Jak si Častorál od Koženého půjčoval
(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději
v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou
dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal
prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící
JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou
nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
Když se však oba noví likvidátoři ujmou své funkce, má Častorál neřešitelný problém – co učinit
s harvardským účetnictvím, s těmi čtyřmi útlými šanony, které vydává za údajně zrekonstruované
účetnictví, do kterého ovšem nikdo nesmí již dlouhá léta ani nahlédnout. Bude jistě napínavé
sledovat, kde a jakým způsobem Častorálovo účetnictví případně zmizí. OSMA se dokonce doslechla,
že prý mezi harvardskými akcionáři se uzavírají sázky, zda někde vypukne malý ohník, samozřejmě
díky technické závadě a v něm účetnictví HPH lehne popelem, nebo že ty útlé šanony budou
ukradeny z omylem neuzamčeného firemního automobilu.
Bude tedy velice zajímavé, co se stane, až noví likvidátoři budou po Častorálovi požadovat předložení
účetních knih. Nicméně i když je nedostanou, JUDr. Mixová a Mgr. Tomko již vědí, co mají činit. O
Vánocích je přece akcionář Kaňovský obdaroval sdělením, co jím zastupovaní akcionáři vyrabovaného
Harvardu požadují. Především místo valné hromady svolat jakési shromáždění akcionářů. Nějak
přitom zapomněl, že i když to bude jen nezávazné shromáždění, i tak k tomu bude třeba uhradit jisté
náklady. Kdo by je měl asi hradit při vymetené harvardské kase? Že by Častorál sáhl do kamsi ulitých
desetimilionových výnosů z prodeje Vostrého majetku na Slovensku?
Jaké asi bude překvapení obou nových likvidátorů, až zjistí, že harvardské fondy a následně
harvardský holding byl a stále je pod bedlivou kontrolou starých bolševických struktur. Těžko uvěřit,
že by současnou sestavu: Častorál, Malhocký (oba vysloužilí vnitráci) a Oliva (vysloužilý estébák) a
zřejmě i čtvrtý do počtu, rovněž vysloužilý vnitrák Károly, svedla v Harvardu dohromady jen prostá
náhoda. Zvláště v případu Malhockého, který v roce 2010 zlikvidoval veškeré harvardské dokumenty,
coby zaměstnanec FAU. Prý na příkaz kohosi, protože tyto dokumenty údajně zaplnily kdejaký archiv
natolik, že již nebylo možné jakékoliv jiné dokumenty zakládat (jak je ta ČR malá). A hned potom se
objevil v HPH (že by vnitrácká trafika?), kde si Častorál tohoto svého soudruha držel v utajení v
utajované kanceláři v Komořanech.
Nebude to jediné překvapení. Nakonec i Oliva se svým Vabergem se objevil v HPH okamžitě, jakmile
se Častorál mohl ujmout své likvidátorské funkce. Hned v roce 2004 inkasoval Vaberg 743 tisíc, v r.
2005 1 350 tisíc a o rok později 2 840 tisíc (za co asi?). Takže nástup do Častorálových služeb to byl
vskutku úderný. Pro jakousi dražební společnost není pět milionů za tři roky zrovna maličkost.
Rovněž fakta o tom, jak se Častorál dostal k likvidátorské funkci v HPH v sobě nesou dost explozivní
náboj. V žalobě na odvolání likvidátora Vostrého a jeho nahrazení jinou osobou v roce 1999, byl
Častorál žalobcem navržen na nového likvidátora. Žalobcem byla osoba Koženému blízká a v tomto
řízení byl Častorál zastupován rovněž bývalým estébákem, dokonce nikoliv nevýznamným. Býval
v blahých bolševických časech náčelníkem Správy zpravodajské techniky a tehdy měl pod sebou přes
tisíc zaměstnanců.
V roce 2003 se dokonce Častorál obrátil na Koženého se žádostí o finanční půjčku. Kožený měl
vskutku mimořádné pochopení pro Častorálovy finanční problémy a tak ochotně půjčil. Častorál
z této půjčky učinil pohledávku společnosti HPH na 1,5 milionu a tu pak postoupil společnosti HBS
poradenská, tedy Koženému. Tady ovšem došlo k něčemu vskutku neslýchanému. Nechce se totiž

věřit, že by Kožený byl natolik zpozdilý a finančně si vydržoval někoho, kdo se jej ze všech sil snaží
dostat do kriminálu. Zda došlo ještě k dalším Častorálovým půjčkám, nemá OSMA zatím informace.
Není bez zajímavosti, že při této půjčce se Častorál vůbec neštítil vzít si od Koženého půldruhého
milionu, tedy peníze pocházející z trestné činnosti. Patrně si navíc vůbec neuvědomil, že postoupením
této pohledávky vypůjčenou sumu Koženému jednoduše pere a legalizuje. Zřejmě mu tato okolnost
nějak unikla a není divu. Jenom co měl starostí, aby uhlídal a vytruboval, jak mu zlotřilí zaprodanci
dlouhá léta vyváděli pod jeho rukama harvardský majetek, který obratem legalizovali. A hned také
výnosně investovali, což Častorálovi ještě nedošlo. Jak by také mohlo, vždyť je to jen vysloužilý
bolševický kantůrek, který vzdor svému pouťovému atestátu nemá o ekonomice ani ponětí.
Každopádně je to zcela zřejmý důkaz, že vztahy Koženého s Častorálem nebyly tak antagonistické, jak
se předvádělo, alespoň nikoliv v roce 2003. Vypadá to, že tomu bylo právě naopak. K další, zcela
otevřené spolupráci likvidátora s Koženým pak prokazatelně došlo po roce 2011. To když se Častorál
rozhodl zrušit předběžné opatření, blokující převody akcií HPH. Dokonce svým vyjádřením pro soud
Častorál jednoznačně podpořil Koženého žalobu v této věci. Víc si Kožený ani nemohl přát, Častorál
mu svou podporou u soudu v podstatě otevřel dveře ke zcela bezproblémovému ovládnutí Harvardu.
Kdepak, Častorál přece vždycky ví, co dělá a proč to dělá…
Častorálův přičinlivý fámulus Kaňovský samozřejmě nemohl zůstat pozadu a tak vymyslel
neotřesitelný důvod – akcionáři, které zastupuje, prý nepožadovali nic jiného, než uvolnění
obchodování s akciemi HPH. Jen aby je mohli nakupovat a prodávat. Vyplácení nějakého likvidačního
zůstatku je vůbec nezajímalo a zřejmě stále nezajímá. Natolik je patrně ohromil Častorálův slib, že s
uvolněním obchodování vytvoří v Harvardu novou akcionářskou strukturu.
Tak jak to dopadne? Bude v pondělí písemné usnesení o jmenování dvou nových likvidátorů na
světě? Přečká Častorálovo údajně zrekonstruované účetnictví příchod nových likvidátorů?

