Když Častorál narazí na Častorála
(14. 09. 2016) OSMA v nedávném textu zmínila subjekty, jejichž majetek se snaží Častorál získat, aby
si v Harvardu zachránil svou „likvidátorskou kůži“ a dál mohl rozhazovat majetek akcionářů a
předstírat, že tak činí v zájmu naplňování likvidačního zůstatku. Mezi těmito majetky jde také o 20
milionů dolarů, zajištěných na účtu JUDr. Bayera v Č. Budějovicích. Společnosti Daventree Trustees,
Daventree Resources, HPH (zastoupený Častorálem) a JUDr. Bayer žádali před časem o uvolnění této
sumy a její určení právoplatnému majiteli.
Rozsudek ze dne 28. 2. 2013 je znám, skončilo to tříletou lhůtou a odkazem soudu na civilní řízení.
Podstatnější ovšem je, že v tomto usnesení se lze seznámit s Častorálovými přímo zničujícími
údernými a útočnými kroky, jeho vybroušenou taktikou, které nemůže odolat žádný protivník
v soudní síni a do posledního detailu skvěle vypracovaným sofistikovaným přístupem,
nepřipouštějícím sebemenší pochybení.
V tomto řízení však došlo k celkem předpokládanému karambolu – Častorál narazil na Častorála.
Budějovický soud totiž konstatoval, že HPH, zastoupený likvidátorem Častorálem „na jedné straně,
kromě původu peněz svůj nárok opírá o mandátní smlouvu z 24. 8. 2001, na druhé straně platnost
resp. neplatnost této smlouvy sám napadl žalobou u Krajského soudu v Č. Budějovicích, čímž
oprávněného vlastníka zajištěných prostředků zpochybňuje“. Je samozřejmé, že soud, za situace, kdy
žalobce neví vlastně, co chce, to neměl jednoduché, a tak nemohl vydat jiné usnesení, než vydal. Ale
jistě se přitom nezřízeně bavil, taková srážka Častorála s Častorálem v soudní síni bývala
zaznamenávaná málokdy, ovšem v poslední době k tomu dochází stále častěji.
Zdá se, že uznávaní a zase neuznávání smluv je v harvardských sporech Častorálovým procesním
trumfem; stejným způsobem přece uznával a zase neuznával kupní smlouvu, nebo své prohlášení
poskytnuté jednomu ze žalobců, aby byla zneplatněna valná hromada 2004. Prostě jak se to hodí, ale
nutno uznat, že je likvidátorem zásadovým, jenž své osvědčené zvyky nemění. Ať to stojí, co to stojí
z peněz akcionářů. Nicméně se tak Častorálovi podařilo v tomto případě opět dokázat, jak nanejvýš
způsobilým a hlavně odpovědným likvidátorem vlastně je (po kolikáté již?) a že je na něj vždy
naprosté spolehnutí.
Co víc si mohou akcionáři přát, než právě takovou skálopevnou spolehlivost a vytrvalost
v rozhazování majetku akcionářů a v předstírání, že naplnil likvidační zůstatek 26 miliardami a že stále
dobývá další a další majetky. Třebaže ani neví, kde který majetek je, proto posílá své právníky jednat
do Lucemburska, zatím co těch konkrétních 100 milionů je zablokováno na účtu v Praze. A ještě
k tomu ani neví, zda ty miliony jsou v dolarech nebo korunách.
Důkazem neměnnosti Častorálových jednoznačně promyšlených postojů je nanejvýš výmluvný osud
Vostrého majetku v desítkách milionů dolarů, který dražební společnost Vaberg bývalého estébáka
Olivy několik let na Slovensku přebírala a zpeněžovala. Ty miliony dolarů jsou kdesi spolehlivě ukryty
a Častorál o nich zarytě mlčí. Až to v některých akcionářích vzbudilo podezření, zda ty miliony dolarů
nebyly vytunelovány. Ovšem pravda je zcela jiná. Častorál je prý nevydá a nevydá, i kdyby tak měl
způsobit insolvenci HPH a učinit tak konec nadějím akcionářů na likvidační zůstatek.
Důvod k tomu má Častorál nad pomyšlení ušlechtilý. Přece je nedá do oběhu a nebude přitom
riskovat, aby mu přeběhlíci a zaprodanci opět vyváděli takový majetek pod jeho bezmocnýma
rukama, jak činili, dokud bylo co vyvádět a legalizovat. Takovou šanci už těm zlořečeným
zaprodancům přece tak skvělý likvidátor, jakým Častorál je, již nikdy nemůže poskytnout. To raději
bude ty miliony ukrývat a tajit do skonání světa. Takové Častorálovo ohromující sebeobětování
ovšem musí akcionáři bezvýhradně a v přehluboké úctě ocenit. Třebaže přitom přijdou o likvidační
zůstatek. Ale komu čest, tomu čest! Takový likvidátor, jako Častorál, je jen jeden….

