Jak Častorál objevil tajemnou „kritickou chvíli“
(08. 10. 2015) Tak nám v úterý likvidační profesor Častorál vystoupil ze své skrýše a objevil se na
televizní obrazovce. Bylo zřejmé, že neodolá, aby svou rozhodnou, údernou tvář, vzdorující
se záviděníhodným odhodláním všem harvardským protivenstvím, opět ukázal veřejnosti, zvláště pak
v televizi. A předvedl, jak udatně odolává především oběma přeběhlíkům K. Staňkovi a J. Sedláčkovi,
jimiž si likvidátor nahradil bývalé úhlavní škůdce harvardské likvidace, pravomocně odsouzené
zločince Koženého a Vostrého. Těm pak Častorál, zřejmě po pečlivých a rozsáhlých analýzách, již v létě
přisoudil jen podřadnou roli prakticky neškodných otců zakladatelů.
Svůj televizní výstup zahájil stylovým, tedy útočným častorálovským prohlášením: „Snažíme se
navrátit finanční prostředky do Harvardského holdingu“. Na začátek to bylo dost ubohé,
nesrovnatelné s oznámením ve výroční zprávě, že už v roce 2004 Častorál registroval, jak mu
současné, tehdy ještě neexistující představenstvo, bude bránit za deset let v likvidaci, čímž nasadil
laťku svých oblíbených nesmyslů nebetyčně výš. Ovšem patnáct let se jenom snažit, to jste, pane
likvidátore vskutku úderně a útočně položil na stůl skvělou vizitku svého totálního břídilství.
Ale nezklamal, jinak by to přece nebyl náš Častorál, ukrajinský profesor a vysloužilý vnitrák
z bolševické policejní a estébácké VŠ SNB. K. Staněk nejprve řekl „představenstvo má závažné
podezření, že společnost je na hraně insolvence, ne-li už za hranou“, což předseda dozorčí rady J.
Sedláček doplnil sdělením „likvidátor nás už minimálně čtyři roky nepouští do účetnictví,
nekomunikuje s námi…“. Častorál hned v plné pohotovosti vytasil své oslnivé argumentační
schopnosti a s naprosto vážnou tváři prohlásil: „To jsou zavádějící výroky právě proto, že ta kritická
chvíle vznikla tím, že byl vyveden majetek ze společnosti už v roce devadesát šest“. Za tak pitomý
blábol by byl i diamantový Oskar jen cosi jako otřískaný sádrový střep. Dokonce se Častorál ani
jednoznačně neohradil proti tomu, že by společnost HPH mohla být v insolvenční situaci. Takže K.
Staněk měl pravdu, Častorál to prakticky potvrdil.
Nicméně akcionáři HPH zato mohli podumat, co by se stalo, kdyby k vykradení HPH došlo třeba v roce
devadesát pět, nebo devadesát osm. Nastala by také ta náhle Častorálem objevená „kritická chvíle“?
Byly by to i pak zavádějící výroky? Proč najednou vstupuje na scénu jakási „kritická chvíle“, která
vznikla, právě proto, že byly harvardské fondy vykradeny zrovna v roce devadesát šest? Že by to mělo
snad nějakou souvislost s přátelským, až uznalým termínem „otcové zakladatelé“, kterým v poslední
době obdařil dřívější pravomocně odsouzené zločince Koženého a Vostrého, jak je likvidátor léta
opovržlivě nazýval? Nebo snad dokonce neměl sílu sdělit, že tou kritickou chvílí je stav insolvence,
v němž se Harvard již nachází? A Častorála před televizní kamerou pojednou opustila jeho úderná a
útočná odvaha, s jakou nejméně 10 let likvidoval harvardskou likvidaci? Snad se nerozpomenul, jak
exprezident Klaus na jaře prohlásil, že Kožený nikoho v této zemi neokradl?
Když se televizní komentátor zmínil o chatě v Aspenu a soudním rozhodnutí, že HPH musí zaplatit
kauci 660 tisíc dolarů, tedy 15 milionů korun, aby řízení v New Yorku pokračovalo, K. Staněk k tomu
jen poznamenal „ty ve společnosti rozhodně nejsou“. Častorálem to ani nepohnulo, suverénně
prohlásil „věříme, že soud zruší tento bond“. Zdá se, že evangelizace harvardské likvidace bohem
vyvoleného akcionáře Kaňovského vykonala své i u Častorála. Vždyť přece v bibli stojí – věř a víra tvá
tě uzdraví. I když jsou jisté pochybnosti, zda by evangelizace božího věrozvěsta Kaňovského mohla
být natolik silná.
Na závěr pak J. Sedláček sdělil, že dozorčí rada „jako kolektivní orgán podala žalobu na odvolání
likvidátora“. S unavenou tváří likvidátor kupodivu nečekaně chabě, přímo odevzdaně reagoval „já si
myslím, že jsou to účelové snahy“. Nakonec aby nebyl unaven, vždyť jak přiznal předsedovi DR J.
Sedláčkovi, na té předstírané likvidaci, která stála Harvard 150 milionů korun, pracoval se svým
vnitrácko-estébáckým expertním týmem čtrnáct hodin denně, soboty, neděle. Není to přece žádná

legrace nechat zmizet v likvidované společnosti 25 miliard jejího jmění! Nebo si vzpomněl, jak
potupným způsobem byl soudem vyhozen z funkce likvidátora ve firmě R.A.C, kde si třináct let
počínal zcela stejně jako v Harvardu? Tím také skončil likvidátorův přímo příval zásadních informací,
které si pro své televizní vystoupení po podrobných analýzách připravil.
Samozřejmě, že boží vyvolenec Kaňovský neodolal, aby se na internetu nepochlubil svou posvátnou
jasnozřivosti a tak oznámil „myslím, že po zhlédnutí reportáže je celkem jasné, o co se teď jedná“.
Kdopak mu to asi vyjevil? Boží posel archanděl Gabriel? Nebo sám likvidátor Častorál? Nicméně co je
jasné a o co jde, Kaňovský neprozradil. Celý Častorál. Zřejmě se velice přičinlivě přiučil praktikám
bývalých vnitráků a osobního profesora, dokonce ukrajinského, měl přímo nad jiné povolaného –
kantůrka z bolševické policejní VŠ SNB. Ale že to Kaňovskému jde – vyvolávat bez jakýchkoliv důkazů
podezření, nebo tajnosnubně zpochybňovat, osočovat i svalovat vinu na jiné. Případně
s obdivuhodnou proradností vyzývat ke spolupráci s likvidátorem, o kterém současně mezi akcionáři
písemně šíří, že je znechucen a uvažuje harvardskou likvidaci opustit. Rovněž diskrétně mlčí, v čem a
jak by měly orgány HPH s likvidátorem spolupracovat. V jeho úsilí dovést společnost HPH do
insolvence? Ve vedení fingovaných účetních závěrek? V té souvislosti je příznačné Kaňovského
vítězoslavné oznámení na jeho internetových stránkách, že podle informace z 5. října v Obchodním
věstníku, rejstříkový soud zastavil návrh na zápis změn, podaný 30. 9. 2014 členkou představenstva R.
Reichmanovou.
Kdyby boží vyvolenec Kaňovský neabsolvoval poslední valnou hromadu 7. 9. 2015 ve stavu
hysterické euforie jen dokazovat jak je všechno na této VH špatně a demonstrovat (osobně svým
pozoruhodným oblečením) jaká je to fraška (příště by to chtělo ještě rolničky), jistě by zaznamenal
ve zprávě představenstva sdělení, že představenstvo požádalo OR o zápis členů orgánů HPH,
zvolených na VH v květnu 2014. S tím, že rejstříkový soud nevyhověl, neboť Vrchní soud bude řešit
likvidátorovo odvolání proti usnesení Městského soudu, podle kterého K. Staňkovi vznikla funkce i
předsednictví v představenstvu dnem 22. února 2013. Jak by tedy mohl rejstříkový soud vyhovět
návrhu 30. 9. 2014, když je spis na Vrchním soudu? Že by Častorál svého věrného a přičinlivého
fámula Kaňovského o svých úderných a útočných krocích neinformoval? Nebo na Kaňovského uvrhl
klatbu pro jeho neslýchanou opovážlivost šířit o likvidátorovi, že není ochoten smysluplně sdělit
akcionářům, jak to bude s likvidací dál? Nicméně chlubit se měsíc starou zveřejněnou informací, to
nakonec svědčí o mnohém…
Když už je řeč o tom požehnání v podobě svatého muže Kaňovského, které Bůh seslal na společnost
HPH a její akcionáře, budiž položeny dvě otázky. Když někdy v roce 2013 podával likvidátor návrh na
OR, aby byli někteří členové orgánů HPH vymazáni, byl natolik zmaten, že naprosto nevěděl, co má
požadovat. U JUDr. Cabalky navrhoval skončení členství jako člena představenstva k jednomu datu a
ukončení jeho funkce k datu jinému, třebaže JUDr. Cabalka žádnou funkci neměl. U předsedy
představenstva K. Staňka likvidátor nedokázal spočítat, kdy uplyne pět let a tři měsíce, takže místo
ukončení funkce i členství v představenstvu, navrhl K. Staňkovi prodloužení až do jara 2016. K tomu
Kaňovský oznámil, že se na to zeptá likvidátora a co zjistí, oznámí. Dodnes tak samozřejmě neučinil.
Stejně tak je tomu s Kaňovského farizejskými „pochybnostmi“, kde asi vzal K. Staněk stotisícovou
kauci, nutnou k podání návrhu na předběžné opatření (blokace převodů akcií v r. 2007). Svou
pochybnost oznámil jako vystřiženou podle záludných nactiutrhačných estébáckých praktik: „Pokud
se jedná o původ finančních prostředků, které použil pan Staněk pro zaplacení kauce, tak podám
dotaz na likvidátora a případnou odpověď zveřejním“. Dosud, jak se dalo čekat, žádnou odpověď
likvidátora nezveřejnil. Proč? Lze si vybrat ze dvou variant. Buď Kaňovský nenašel odvahu se vůbec
zeptat (což je nejpravděpodobnější varianta), nebo jej s takovým dotazem likvidátor vyhnal jak
malého kluka, neboť příkaz k zaplacení zmiňované kauce dal Častorál osobně. Ta zaslepující zášť, to je
úděl, který se ovšem neslučuje s posvátným posláním bohem vyvoleného evangelizátora harvardské
likvidace. Tak kdy, pane Kaňovský, zveřejníte, jak to bylo s tím likvidátorovým počítáním let a kdo

zaplatil stotisícovou kauci? Věrozvěstové byli přece stateční, stoprocentní muži, i na smrt šli pro svou
víru ve správnou věc. Nebo vy takovým mužem nejste? Nebo v tom svém svatém farizejství hodláte
pokračovat?

