Je to jasné, Častorál oznámil, že likvidace nikdy neskončí
(07. 02. 2016) Výslech likvidátora Častorála při řízení o návrhu na jmenování dalších dvou likvidátorů
do HPH, se stal zlomovou záležitostí v průběhu likvidace společnosti. Odhalil dosud přísně utajovaná
fakta z jeho více než desetiletého aktivního působení v HPH, tedy k vracení ukradeného majetku a
naplňování likvidačního zůstatku.
Odtajnil vynaložené náklady pro jednotlivé subjekty za služby v rámci likvidace, také náklady na valné
hromady. K tomu senzačně sdělil, kdy ukončí likvidaci, a tedy začne akcionářům HPH vyplácet
příslušné částky z likvidačního zůstatku. Sdělil také i svůj záměr osobně svolat valnou hromadu a kdy
tak učiní. Právě tyto Častorálovy nebývale otevřené a samozřejmě pravdivé výpovědi nelze jen tak
přejít bez patřičného ocenění. Patří jim rozhodně náležitá, přímo obdivná pozornost. I jeho ostatní
výpovědi byly přímo přeplněny fakty i dalšími pozoruhodnými výroky.
K nákladům na likvidaci Častorál sdělil, že ze 150 milionů (kdo ví za co rozházených) 50 procent utratil
za právní služby. Což znamená, že právníkům vyplatil 75 milionů za deset let. Častorálem
objednávané právní služby tak přišly akcionáře společnosti v průměru ročně na 7,5 milionu.
Rozhodně se právníci u Častorála neměli vůbec špatně. Kolik jich asi na těch 75 milionů bylo? Ovšem
těch výnosů, které jejich služby přinesly do likvidačního zůstatku! Vždyť vlastní harvardský kapitál
představuje přes 25 miliard korun! A neustále roste, v loňském roce určitě překonal hranici 26 miliard
a za dalších 15 let již to bude nejméně 40 miliard. K tomu Častorál soudu sdělil, že navíc jen valné
hromady stály společnost 20 milionů. Nutno přiznat, že tato suma vzbuzuje jisté pochybnosti, zda je
výplodem Častorálovy patologické prolhanosti, nebo již nejednou projevené počtářské
negramotnosti. Celkem za Častorálova působení se uskutečnilo 12 valných hromad, z toho jen
náklady na 9 valných hromad hradil likvidátor z prostředků společnosti. Náklady na zbývající tři VH
zaplatili členové představenstva a dozorčí rady z vlastních prostředků.
Opět tedy pouhým prostinkým kuchyňským počítáním lze dospět k jednoznačnému výsledku. Jestliže
likvidátor hradil z prostředků harvardských akcionářů devět valných hromad, tak v průměru jedna
valná hromada stála 2 220 000 korun. Jak je možné, že tak horentní sumy vůbec proplácel? Bylo by
zajímavé, co by k tomu sdělily organizační společnosti Sokato a Centin, které pro zmíněných devět VH
zajišťovaly organizační záležitosti. U Centinu to lze zcela jednoduše nahlédnutím do proplacených
faktur zjistit a pokud bude nutné, tak jistě i u Sokata. Včetně těchto organizačních nákladů na VH byly
hrazeny platby za bezpečnostní službu, notáře, jestliže jeho přítomnost byla nutná, za pronájem sálu
a výdaje na inzerci. Takže zůstává otázkou – kde hledat původ těch 20 milionů? V nebetyčné
prolhanosti bolševického podplukovníka Častorála, v jeho rozvrácené mysli, nebo počtářské
negramotnosti? Nebo Častorál snad hradil v nákladech na VH i jiné služby, které s pořádáním valných
hromad vůbec nesouvisely? Ale to jistě ne, to by přece bylo falšování účetnictví.
U těch valných hromad se nelze nepozastavit nad postojem velkého ochránce akcionářských práv a
posvátného Božího pomazance Kaňovského. Nesporně v souvislosti s těmi Častorálovými 20 miliony
za VH na svých internetových stránkách uvádí „K neplatnosti VH: od roku 2006 do roku 2015 se
konalo celkem 10 valných hromad“. Nějak cíleně „zapomněl“, na mimořádnou valnou hromadu
v roce 2004, kterou v přičinlivé spolupráci s Častorálem svolal, když ignoroval vydané předběžné
opatření, zakazující VH uspořádat. Po 10 letech Vrchní soud kvůli Kaňovského ignorování soudního
nařízení tuto VH zneplatnil. Nakonec proč by měl upozorňovat, že mu tehdy bylo nějaké soudem
vydané předběžné opatření zcela lhostejné, když Častorál zavelel. Takže těch VH se za Častorálova
aktivního likvidování HPH od roku r. 2015 konalo dvanáct, zaplatil jich devět, i s tou Kaňovským
„zapomenutou“ mimořádnou VH v roce 2004. Členové představenstva a DR hradili tři valné hromady.
Zřejmě se Kaňovský oddaně snažil zamlžit ten nesmyslný blábol o 20 milionech, ale nějak se mu to ani
s pomocí Boží nepovedlo. Ovšem jak se takový právní purista, jakým Kaňovský přece je (pokud jde
ovšem o ty druhé), něčeho takového mohl vůbec dopustit?

Když padla otázka, proč Častorál místo rušení valných hromad, sám valnou hromadu nesvolá tak, aby
nemohla být zneplatněna, likvidátor doznal: „Uvažuji o tom, ale až budou všechny dosavadní valné
hromady zneplatněny“. Poněkud si v tu chvíli před soudem protiřečil, přece již kdysi prohlásil, že on
žádné valné hromady nepotřebuje. Vzhledem k tomu, že zákon nařizuje svolat řádnou valnou
hromadu každým rokem, to Častorálovo uvažování bude patrně trvat ještě dlouho. Ale proč
zneplatňovat každou valnou hromadu? Vždyť stačí zneplatnit jen ty, na kterých se volili členové
orgánů, aby od nich měl i s jejich sabotováním likvidace konečně definitivní pokoj. A pak zákon
nezákon, vezmi čert valné hromady, přece se nenechá nějakými akcionáři omezovat.
Častorálova odpověď na dotaz, kdy skončí likvidace, byla plná jeho vrozené otevřenosti a
jednoznačnosti. Prohlásil, že až „skončí obstrukce, soudy v USA a na Kypru a ukradený majetek se
vrátí do HPH“. Mohl to říci stručněji, stačilo odpovědět – nikdy! Hned mají akcionáři naprosto jasno.
Ovšem je na místě důrazně vytknout akcionáři Kaňovskému šíření nefér pomluv o Častorálovi a jeho
schopnostech, dokonce písemnou formou. Jak vůbec mohl psát akcionářům, že Častorál není
schopen ze sebe vydat srozumitelnou informaci, jak by likvidace měla pokračovat a k čemu směřuje?
Co by asi chtěl Kaňovský od ukrajinského univerzitního profesora Častorála srozumitelnějšího? Těžko
kdokoliv jiný by byl schopen tak jednoznačné, přímo průzračné odpovědi, naplněné obdivuhodnou
upřímností a sebeobětováním učinit i nemožné pro harvardské akcionáře. Uvědomujete si hrozbu, že
na vás Častorál může podat trestní oznámení pro nactiutrhání? A když se rozhodne a podá, ani pán
Bůh vás neochrání. Rozdává je na potkání, dokonce udal i JUDr. Lojdovou, právní zástupkyni
akcionáře Behra, pro podezření z praní špinavých peněz a na předsedu představenstva podal již
nejméně čtyři.
Takže je v harvardské likvidaci zcela jasno a nic na tom nezmění ani výsledek insolvenčního řízení.
Když soud insolvenci prohlásí, tak akcionáři nedostanou nic, neboť jako majitelé společnosti
nemohou být věřiteli. Jestliže bude insolvenční návrh zamítnut, pak z likvidačního zůstatku
nedostanou také nic, neboť - jak jim Častorál od soudu oznámil - hodlá dát likvidaci nekonečný
rozměr. Mohou se jen utěšovat vědomím, že jsou akcionáři společnosti, která je zřejmě jedna
z nejbohatších ve střední Evropě, když má kapitál přes jednu miliardu dolarů a tato suma neustále
roste a roste a poroste. Ovšem pokud bude Častorál likvidátorem, vyplácet se nebude a nebude.
Přesto se právě takový stav i výhled do budoucnosti akcionáři Kaňovskému a jeho 85 akcionářům,
které zastupuje, nesporně líbí. Proto také Častorálovy praktiky a jeho bohulibou likvidační činnost
bezvýhradně podporují. Nakonec proč by jinak Kaňovský harvardskou likvidaci i s Častorálem
evangelizoval?

