Jen recyklované patologické lhaní a přiznání vlastního břídilství
(15. 07. 2016) Další, tentokrát vlastnoruční přiznání své absolutní neschopnosti, vydal Častorál
v podobě výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2015. Obsah těchto dvou dokumentů je dokonce
natolik úderný, že doslova zlikvidoval i obdivuhodně stupidní internetovou diskuzi Častorálova
„kolegia“. Zveřejnění ve Sbírce listin přímo vyrazilo Častorálově kamarile dech, ani jeden z diskutérů se
nezmohl na nadšený paján Častorálových obdivuhodných likvidačních schopností v roce 2015. Takže
přece jen se našemu pochybnému univerzitnímu profesorovi, jenž přednáší na několika vysokých
školách, podařilo něco konečně zlikvidovat.
Dokonce i Častorálův oddaný a přítulný fámulus Kaňovský se zmohl jen na oznámení, že výroční
zpráva je založena ve Sbírce listin, vlastní kapitál představuje 1 608 Kč na akcii (zapomněl jen dodat
naprosto fiktivních), a že v harvardské kase bylo k 31. 12. 2015 pouhých 53 tisíc korun, znamenajících
0,003 Kč na akcii (bohužel otřesně reálných). O skvělých Častorálových likvidačních úspěších ani
slovo, přestože v roce 2015 vlastní kapitál HPH vzrostl o dalších 750 milionu korun, na závratných
26,5 miliardy.
V čemž kupodivu nejsou započítány stovky milionů, získané dražební společností Vaberg při přebírání
a zpeněžování ukradeného majetku na Slovensku. Kampak asi zmizely? Že by snad nenávratně?
Nicméně akcionáři zastupovaní P. Kaňovským určitě jsou bez sebe nadšením, že dosáhli svého a
mohou si akcie HPH pořizovat ve fantastickém kurzu: za 3 koruny tisíc akcií. No, není to závratně
úspěšný výsledek likvidace, vedené zázračným Častorálem, profesorem ekonomie bez jakéhokoliv
ekonomického vzdělání?
Jinak je obsah výroční zprávy formulován především likvidátorovým výstavním charakterem a
vnitráckým slovníkem. Takže se dozvídáme, že „je prováděno policejními orgány šetření
k protiprávní činnosti dalších osob, podílejících se na praní špinavých peněz…“ Že by se policie
rozhodla vyšetřovat zmizení těch milionů získaných Vabergem na Slovensku? Lze si přečíst i
likvidátorovo postěžování, protože soudy požadují, aby HPH své nároky na rozkradený majetek
„realizoval občanskoprávní cestou, což je však pro HPH finančně náročné a zdlouhavé“ a že takové
náklady omezují disponibilitu likvidátora HPH.
Což ve skutečnosti znamená, že po Koženém ani Vostrém škodu, kterou jim soud určil k náhradě,
vůbec nevymáhá. Alespoň ve výroční zprávě se o takovém vymáhání nezmiňuje. Že by opět použil
svou proslulou utajovací metodu, aby se to Častorálovi otcové zakladatelé nedozvěděli? Dokonce ani
tu škodu spáchanou Koženým a Vostrým nezařadil do miliardové hromady majetků, z níž pouhou
tužkou vytvořil fiktivní harvardský vlastní kapitál.
Častorál také sděluje, že teprve po rozsudku Vrchního soudu nad Koženým a Vostrým ze dne 17. 10.
2012 mohl spustit „další etapu procesu likvidace a to vykonávací řízení formou exekucí“.
Vyjmenoval pověřené exekutory v ČR i na Slovensku, jen na výnosy těch exekucí nějak zapomněl.
Nebo že by snad po více jak třech letech žádné nebyly? Přitom při zahájení vykonávacího řízení
halasně oznamoval, že právě teď se otevřela cesta k uspokojení oprávněných nároků harvardských
akcionářů.
Dokonce zjistil, jak Kožený a Vostrý nadále legalizují „majetek vyvedený z dispozice dlužníka a tato
činnost je přímo či nepřímo zřejmě podporována stávajícím představenstvem a dozorčí radou“.
Snad není Častorál už v tak tristním stavu, že nerozezná dlužníka od vlastníka nebo věřitele? Kde
zůstala ta zázračná Častorálova, přímo diamantově vybroušená bystrost, se kterou přece získal titul
profesora ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání? A teď se o svou špičkovou
ekonomickou erudici ochotně dělí při svých vysokoškolských přednáškách s dychtivými studenty. Prý

na jejich zájem nestačí ani největší univerzitní auly. Na kterých několika vysokých školách přednáší, to
samozřejmě musí rovněž tajit, co kdyby se to příslušné vysoké školy, nedej bože, dozvěděly.
Nějak přitom zapomněl dodat, že rovněž ví, jak K. Staněk, který nebyl nikdy platně zvolen, ten
majetek, který mu dlouhé roky vyváděl přímo pod jeho bezmocnýma rukama, pere a legalizuje a kdo
v tom Staňkovi vydatně pomáhá. Což důvěrně svěřil jednomu z novinářů. Proč jen důvěrně, proč to,
co ví, také nezveřejní? Na slizké pokoutní obviňování, na to je Častorál nedostižný borec. Ovšem ta
paměť, ta paměť soudruhu Častorále. Proč jste tedy od roku 2005 do roku 2011 v každé své výroční
zprávě uváděl, že všechny valné hromady byly svolány „řádně zvoleným představenstvem“? Nebyl
snad K. Staněk tedy řádně zvolen, zvláště když právě vy to opakovaně ve vlastních výročních zprávách
potvrzujete? Popírat sám sebe, to již je výkon zasluhující příslušnou péči. Nebo jde prostě jen o
prolhanost, což je přece vaše vrozená parketa vysloužilého bolševického vnitráka?
V části výroční zprávy „Exekuce na majetek pravomocně odsouzených“ pak Častorál vypočítává
majetek, který měl být exekvován (na Slovensku, na Kypru a na Belize), celkem 117 milionů dolarů,
což představuje zhruba 3,1 miliardy korun. Na Slovensku to mělo být 50 milionů dolarů, někdy ve
svých sděleních k tomu Častorál přidává ještě 10 milionů dolarů. Vzhledem k tomu, že se exekutorovi
nepodařilo najít z těch slovenských milionů ani dolar, zřejmě tuto sumu Vaberg do posledního centu
přebral. Ovšem kam se ty dolary (1,3 miliardy korun) poděly, to ví patrně jen Častorál a jednatel
Vabergu Oliva. Dokonce to může vyvolávat podezření, že ten přebraný a zpeněžený slovenský
majetek mohl být i rozkraden. I tento názor se mezi diskutujícími akcionáři již na internetu objevil.
Častorál také ve své zprávě sděluje, že se mu podařilo „při jeho úsilí o zajištění majetku získat
prostředky, aby společnost mohla fungovat a uplatňovat v trestním řízení své nároky. Tedy i
nároky k zajištěným prostředkům v trestním řízení“. Neboť prý začal vykonávat svou činnost
„z převzatých záporných čísel“. Proč ovšem zamlčuje, že po svém příchodu do HPH, hned si v roce
2004 nějaký ten milion půjčil od Koženého, který mu kupodivu ochotně vyhověl. Že v majetku HPH
byl objekt, který jak mohl, co nejrychleji prodal za 20 milionů, k tomu akcie společnosti Pražská
teplárenská, které víc než ukvapeně prodal za 40 milionů a další nemovitosti.
Takže s jakými „zápornými čísly“ začínal? Když ve své tabulce výnosů a nákladů uvádí výnosy HPH za
rok 2004 ve výši přes 17 milionů korun a v roce 2005 představují výnosy 39,1 milionů, které hned
s péčí řádného hospodáře doslova rozházel za pouhého půl roku? Také do těch výnosů vnitrák
Častorál s bývalým estébákem Olivou patřičně sáhli. Za rok 2005 Olivův Vaberg inkasoval od HPH 1,35
milionu, o rok později 2,83 milionu. Lhaní, to je jediná neotřesitelná Častorálova schopnost.
Oznamuje také, že „veškeré další prostředky, získané činností likvidátora zpět do majetku HPH, byly
věnovány na vymáhání majetku pravomocně odsouzených a na jejich spolupracovnících“. V té
souvislosti také sděluje – K. Staněk, vydávající se dlouhodobě za člena představenstva HPH „by měl
nahradit rozsáhlé mnohamilionové škody způsobené společnosti HPH, které svou činností a
závažnými nedostatky při svolávání valných hromad způsobil a nadále způsobuje“.
Takže k tomu pár otázek – pane pochybný univerzitní profesore Častorále. Je opravdu skutečnost, že
K. Staněk sám nemohl svolávat valné hromady, tak hluboko pod rozlišovacími možnostmi vašeho
chatrného vnímání reality? Že svolat valnou hromadu mohlo jedině představenstvo? Že jste
svolávání, programy, i náklady valných hromad do roku 2011 osobně schvaloval a odsouhlasil?
Dokonce náklady na tyto VH ochotně proplácel, stejně jako odměny členům orgánů.
Jak je možné, že jste tu Staňkovu zlotřilost objevil až po roce 2011? Vždyť v roce 2013 jste oznámil, že
již v roce 2004 jste věděl, jak vám stávající představenstvo bude ničit realizaci likvidace. Že by k tomu
vašemu prozření po roce 2011 došlo, až když předseda představenstva K. Staněk vám přišel na to, co
s majetkem HPH provádíte a jak auditorka za vašeho dozoru zmanipulovala účetní závěrku za rok

2010? Za což byla kárnou komisí Komory auditorů tvrdě sankcionována. A že k žádné rekonstrukci
účetnictví nedošlo, přestože vaší paní družce jste nechal vyplatit 2,7 milionů korun?
Ještě vás nenapadlo, zda náhodou právě K. Staněk není za tím záhadným zmizením 50 milionů dolarů,
které Olivův Vaberg získal ze Slovenska pro harvardskou likvidaci? Jak vás a Olivu mohl Staněk
takovým způsobem doběhnout a oba jste tak dlouho nebyli schopni Staňkovy ničemnosti odhalit?
Dokonce že musí mít patřičný podíl na těch 150 milionech, které zatím harvardská bezútěšná
likvidace stála? Nebo ani na to jste nějak ještě nepřišel? Jak je možné, že jste na K. Staňka nepodal již
dávno několik trestních oznámení a žalobu k tomu? Neříkejte, že vy, tak striktně dbalý zákonů, jste to
ještě neučinil. Nebo jste vybaven jen odpudivým charakterem a myšlením a zvyky pavlačové drbny?
Na závěr tohoto výročního pamfletu pak Častorál, coby ukrajinský profesor, vydává ze sebe
recyklované sdělení, jako ve všech výročních zprávách od roku 2005. V údajích o očekávané
hospodářské a finanční situaci v příštím roce se tak dočteme: „Vzhledem ke složitosti průběhu
likvidace, velmi sofistikovanému jednání konkrétních osob a společností jednajících ve shodě
s odsouzenými s cílem legalizace výnosů z trestné činnosti, je však obtížné stanovit nějaký časový
horizont pro tuto činnost (pozn. míněno pro likvidaci), popř. výhled pro příští období“.
Tady si dovolí OSMA poznamenat, že se náš bolševický likvidátor mýlí. Určit ten časový horizont lze
zcela jednoznačně. Pokud bude Častorál likvidátorem, tak se harvardští akcionáři nikdy ničeho
nedočkají. Chtělo by se dodat, že časový horizont pro likvidaci HPH je v nedohlednu. Ovšem
vysloužilý vnitrák Častorál ve výroční zprávě za rok 2015 vlastně brzké ukončení likvidace oznámil.
Vždyť k 31. 12. 2015, díky jeho bohulibé péči o majetek akcionářů, zůstalo v harvardské kase pouhých
53 tisíc korun. Vlastně ani ty tam již nejsou. Stačily v letošním roce jen na první tři měsíce a polovinu
dubna na odměny likvidátora.
Takže Častorál je již od dubna věřitelem společnosti HPH. Tedy věřitelem sám sobě. Proto by měl
podle zákona urychleně podat insolvenční návrh. Což by znamenalo pro harvardské akcionáře konec
všem nadějím na jakoukoliv výplatu likvidačního zůstatku. Ale akcionáři se nemusí obávat. Mají
jistotu, Častorál totiž není schopen podat soudu smysluplný insolvenční návrh. Již jednou se jako
likvidátor pokoušel o něco podobného, o návrh na vymazání společnosti ARC. Třikrát svůj návrh
předložil soudu, třikrát Častorála soud vyhodil pro nezpůsobilost návrhu, až se zatvrdil a přestal se
soudem komunikovat. Svou totální neschopnost potvrdil rovněž při sestavení seznamu harvardských
pohledávek pro insolvenční soud, když ani nevěděl, kde některé pohledávky by měl vůbec hledat.
Nakonec ještě příznačná častorálovská perla. Tento svůj výroční paskvil Častorál opatřil datem 30.
dubna 2015! Tedy již po uplynutí pouhých čtyř měsíců finančního roku 2015. Což plně odpovídá
kvalitě a důvěryhodnosti Častorálova údajně rekonstruovaného účetnictví. K tomu uvádí údaje o
orgánech ke dni 31. 12. 2014, tedy rok staré a podobně údaje o zaměstnancích rovněž ke dni 31. 12.
2014. Ale co chtít od Častorála, který nedokáže určit, kdy uběhne pět let a tři měsíce?
Takže zbývá poslední problém harvardské likvidace – kdo podá insolvenční návrh a kdy. Věřitelům,
kromě jediného z nich, běžící čas již nic nepřinese, snad pouze úroky z prodlení. Tím jediným je
Častorál, tomu zřejmě dál běží odměna za tak úspěšnou „realizaci likvidace“, tedy 15 tisíc korun za
každý měsíc, to jsou přece vítané peníze. Kdo by to nebral? Takže na obzoru je přímo nádherná
konkurzní fraška, až Častorál bude vymáhat nárok na svou odměnu sám na sobě…

