Jak Častorál musel v New Yorku s pravdou ven
(16. 10. 2015) Z nedobytné smíchovské tvrze soudem jmenovaného likvidátora Častorála (dnes už
dokonce univerzitního profesora ekonomie), kam mohou vstoupit jen jeho vyvolení z vnitráckoestébáckých harvardských kádrů, od poslední valné hromady vane zbabělé ticho.
Ještě zbabělejší od chvíle, kdy OSMA zveřejnila stručný obsah Častorálova přísežného prohlášení a
pololetní závěrku 2015, které poslal soudu v New Yorku. Zřejmě s přesvědčením, že jeho ponížené
žebrání o zlevnění kauce na 500 dolarů, tedy na zanedbatelný zlomek z původní sumy, najisto musí
newyorský odvolací soud dojmout.
Rozhodně nebude na škodu stručně projít Častorálova přísežná tvrzení. Ve čtvrtém odstavci likvidátor
prohlašuje, že „téměř veškerý majetek společnosti byl zpronevěřen Koženým a jeho spiklencem
Vostrým tak, jak je uvedeno v rozsudku Vrchního soudu ČR“. Ovšem oba otcové zakladatelé byli
odsouzeni k náhradě škody dohromady ve výši 10,5 miliardy korun plus úroky. Přitom v poslední
účetní závěrce Častorál vykazuje přes 25 miliard korun vlastního jmění a v šestém odstavci svého
přísežného prohlášení to potvrzuje i v dolarech „HPH vlastní cenná nelikvidní aktiva, tvořená
rozsudky o vymáhané náhradě škody. Souhrnná hodnota těchto nároků (pohledávek) přesahuje
USD 1 miliardu“. Ta cenná nelikvidní aktiva Častorál definuje následovně: „Jsou především tvořena
rozsudky o náhradě a vymáhání náhrady škody, jež byly vydány v různých jurisdikcích“.
Jak to, že jednou je téměř celý majetek, podle rozhodnutí českého Vrchního soudu zpronevěřený
Koženým a Vostrým, 10,5 miliardy korun a podruhé cenná nelikvidní aktiva společnosti představují
přes 25 miliard korun? Kdo ta cenná nelikvidní aktiva ocenil? Sám likvidátor, nebo snad likvidátorova
družka, rekonstruující účetnictví HPH plných šest let, za což pobrala 2,7 milionů korun? A přitom
sedm účetních závěrek (1996 – 2002), vycházejících z rekonstruovaného účetnictví, není k nalezení.
Kde jsou ty miliardy, k jejichž náhradě byli Kožený s Vostrým odsouzeni? Začal je vnitrácký
podplukovník Častorál vůbec v uplynulých třech letech vymáhat? Kde jsou výdobytky Vabergu z
dlouholetého přejímání a zpeněžování ukradeného majetku z HPH na Slovensku? Který, jak zjistil
Častorál, měl představovat 50 miliónů dolarů? Kde skončily, na kterých účtech? A co zisky z exekucí,
které otevřely cestu k uspokojování harvardských akcionářů? Proč nejsou zaznamenány v této
ponížené suplice, aby ještě víc vynikla Častorálova likvidační výjimečnost?
Přitom ve třetím odstavci náš univerzitní profesor ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání
tvrdí, že „jsem plně obeznámen se stavem financí HPH a mám přístup ke všem finančním údajům
společnosti“. V odstavci sedmém ovšem již musí s pravdou ven, a tak sděluje: „O žádném z těchto
nároků nemůže být s definitivní platností rozhodnuto, ani nemůže být vyřešen během příštích 18
měsíců“.
V odstavci devět nicméně úderně odvolacímu soudu tvrdí, že kdyby se podařilo alespoň jednu z těch
pohledávek prodat, vyneslo by to hotovost několikanásobně vyšší, než je newyorským soudem
stanovená kauce. A hned k tomu připojuje „podle mých nejlepších odhadů by se prodej pohledávek
mohl uskutečnit ne dříve, než do 6 měsíců“. Jednou to nemůže být během půldruhého roku, vzápětí
se prodej může uskutečnit do půl roku! K tomu sděluje, že vedl „po několik měsíců jednání
s různými bankovními domy“ ve snaze prodat jednu nebo více pohledávek, leč marně. Jestliže ta
jednání vedl Častorál, nelze se divit. A jen tak napadá – nespletl si bankovní domy se svými
nesmyslnými dražbami?
V odstavci deset pak Častorál útočně a natvrdo prohlašuje: „Dokud nebude společnost HPH schopna
prodat pohledávky, pak bude potřebovat téměř veškerou svou hotovost na náklady na denní
provoz a na vymáhání svých nároků“. Jinak řečeno – když patřičně neslevíte, kauci nezaplatím. Ano,
tak musí vysloužilý policejní podplukovník Častorál na ty americké imperialisty. Tvrdě, úderně,

bolševicky! Aby snad nebylo pochyb, tak svůj odhodlaný postoj Častorál v odstavci jedenáct shrnuje
sdělením, že je „pro HPH ekonomicky nemožné složit kauci v krátké lhůtě. Protože společnost
potřebuje téměř veškerou svojí hotovost na pokrytí nákladů na denní provoz a na vymáhání svých
nároků, HPH uctivě žádá, aby záruka byla snížena na USD 500“.
Jedno však zůstává nepochopitelnou záhadou. Jak je možné, že posvátná evangelizace harvardské
likvidace, provedená božím pomazancem Kaňovským, nedokázala našeho úžasného likvidátorského
profesora Častorála uchránit před takovým příkořím, když musel o výsledcích svého likvidování HPH
před newyorským soudem s pravdou ven. I když ne s celou. Když již padla zmínka o evangelizaci HPH
– kdy zveřejníte, pane Kaňovský, slíbené odpovědi Častorála na to, jak nespočítal, kdy uplyne pět let a
tři měsíce a na vaše pochybnosti, jaký byl původ 100 000 Kč, které bylo nutno složit u soudu, když
předseda představenstva K. Staněk v roce 2007 podával návrh na předběžné opatření? Již jste se
likvidátora zeptal? Přece dobře víte, že každý správný muž své sliby plní. Že byste takovým mužem
nebyl? Přece se nebojíte likvidátora zeptat? Nebo jste jen proradný, poťouchlý žvanil?

