Častorál není schopen ani řádně sepsat pohledávky HPH
(04. 01. 2016) Akcionářům, kteří nemohou pochopit, jak likvidátor Častorál dovedl svou patnáctiletou
útočnou a údernou činností harvardskou likvidaci do současného katastrofálního stavu, jisté objasnění
OSMA na těchto stránkách již poskytla. Zdaleka nikoliv vyčerpávající, ale pro pochopení, co všechno se
skrývá ve vysloužilém, totálně neschopném vnitrákovi Častorálovi, docela dostačující. Nakonec není
ani třeba další důkazy hledat, Častorál je ze sebe vydává, v neotřesitelném přesvědčení, že
demonstruje svou bohatýrskou udatnost a nepřekonatelné likvidátorské kvality.
Další takovou aktuální ukázkou je sdělení Sekretariátu likvidátora HPH, jak Častorál konečně zatočí
s přeběhlíky Sedláčkem a Staňkem. Sekretariát (nebo že by sám Častorál?) sděluje, že Městský soud
1. 12. 2015 vydal usnesení, že „den vzniku zániku“, tedy vymazání J. Sedláčka z obchodního rejstříku
(přeloženo do srozumitelné lidské řeči) je 3. 10. 2013. K tomu sekretariát informuje, že „všechny
úkony, které J. Sedláček činil po tomto období za HPH jsou neplatné a způsobené škody touto jeho
neoprávněnou činností budou předány k vymáhání“. Což sekretariát doplňuje sdělením, že
v usnesení je také uvedeno, že předseda představenstva Karel Staněk již byl z obchodního rejstříku
vymazán, takže soud řízení zastavil. Samozřejmě také, že „v období, kdy nebyl platným členem
představenstva, činil úkony komplikující likvidaci a tím vědomě ztěžoval vymáhání majetku na
pravomocně odsouzených zločincích Koženém a Vostrém a jejich spolupracovnících. Způsobené
škody touto jeho neoprávněnou činností budou předány k vymáhání“. Jednoduše řečeno - za
ztěžování vymáhání bude předseda představenstva předán k vymáhání.
Když pomineme úžasnou policajstkou češtinu (den vzniku zániku atd.), která může být vlastní jen
vysloužilému bolševickému vnitrákovi, zůstává otázka, jak vůbec může vznikat zánik? Je to úžasné
sdělení. Dá se ovšem ještě úderně umocnit formulací vznik vzniku zániku. V případě, že by soud
prohlásil na HPH insolvenci, pak se můžeme dočkat oznámení Častorálova sekretariátu, že den vzniku
vzniku insolvence je tehdy a tehdy… Ale toho bychom se patrně nedočkali, neboť by den vzniku
vzniku insolvence Častorálův sekretariát musel před přeběhlíky a zaprodanci přece naprosto utajit.
Ovšem jak vůbec může sekretariát sdělovat, že předseda představenstva byl vymazán, když Častorál
již dávno rozhodl, že nebyl nikdy platně zvolen? Tak jak může být ještě teď označován za předsedu
představenstva? Když Častorál něco řekne, tak to musí platit! Je přímo neuvěřitelné, že si Častorálův
sekretariát dovolí tak zásadně ignorovat rozhodnutí vysloužilého kantůrka, kterému i soudy čtyřikrát
potvrdili jeho totální neschopnost? Že by hrozící insolvence dokonce rozvrátila v samotném
Častorálově sekretariátu bolševickou kázeň? Pořádek musí přece být, tak si ho opět zjednejte,
soudruhu ukrajinský kvazi profesore.
J. Sedláčkovi je zase vyhrožováno, že úkony, které činil po tomto období, jsou neplatné. Po kterém
období? Začne to vymáhací období 1. 12. 2015, nebo retrospektivně již 3. 10. 2013? U Staňka by to
mělo být jasné, přece nikdy nebyl platně zvolen, jak neustále Častorál omílá, tak bude vymáhán od
dubna 2004 (nebo ještě dřív?) zvláště když Častorál již v roce 2004 věděl, jak stávající představenstvo
bude z HPH vyvádět majetek a legalizovat ho pro Častorálovy otce zakladatele. Jenže sekretariát,
nebo v tomto případě snad i sám Častorál, nadále označuje K. Staňka za předsedu představenstva…!
Co vlastně platí – nebyl nikdy platně zvolen, nebo je stále předsedou představenstva? To neví ani sám
těžce zmatený Častorál, když ve všech svých výročních zprávách od roku 2004 až do roku 2010
oznamoval, že valnou hromadu svolalo řádně zvolené představenstvo. Soudruzi vysloužilí vnitráci,
vždyť vy se v tom svém žvanění přímo topíte, sami sebe popíráte a už ani nevíte, jak se v těch svých
stupidních blábolech vyznat. A jak to, že Kožený a Vostrý jsou pojednou opět pravomocně
odsouzenými zločinci, když je Častorál již delší dobu vlídně a přátelsky označuje za otce zakladatele?
Ovšem OSMA již tuší, kam to „předávání k vymáhání“ dospěje. Přece oba přisluhovači a zaprodanci
svou činností zavinili, že Častorál musí v New Yorku žebronit u soudu o slevu, že se mu věřitelé jen

rojí, že musel rozházet se svým vnitrácko-estébáckým elitním týmem 150 milionů a na likvidačním
zůstatku nemá ani korunu. Takže způsobená škoda je 10 miliard (nebo dokonce 26 miliard?) a ta také
bude na obou zlotřilcích Staňkovi a Sedláčkovi vymáhána! Samozřejmě k tomu i těch 150
rozházených milionů. A bude navíc po problému dokazovat, kdy a jaké škody vůbec spáchali.
Další vzorky Častorálovy nevídané neschopnosti lze najít v seznamu pohledávek HPH, který dodal
insolvenčnímu soudu. U „Pohledávky ze zajištěných prostředků na účtu ČSOB“ (pohledávka č. 4)
naše nedostižná likvidátorská hvězda uvádí, že jde o pohledávku 100 364 209 Kč. O pár řádků dál už
je z toho „celková výše pohledávky 100 364 209 USD“! Tedy ve výši 2,7 miliardy korun! Koruny nebo
dolary, Častorálova zmatenost je prostě bezmezná. Nebo že by se tak snad vyráběl fiktivní vlastní
kapitál, který ten zatracený Staněk neustále vyvádí z Harvardu, propírá a legalizuje?
Ovšem, jak vysvítá z textu pohledávky č. 4, Častorál se navíc s vybroušenou taktickou prozíravostí
rozhodl pro přímo brilantně sofistikovaný klamný manévr. Dobytnost této pohledávky označil za
reálnou, „s náklady v soudním řízení proti osobám, které nelegálně vyvedly majetek z HPH. Návrh
řeší právníci HPH v Lucembursku“(!). Proč sto milionů zablokovaných v Praze na účtu ČSOB řeší
harvardští právníci až v Lucembursku? Zprvu to nelze pochopit, ovšem je to skvěle promyšlený
Častorálův mimořádně vydařený manévr – přece aby se zaprodanci a přeběhlíci nedozvěděli, že o
tuto sumu ve skutečnosti usiluje na Ukrajině v nejužší spolupráci s Olivovou dražební společností
Vaberg a ukrajinskou Mezinárodní kádrovou akademií, od které má svůj pouťový profesorský atestát.
Jen tak mimochodem – co asi má společného reálná dobytnost pohledávky se soudním řízením
proti osobám vyvádějícími majetek HPH?
Podobně se Častorál rozhodl obelstít přisluhovače a přeběhlíky i ve věci další Pohledávky ze
zajištěných prostředků v Lucembursku (pohledávka č. 5). K té, podle Častorála, nejprve dalo pražské
Vrchní státní zastupitelství podnět pražskému Městskému soudu, aby zablokovaná suma
12 124 975,45 USD byla vydána společnosti HPH. Pak ale Městský soud rozhodl, že strany, které
sumu nárokují, mohou své nároky uplatnit v civilním řízení. Podle Častorála je přece pochopitelné, že
pražský soud spolu s českým Vrchním státním zastupitelstvím mohou klidně suplovat lucemburskou
justici. K tomu Častorál oznamuje, že dobytnost pohledávky je reálná a že návrh bude podán do
konce února. Pražský soud prý proto informoval příslušné justiční orgány v Lucembursku, že strany
v této kauze byly odkázány na civilní řízení. Což se stalo v polovině roku 2013 a od té doby o nějaké
snaze tuto sumu získat, Častorál mlčel jako hrob a pojednou bude do konce února podávat jakýsi
návrh. Přitom na podání takového návrhu měl tři roky čas. Teď jen musí velice pečlivými analýzami
vyřešit přetěžké dilema. Kam ten svůj návrh má v únoru podat – na pražský Městský soud ve Slezské,
nebo do Lucemburska? Nicméně takto „prefíkaným“ způsobem vyřadil opět všechny zaprodance a
přisluhovače i s přeběhlíky ze hry. Jsou zmateni, dezorientováni. Tak se na ně musí, tvrdě, bolševicky,
bez slitování. K tomu by se možná slušelo poznamenat, že OSMA před časem zaznamenala informaci
od lucemburských justičních orgánů, že blokace toho majetku za 12 milionů dolarů potrvá pouze do
října roku 2015.
Protože je Častorál nedostižným mistrem v papírovém, tedy fiktivním navyšování vlastního jmění
HPH, tak se nespokojil jen s proměnou 100 milionů korun na dolary. Také u Pohledávky za nelegálně
vyvedenými prostředky do tzv. kyperských Trustů (pohledávka č. 10) neodolal a stanovil, že majetek
v trustu č. 2 může dosahovat 250 milionů USD, tedy 6,2 miliardy korun. Přitom roky prohlašuje, že
v těch podvodných a tedy neplatných trustech, které dokonce nebyly na Kypru založeny podle
českých zákonů (!), žádný majetek není. Což také u této pohledávky zdůrazňuje, vždyť přece z obou
trustů byl majetek vyveden T. Ševčíkem a B. Vostrým. A najednou jen v trustu č. 2 může být přes šest
miliard korun! Nějak ovšem Častorál zapomněl na majetek v trustu č. 1. Že by snad z nějakého
utajovaného důvodu nechtěl majetek trustu č. 1 vést v harvardských pohledávkách?

Když Častorál nedokáže ani pro insolvenční soud sestavit smysluplný seznam pohledávek HPH, lze se
divit proč pod jeho nebývale zmateným vedením je likvidace HPH v katastrofálním stavu? A že
z jediné společnosti, ve které před HPH dělal likvidátora, jej soud posléze vyhodil z funkce pro
neschopnost a nečinnost? A ještě k tomu není schopen sečíst 80 a 50 tisíc, ani spočítat kdy uplyne pět
let a tři měsíce. V Harvardu Častorálovi ovšem žádné vyhození nehrozí, může být bez obav, jeho
ochrana odkudsi shůry nadále funguje spolehlivě. Jestlipak náš bolševický kantůrek našel pod
stromečkem od Ježíška to tolik potřebné počítadlo?

