedokáže vykouzlit nikdo jiný, než ukrajinský
profesor Častorál, třebaže ani neumí spočítat, kdy uplyne pět let a tři měsíce.
I další pozoruhodné úkazy likvidátorovu „činnost“ provázejí. Třebaže soudy vědí o Častorálově
naprosté neschopnosti i o nepříliš hospodárném nakládání s harvardským majetkem, jedna žaloba na
jeho odvolání byla zamítnuta, trestní oznámení bylo policejním vyšetřovatelem odloženo
s odůvodněním, kterému se nechce ani věřit. Až opakovanou stížnost na takové odložení sice Státní
zastupitelství přijalo, ale od začátku tohoto roku se naprosto nic nestalo. Dvě nové žaloby na odvolání
likvidátora pokojně leží u soudu (jedna již od r. 2013, stále bez nařízení jednání). Další trestní
oznámení má zajímavou až groteskní peripetii. Oznamovatel byl vyzván policejním vyšetřovatelem k
podání vysvětlení. Když se na určené místo dostavil, bylo mu řečeno, že žádný takový vyšetřovatel
tam nepracuje a nikdo jej tady ani nezná. Po telefonickém pátrání bylo zjištěno, že nesídlí na udané
adrese v Michli, ale že úřaduje někde ve Vršovicích.
Je vůbec možné, aby policejní vyšetřovatel nevěděl, kde vůbec pracuje a kam předvolat
oznamovatele trestního oznámení? Oznamovatel si proto vyžádal nové vyzvání, s uvedením správné
adresy a to neměl dělat. Na novou výzvu čekal přes čtvrt roku. Tyto úkazy téměř vyvolávají podezření,
že likvidátor Častorál se těší jakési tajuplné ochraně, přicházející dokonce snad odněkud shůry. Že by
evangelizace, kterou bohem vyvolený akcionář Kaňovský obdařil a tak posvětil harvardskou likvidaci,
byla natolik mocná a všestranná?
Ať již je to jakkoliv, o spokojenosti „otců – zakladatelů“ Koženého a Vostrého nelze pochybovat. Co
víc si mohli přát, než aby kauza Harvard skončila do ztracena, tedy insolvenčním řízením, v němž čtvrt
milionu akcionářů nedostane ani korunu. Zato „otcům-zakladatelům“ a nejen jim, to otvírá cestu
k předkládání vlastních možných pohledávek (vzpomeňme na konkurs v r. 2005) a dává plné
uspokojení z pocitu, že dílo harvardského rozkradení bylo konečně úspěšně završeno

