I Častorál přispěl k oslavám 17. listopadu
(17. 11. 2016) Vskutku mimořádně příhodný čas zvolil falešný univerzitní profesor Častorál pro podání
svého insolvenčního návrhu. Ve dnech vzpomínek a oslav studentské vzpoury proti teroru, nacistické a
bolševické zvůli a aroganci moci, přímo symbolicky náš vysloužilý bolševický vnitrák předvádí, proč je
nutné nezapomínat a proč se 17. listopad stal Dnem boje za svobodu a demokracii. A především proč
je třeba si stále uvědomovat, že právě ta bolševická zvůle nebyla ani po sedmadvaceti letech v této
zemi zdaleka vymýcena.
Jako správný bolševik, vydávající se za profesora ekonomie, který přednáší na několika vysokých
školách, si Častorál bez zaváhání lživě a podvodně přivlastnil zásluhy o získání 120milionů do
likvidačního zůstatku, za což si sám sobě udělil takovou malou, skromnou, rovněž podvodnou
šestimilionovou odměnu. Což mimochodem může vyvolávat i podezření, jakými cestami také mohlo
mizet těch 150 milionů, až Častorál úspěšně přivedl společnost HPH na mizinu.
K tomu připojil i aktuální ukázku svého nebetyčného břídilství, pro které jej z funkce likvidátora ve
společnosti RAC soud vyhodil již v roce 2011. Tentokrát Častorál prokázal, že vůbec neví, co všechno
má insolvenční návrh obsahovat, proto také podle jeho návrhu soud ani nemohl dospět ke zjištění,
zda je společnost HPH v úpadku.
Nikdo totiž Častorálovi neprozradil základní insolvenční tajemství – pro úpadek je třeba osvědčit, že
HPH má závazky déle než 30 dnů po splatnosti, k tomu přiložit listiny, potvrzující pravdivost tvrzení o
úpadku dlužníka. Tady to již soud s požadavkem doložit pravdivost Častorálových tvrzení velice
přehnal. Za těch častorálovských likvidačních dvanáct let by již mohly pražské soudy vědět, že když
Častorál něco tvrdí, tak je to pravda, nic než pravda a k tomu soudruhovi vnitráckému
podplukovníkovi dopomáhej Gottwald, Stalin i Brežněv dohromady i s grupou likvidátorových
estébácko-vnitráckých elitních expertů. Proto nepotřebuje žádné potvrzující doklady.
Tuhle partu podezřelou, že pod jejím bedlivým dohledem zmizelo z HPH těch 150 milionů, si právě v
těchto dnech vzal pod ochranné křídlo sám Boží vyvolenec Kaňovský, když v internetové diskuzi sdělil,
že „oni bojují, aby akcionáři byli finančně uspokojeni“. Dodává k tomu, že „nejlepší je, že i tentokrát
vás alespoň na určitý čas přelstil“. Tou liškou lstivou je podle Kaňovského likvidátor, těmi koho
přelstil je patrně čtvrt milionu akcionářů, čekajících marně na vyplácení likvidačního zůstatku. Těch
šest milionů, které se likvidátor pokusil stopit do vlastní kapsy, má být zřejmě jasným důkazem, jak
častorálovci bojují, aby akcionáři byli uspokojeni. Nebo to Častorálovo „zprivatizování“ šesti milionů
Kaňovský pokládá za přelstění?
Aby se vlísal do Častorálovy přízně, dospěl Kaňovský tak daleko, že těch šest milionů zřejmě pokládá
za bagatelní záležitost, takovou nevinnou malou domů, protože Častorál přitom rozhodně musel být
veden těmi nejlepšími úmysly. Neboť cílem bylo patrně někoho jen přelstít, nikoliv ty miliony strčit do
vlastní kapsy. To by Častorálovi jeho vrozená poctivost nikdy, ale opravdu nikdy, nedovolila. Kaňovský
dokonce už o likvidátorovi ani nešíří, že není schopen udělat pro likvidaci něco smysluplného.
Vskutku s dojemnou oddaností a zbožnou servilitou se také Kaňovský staví k sumě 2,7 milionu, kterou
Častorál vyplatil své družce za neexistující rekonstrukci účetnictví. Oznámil, že „k údajným 2,7
milionům Kč nemám nic, tak to sem uveďte a uvidíme“. Což je mimořádně pozoruhodné, neboť
v roce 2005 jistě jako předseda dozorčí rady kontroloval účetnictví a účetní závěrku HPH za rok 2004.
Takže v účetnictví roku 2004 musel najít devět faktur, předložených za rekonstrukci účetnictví.
Zřejmě nekontroloval, protože by mu jinak neuniklo, že likvidátorova paní družka předkládala měsíční
faktury za rekonstrukci v tryskovém tempu, dokonce o měsíc dřív, než Častorál vůbec stačil účetní
dokumenty převzít od Koženého společnosti HG a předat účetní společnosti.

Těžko ovšem uvěřit, že o sumě 2,7 milionu pro paní družku Kaňovský nic neví. Vždyť by stačilo
Častorála požádat o nahlédnutí do účetnictví, což by likvidátor jistě svému nejmilejšímu oblíbenci
neodmítl. Jenže ještě je k tomu požádání nutné překonat strach, že by se Častorál mohl nad takovou
nepřípustnou všetečností rozhněvat. Až tedy, pane Kaňovský, zaženete svůj strach z likvidátora, pak
v účetnictví HPH najdete zhruba sedmdesát rekonstrukčních faktur, od 34 tisíc do 40 tisíc. O těchto
fakturách ví i policejní vyšetřovatel, dokonce i státní zástupce z Prahy 4 písemně potvrdil, že za
rekonstrukci účetnictví bylo vyplaceno přes 2,7 milionu. Jak je možné, že vy nic nevíte? Vysvětlení
může být třeba takové – Častorál vám nikdy nedovolil do harvardského účetnictví nahlédnout, natož
zkontrolovat ÚZ 2004. Přestože to byla v roce 2005 vaše zákonná povinnost jako předsedy dozorčí
rady. Nebo jednoduše lžete.
Je však třeba uznat, že si Kaňovský uznání svého likvidačního bohatýra Častorála nanejvýš zaslouží. Již
jen za to, jak argumentačně likvidátorovi kritiky doslova úderně ničí. Jako třeba ve věci
dvacetimilionové smluvní pokuty. Internetovou diskuzi k této záležitosti bryskně utnul svým mužným
a úderným FUJ! Proti takovému argumentu není prostě obrany. A protože Kaňovský coby Boží
vyvolenec harvardskou likvidaci evangelizoval, měl by být osobou nanejvýš spravedlivou, jinak o tom
jeho Božím vyvolení by to byl pouhý častorálovský blábol. Proto se záhy jistě dočkáme, že svým
úderným FUJ! chlapsky ocení i podlý pokus Častorála podvodně si přivlastnit šest milionů
v insolvenčním řízení a připsat si vylhanou zásluhu na získání 120 milionů do likvidačního zůstatku.
Ale jinak – kraj světa něco takového, jako je likvidátor Častorál, nenajdete.

