Častorálův předčasný Ježíšek
(19. 12. 2016) Pouhých sedm minut trvalo v pondělí řízení pražského Vrchního soudu ve věci
jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH. Šlo již jen o pouhé vynesení rozhodnutí,
k němuž odvolací soud dospěl. Nutno říci, že svým verdiktem odvolací soud, coby předčasný Ježíšek,
přinesl našemu nedostižnému likvidátorovi Častorálovi vskutku vánoční dar nebývalé radosti a
nefalšovaného likvidačního potěšení.
Odvolací senát potvrdil rozhodnutí první instance, tedy jmenování dalších dvou likvidátorů - JUDr. D.
Mixovou a společnost Tomko a partneři. Zároveň zamítl návrh na přerušení řízení, který podala
společnost HPH a rovněž odmítl odvolání proti usnesení první instance, které podal sám Častorál.
Nutno říci, že svým verdiktem odvolací soud přinesl našemu nedostižnému likvidátorovi Častorálovi
vskutku vánoční dar mimořádné radosti, skvělého potěšení a doslova likvidačního zadostiučinění.
S jakou pýchou a hrdostí bude Častorál překládat svým dvěma jmenovaným kolegům účetnictví
společnost. Přitom neopomene jistě zdůraznit, že je to účetnictví kompletně rekonstruované od roku
1996 do roku 2003.
K tomu Častorál jistě přesvědčivě vysvětlí, že účetní závěrky založené ve sbírce listin s rekonstrukcí
účetnictví nemají nic společného, protože přece nelze nic z rekonstrukce zveřejnit, neboť by to
zaprodanci a přeběhlíci zneužili. Takže ve sbírce listin jsou lstivě ponechány staré závěrky, podepsané
ještě harvardskými činiteli z časů Koženého a Vostrého. Doplní to jistě výkladem, že machinace
s audity jsou jen bezpečnostním opatřením, aby se neprozradilo, proč doposud likvidace stála 150
milionů a kam ze Slovenska zmizel Vostrého majetek (50 milionů dolarů), zpeněžovaný Olivovou
dražební firmou Vaberg.
Kdo by tak radostné a veselé Vánoce Častorálovi nepřál. Vždyť to přece není vůbec žádná legrace
rozházet 150 milionů bez jakéhokoliv prospěchu pro společnost HPH a k tomu utajovat zisky ze
slovenského tažení Vabergu. Zvláště, když jsou i tací závistivci, kteří se neštítí zveřejňovat své
podezření, že by mohlo jít i o něco docela jiného, tedy horšího, než neodpovědné nakládání
s harvardským majetkem. Ovšem bude nutné nějaký čas vyčkat, než odvolací senát vyhotoví usnesení
v písemném provedení. Pak častorálovská klauniáda s harvardským účetnictvím zřejmě propukne
naplno.

