Častorál začal z účetnictví vysypávat svoje dluhy a Kaňovský svoji boží prostotu
(16. 12. 2015) Pět let tajil lžiprofesor Častorál harvardské účetnictví a v něm svoje množící se
kostlivce. Až přišel čas vánoční a insolvenční soud našeho obdivuhodného likvidátora přinutil pár jich
vysypat, a tak svým akcionářům připravit vánoční dar – nahlédnutí do svého roky utajovaného
nakládání s troskami harvardského majetku.
Musel přiznat „závazky z obchodního styku“ - a je to rozhodně zajímavé počtení. Jen od letošního
dubna k datu 4. prosince 2015 (za sedm měsíců) jde o 33 neproplacených faktur v celkové výši
2 364 956 korun, které dluží 13 věřitelům. Když rok 2015 začínal, měl Častorál k dispozici 4,9 milionu,
21. září pak přiznal newyorskému soudu, že mu zbývá pouhých 498 tisíc a proto nemůže zaplatit
16milionovou kauci. Což znamená, že za necelých devět měsíců rozházel se svou vnitráckoestébáckou partou elitních expertů 4,4 milionu. Nakonec proč ne, z kapes Olivy, Častorála,
Malhockého, Károlyho a dalších častorálovců to nešlo.
Největším věřitelem je podle očekávání prof. A. Bělohlávek, kterému Častorál dluží od června
1 234 027 korun za šest neproplacených faktur, zřejmě za právní služby v kauze Aspen. Druhým je
rovněž podle očekávání Olivova dražební firma Vaberg s celkovou pohledávkou 450 120 Kč a pak
neznámý švýcarský subjekt Poncet Turrettini 268 696 Kč. Právníkovi Chlostovi společnost HPH dluží
60 767 Kč, kyperské advokátní kanceláři Tsangarides 62 482 Kč, takže těch osm milionů, které této
kanceláři Častorál už v roce 2012 zaplatil a k tomu 30 tisíc euro na vymáhání jakési fiktivní škody,
údajně spáchané právníkem Neocleousem (jak tvrdí Častorál), bylo zatraceně málo. Dluží i nájemné
za své dvě kanceláře (ta v Komořanech je stále utajovaná) dohromady 86 tisíc, dokonce i účetní firmě
ELKI, která mimochodem dělá účetnictví i Vabergu, 12 tisíc.
V té souvislosti není rozhodně bez zajímavosti přečíst si rozhovor s Častorálem, který byl uveřejněn
na „Peníze.cz“ letos 2. května, tedy v čase, kdy již Častorál přestával, vlastně již neměl z čeho faktury
proplácet. Když se pan redaktor zmínil, že akcionáři HPH mají stále ke svým penězům hodně daleko,
Častorál rezolutně prohlásil – „to s vámi nesouhlasím“ a dodal, že po odsouzení Koženého a
Vostrého mohou akcionáři získat svůj majetek formou podílu na likvidačním zůstatku a že „víme, kam
byl majetek vyveden“ a také se o něj soudíme. „Všechny procesy běží a můžou akcionářům přinést
kýžené peníze. Naprosto nesouhlasím s Karlem Staňkem, že jsem v pozici likvidátora ničeho
nedosáhl“.
Vzácný to charakter, ten náš likvidátor, tak žvanit, když už si je vědom, jak Harvard zruinoval. Ale
svým způsobem má v něčem přece jen pravdu. Rozházet zhruba 150 milionů, přivést společnost HPH
na pokraj insolvence a ještě ji náležitě zadlužit, to je přímo bohatýrský výkon. Náš nepřekonatelný
bolševický podplukovník Častorál může být vskutku náležitě pyšný. Hlavně, že běžící procesy „můžou
akcionářům přinést kýžené peníze“. Na stále intenzivnější proces blížící se insolvence přitom nějak
zapomněl. Ta paměť, soudruhu prezidente České komory správců majetku, kterou nikdo nezná, ta
paměť…! Ale jste prezident, Kožený také sám sebe jmenoval prezidentem HPH.
Právě v čase, kdy musí jít Častorál s pravdou pomalu ven, se zaktivizoval Bohem vyvolený akcionář
Kaňovský (že by jej opět Bůh oslovil?) a rozhodl se napsat Častorálovi otevřený kategorický dopis.
Žádá, od likvidátora „poskytnutí aktuálního stavu majetku HPH, soudních sporů, včetně
insolvenčního řízení, v rozsahu v jakém obvykle podáváte informace na valných hromadách“.
Proboha, jen to ne. Pane Kaňovský, aktuální stav majetku HPH je uveden výše v tomto textu, stav
insolvenčního řízení je zaznamenán na „Justici.cz“ (viz insolvenční rejstřík) a soudní spory musíte
přece evidovat, vždyť většinou vy sám žalujete neplatnost valných hromad.
Dokonce Kaňovský upozorňuje Častorála, že nepovažuje za vhodné v současné situaci svolávat
mimořádnou valnou hromadu. I kdyby svolání VH bylo nanejvýš akutní, kdo by ji, pane Kaňovský,

zaplatil? Likvidátor nemá ani korunu, samozřejmě kromě fiktivních nejméně 26 miliard vlastního
jmění HPH, ale ty určitě nehodlá rozměnit kvůli pár drobným za nějakou VH. Vždyť on přece žádné
valné hromady nepotřebuje, jak sám prohlásil. Proto až budete chtít svolat valnou hromadu, obraťte
se na představenstvo, to jistě vašemu svatému zápalu neodolá.
Také žádá Častorála o informaci „za jakých okolností by mohlo dojít k převoditelnosti akcií HPH“ a
rovněž žádá „jakým způsobem bude naloženo s akciemi HPH vlastněnými neexistujícími kyperskými
společnostmi“. Tady ovšem Kaňovský šlápl do své vlastní proradnosti. Vždyť již druhým rokem volá
po obnovení převoditelnosti akcií, tak přece ví, že Častorál na VH 2013 prohlásil, že jsou i jiné,
jednodušší cesty, jak blokovat kyperské společnosti. Že by to sladké tajemství Kaňovskému, jenž mu
svou evangelizací přímo zposvátnil likvidaci, Častorál neprozradil? Takže je lepší papouškovat
stupidity, zrozené v něčí rozvrácené mysli, než mít odvahu hned se zeptat. Přitom je to tak prosté,
milý Watsone. Žalobou předběžné opatření, podané Staňkem, zneplatnit a pak ty zbývající „kyperky“
nepustit na VH. Má to jistě jen zanedbatelný problém, kdo by ty soudní náklady hradil? Že by sám
žalobce? Jen tak napadá – už jste se Častorála zeptal na původ 100 tisíc korun, které k návrhu na
předběžné opatření musel podle vás Staněk složit? Slibovat, to svede kde kdo, ale pak splnit, to
dovedou jen opravdoví muži.
Jak bude naloženo s akciemi HPH po zrušených kyperských společnostech, není také příliš obtížné
zjistit. Předseda představenstva Staněk o tom jednal s CDCP, ale tam se setkal jen s rozpaky. Tak si to
OSMA zjišťovala a dozvěděla se potřebné. Stačí se obrátit na kyperský obchodní rejstřík a také třeba
na právníka, jenž zná kyperskou legislativu. Co vám v tom brání, pane Kaňovský? Také se Bohem
vyvolený Kaňovský ptal Častorála, zda uvažuje o „zpeněžení HPH a jakým způsobem prodej
proběhne“. Že by Kaňovský měl informace o chuti Vabergu pořádat další zcela beznadějné dražby,
aby měl od společnosti HPH ještě víc neproplacených faktur?
Na závěr tohoto otevřeného dopisu Kaňovský umístil doslova ekrazitovou nálož. Dotázal se
Častorála, zda „akcionáři mohou odvrátit hrozbu konkurzu, třeba půjčkou, nebo koupí účastnických
akcií, například těch od zrušených kyperských společností, nebo jiným způsobem“. Tady OSMA ráda
poradí. Ta půjčka by představovala tak 35 až 40 milionů korun, jen na ty již hořící dluhy a další rok
systematického zadlužování Harvardu. Že by akcionáři, které zastupuje, i sám Kaňovský, byli ochotni
dát těch pár milionů dohromady? Ovšem jak koupit akcie, jejichž převody jsou blokované
předběžným opatřením, které podal ten zlořečený Staněk? Jak již bylo řečeno, jedině zrušit ten
Staňkův zlolajný počin, který převody harvardských akcií znemožňuje. Ale to hravě zvládne Častorál,
vždyť on přece zná jiné cesty, na což mu ve své boží prostotě Kaňovský naletěl. Nakonec Kaňovský
popřál Častorálovi „krásné dny“. Jistě v tom nebyl žádný podtext, nebo snad dokonce ironie.
Nicméně s tím jiným způsobem, jak odvrátit konkurz HPH, by mohla OSMA také poradit. Co třeba
vyhlásit pro akcionáře HPH povinnou sbírku do „Fondu evangelizované častorálovské likvidace“?
S cílovou sumou 10 miliard, což by představovalo původní likvidační částku 600 Kč na akcii? Častorál
by neměl jen krásné, ale přímo blažené dny, dostal by miliardovou odměnu za úspěšnou likvidaci. O
600 Kč na akcii se akcionářům ani nesnilo a Častorálovi otcové zakladatelé Kožený a Vostrý, i sám
Bohem vyvolený Kaňovský, by byli rovněž na výsost spokojeni. Nebylo by to přímo Kaňovským
požehnané finále katastrofální harvardské likvidace? Jak se vůbec může na takové triviálnosti
Kaňovský ptát, a ještě k tomu Častorála. Vždyť se na svých internetových stránkách prezentuje jako
expert s „15letou zkušeností s prosazováním práva v akciových společnostech a mnohaletou
zkušeností s obchodováním na kapitálových trzích“? Častorálovu odpověď jistě zveřejní na svých
internetových stránkách.
Jedno však zůstává poněkud nepochopitelné. Proč se pojednou Kaňovský obrátil na svého příznivce a
oblíbence Častorála takovým poněkud strohým, až imperativním způsobem. Od roku 2011 ke všemu,
co Častorál provozoval s likvidací, pokorně mlčel, jen aby se tatíček Častorál nezlobil. Natož aby zvedl
hlas třeba i na valné hromadě. Vše bylo v pořádku a náhle takový dopis. Že by likvidátorova přízeň

pojednou jen tak zmizela? Co asi mohlo způsobit takový Kaňovského obrat, když dokonce nepokrytě
dává najevo, jak sám nic neví o majetku HPH, soudních sporech, nebo zda chce likvidátor zpeněžovat
majetek, který nemá. Dokonce chce vědět, zda je Častorálova pololetní účetní závěrka pro soud
v New Yorku pravá, když ji likvidátor nepodepsal. Takže přiznává, že o Harvardu neví prakticky nic.
Tomu se lidově říká – podříznout si větev. Co asi způsobilo, že Častorál ztratil Kaňovského
dlouholetou, přičinlivou a mlčenlivou oddanost, když tak podivuhodně pojednou prohlédl? Dokonce
se likvidátora ptá, jak zabránit konkurzu, který ještě nebyl vyhlášen. Není to snad šíření poplašné
zprávy, jak sám boží vyvolenec Kaňovský varoval, když předseda představenstva Staněk, někdy v září
otevřeně řekl, že HPH je na hraně, nebo již za hranou, insolvence?
Ovšem jako vždy se i nad Kaňovského dopisem Častorálovi, přeplněným geniálními myšlenkami a na
hřebík trefenými dotazy, hned vyrojili akcionáři škarohlídi i nepřejícná individua a volají do OSMA. Prý
kdo něco takového za stavu v jakém HPH je, dá na papír a ještě zveřejní, zasluhuje jen ledové zábaly a
patřičné dávky skotských střiků. Což je ovšem naprosto odpudivý názor, který zaslouží rozhodného,
ale vskutku ještě rozhodnějšího odsouzení. Vždyť Kaňovský vždy dělal a dělá vše tak, jak prohlásil
před lety při své přednášce o vztahu víry a podnikání v Újezdci u Luhačovic. Tam v souvislosti
s kauzou Harvard zvolal – jsem rád, že mi Bůh dal sílu takto jednat, bez Boha bych nedosáhl vůbec
ničeho. Pouze jsem plnil to, k čemu mne Bůh povolal… Amen.

