Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh
(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu
profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že
po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před
dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a
požadoval prohlášení konkurzu.
Přesně za týden pak Častorál vzal svůj insolvenční návrh zpět a soud proto řízení zastavil. Takže nám
Častorál poskytl další možnost zjistit, jaké mimořádné schopnosti v sobě skrývá. Nakonec tři
insolvenční návrhy na společnost HPH během čtyř měsíců, to je docela slušný výkon na likvidátora,
který místo ekonomického vzdělání může předvádět svou neschopnost sestavit návrh na vymazání
společnosti (viz R. A. C.), nebo se zesměšňovat podáváním insolvenčních návrhů. Vždyť i jeho oddaný
fámulus Kaňovský se nad tím, co Častorál ze sebe vydává a předkládá soudu, kriticky pozastavuje, a
to je co říci.
Takže máme tady pozoruhodnou situaci – v HPH již působí tři likvidátoři, padly čtyři insolvenční
návrhy, společnost je totálně vyrabovaná, když Častorál za deset let - od roku 2004 - rozházel na 150
milionů bez jakéhokoliv prospěchu pro společnost a její akcionáře. K tomu rozhodně nedovolí, aby se
noví likvidátoři přiblížili na dohled k účetnictví. A co víc – je tu velice závažné podezření, že se
pojednou hroutí komplot Častorála s Koženým. A měli to tak prima rozehrané.
Častorál sice nemohl Koženému přijít na jméno (předstírat se dá ledacos), ale když neměl čím sám
sebe vyplácet, tak šel za Koženým a ten pln přátelského pochopení mu půjčil půldruhého milionu.
Nakonec Kožený nebyl a jistě stále není žádný troškař a Častorál jistě také ne. Takže udělali druhou
transakci. Častorál ten svůj dluh proměnil v pohledávku, Kožený ji ochotně převzal a tady patrně
začala Častorálova cesta až k otevřené podpoře Koženého žaloby na zrušení předběžného opatření,
které zakazovalo převody akcií HPH.
Podařilo se. Soud toto předběžko zrušil a tím se Kožený dostal do pozice, ze které může suverénně
ovládat harvardské valné hromady. Jenže stalo se, s čím nikdo nepočítal – soud v mnoha ohledech,
patrně přemožen letitým totálním břídilstvím soudruha Častorála, profesora bez ekonomického
vzdělání, překvapivě jmenoval do HPH další dva likvidátory, čímž Častorála spolehlivě eliminoval.
Vzdor Vrchnímu státnímu zastupitelství, které bylo názoru, že Častorálův titul údajného profesora je
zárukou zdaru harvardské likvidace.
Nelze přitom nezaznamenat, co vlastně Častorál svou půjčkou, kterou následně převedl na Koženého,
vlastně způsobil. Jako zapálený bojovník za čistotu harvardské likvidace léta obviňoval řadu osob, že
vyvádějí ukradený majetek ze společnosti, špinavé peníze perou a následně legalizují. Samozřejmě, že
Častorálovi v jeho příznačné prostoduchosti nemohlo dojít, že právě to, z čeho obviňoval druhé,
vesele činil on sám. Je to sice jen podezření, ale půjčil Kožený Častorálovi jen jednou, nebo to bylo
víckrát?
Nakonec je jistě namístě otázka – proč vlastně byl stažen váš třetí návrh na insolvenci? Snad jste se
něčeho nebál? To asi Kožený nebude mít radost, když tak nečekaně vracíte akcionářům nárok na
likvidační zůstatek. A kdy podáte další insolvenční návrh? Dosud jste insolvenční jednání jednoznačně
podřizoval snaze zabránit případné ztrátě vaší kontroly nad harvardskou likvidaci. Co bude dál?

