Jak Častorál neodolal šestimilionovému pokušení
(16. 11. 2016) Když náš beznadějný likvidátorský génius Častorál podával insolvenční návrh, bylo
nesporně nad jeho schopnosti si uvědomit, co může svým břídilstvím a zmateností způsobit. Kdyby to
alespoň tušil, rozhodně by žádný návrh nepodával. Stačí si přečíst jeho poslední blábol na „Oficiální
prezentaci likvidátora HPH“, kterým vysvětluje, proč HPH byl nucen podat insolvenční návrh.
Sděluje, že „po odchodu T. Ševčíka z předsedy představenstva v roce 2004 likvidátor převzal
společnost bez majetku a s rozsáhlými dluhy, které Ševčík účelově za svého působení vytvořil. Už
tehdy byla společnost bez majetku“. V tomto zásadním dokumentu Častorál rovněž oznamuje, že se
mu podařilo „při úsilí o zajištění majetku získat základní prostředky ve výši cca 120 milionů“.
Veškeré tyto prostředky pak prý utratil při vymáhání majetku z Koženého a Vostrého.
Tady již Častorál ke svému oblíbenému lhaní přidal i hezky úderné podvádění. Žádný majetek ve výši
cca 120 milionů totiž vůbec nezajistil, neboť příslušné nemovitosti byly ve vlastnictví HPH ještě než se
Častorál ujal své funkce a cenné papíry připadly společnosti HPH soudním rozhodnutím, o kterém
vůbec nic nevěděl a ani se o ně nijak nezasloužil. O tom, že společnosti HPH patří akcie za desítky
milionů, se dozvěděl z výzvy, aby si tyto akcie společnost vyzvedla. Nicméně coby správně kovaný
bolševik si zásluhy o získání těchto majetků suverénně a s nebývalou arogancí přisvojil.
S prolhaností sobě vlastní se tak hrdě postavil na piedestal nedostižného likvidačního esa a hned sám
sebe za tak nanejvýš záslužné naplňování likvidace zcela nezištně odměnil šesti miliony. Těch šest
milionů je vskutku síla, s takovou bezcharakterností dokáže svou vylhanou pohledávku uplatňovat jen
bolševictvím zakalený vysloužilý vnitrák, vydávající se za univerzitního profesora.
Rozhodně bude zajímavé, pokud Častorál insolvenční návrh zopakuje, zda tuto svou vylhanou
pohledávku opět uplatní a jak asi doloží její pravdivost. Prosté nahlédnutí do účetních závěrek z let
2004 až 2007 totiž vyvrací i likvidátorovo lhaní, že společnost HPH převzal bez majetku a s rozsáhlými
dluhy. Jen v roce 2004 rozprodávání majetku, který v HPH našel, vyneslo 17,3 milionu. Nicméně šest
milionů za něco, pro co Častorál nehnul ani prstem, nebylo zrovna malé pokušení. Takže neodolal a
v charakteru Častorála vznikla další mravní trhlina.
Přiznává, že rozprodal majetek za 120 milionů. Nebyl by to ovšem Častorál, kdyby opět neměl potíže
s primitivním sčítáním. Podle jeho závěrek za roky 2004 až 2008 včetně, zisky z rozprodaného
majetku představovaly 130 253 000 Kč. Což je nad veškerou pochybnost, Častorálovy závěrky přece
vycházejí z účetnictví, jež šest let pilně a neomylně rekonstruovala likvidátorova paní družka,
expertka na slovo vzatá (také za to zinkasovala 2,7 milionu). Takže jistě nikoho nenapadne ani stín
pochybností, že by někde něco nehrálo. Zvláště když rekonstruované harvardské účetnictví nelze
najít.
Tady bude jistě užitečné, pozastavit se u pochybností akcionáře Kaňovského, který se v internetové
diskuzi podivil nad konstatováním, že Častorál rozházel od roku 2004 150 milionů bez jakéhokoliv
užitku pro společnost a akcionáře: „To číslo 150 milionů se vzalo kde? Tady se tím pořád
argumentuje, tak co je to za číslo?“ Takže, pane Kaňovský, 130 milionů Častorál totálně promrhal,
zbývajících zhruba 20 milionů jsou podle závěrek náklady na likvidaci za následujících sedm let. Kde
těch 20 milionů vzal, to ví jen on sám, třeba sáhnul do utajovaných zisků z velkého tažení Vabergu po
Slovensku.
Na své internetové prezentaci likvidátor rovněž analyzoval důvody, proč je společnost HPH na mizině,
kdo za to může a proč musel podat insolvenční návrh. Jeden z důvodů, jak se zdá dokonce důvod
hlavní, vidí ve skutečnosti, že soudy dvakrát Častorálovi odmítly odpustit soudní poplatky. Proto

nemůže vymáhat majetek, neboť je „omezen, dokonce zbaven možnosti uplatňovat nároky
v odvolacím řízení“.
Tristní stav společnosti HPH, kromě toho omezení, samozřejmě zavinily orgány HPH, které zejména
po roce 2002 pomáhají s legalizací ukradeného majetku. Těžce se provinili i Kožený s Vostrým, když
byli sice odsouzeni, ale jak uvádí naše vnitrácké likvidační eso „k náhradě škody nedošlo“. Je to
vskutku od Koženého s Vostrým krajně neodpovědné, přímo opovážlivé, když nerespektují rozsudek a
už dávno Častorálovi ukradený majetek s pokornou odevzdaností a náležitou uctivostí nepředali.
Vostrý ale zřejmě Olivovi a jeho Vabergu kajícně odevzdal, co se dalo, vždyť ani zkušení exekutoři
nenašli na Slovensku po několikaletém tažení této dražební společnosti jediný dolar.
Je přitom zajímavé, že ty slovenské miliony dolarů, podle Častorála to mělo být 50 milionů, nejsou
k nalezení ani v harvardském účetnictví. Kampak asi zmizely? A kdopak je nechal zmizet? Dalším
viníkem Častorálova likvidačního fiaska je rovněž policie, neboť podaná trestní oznámení jen odkládá.
K tomu všemu ještě JUDr. Máchová, státní zástupkyně z pražského Městského st. zastupitelství, si
dokonce dovolila Častorálovy stížnosti prý z nepochopitelných důvodů zamítat. Při tolikerém příkoří,
kterému musí náš bolševický bohatýr vzdorovat, patří vskutku nezměrný obdiv jeho příkladné a
samozřejmě nezištné obětavosti, s jakou setrvává ve své funkci a společnost HPH dál totálně likviduje
s neutuchajícím odhodláním.

