Když neodpovídá Častorál, odpoví OSMA
(11. 03. 2016) Uplynulo již čtvrt roku, kdy se krátce před Vánocemi akcionář Kaňovský, pověřen
akcionáři, jež zastupuje, písemně dotázal likvidátora Častorála na stav harvardské likvidace. K tomu
slíbil, že s vyžádanými informacemi harvardské akcionáře seznámí. Vzhledem k tomu, že se akcionáři
těchto informací (podle očekávání) nedočkali (přece se otázkami nějakých akcionářů Častorál
nebude obtěžovat), pokusí se OSMA na položené otázky odpovědět.
Na požadovanou informaci „o aktuálním stavu majetku HPH“ jednoznačně Častorál odpověděl
Seznamem pohledávek HPH, který musel předložit insolvenčnímu soudu. Přestože likvidátor eviduje
v účetnictví téměř 26 miliard Kč vlastního jmění (zcela fiktivních), je společnost na mizině. Což je
nakonec očekávaný stav likvidace, nicméně sestavením Seznamu pohledávek HPH Častorál opět jen
prokázal svou totální nezpůsobilost pro funkci likvidátora. Vlastně svou nezpůsobilost jen potvrdil.
Prokázal totiž svou zmatenost, tedy že vlastně ani neví, kde vůbec jsou zablokované sumy, které tak
rozhodným způsobem vrací do majetku HPH.
A tak vyšlo najevo, že náležitosti, týkající se třeba finančních prostředků zablokovaných v Praze na
účtu ČSOB, posílá své právníky vyřizovat do Lucemburska, plete si koruny s dolary a že další majetek,
zablokovaný v zahraničí prý řeší Městský soud v Praze. „Schopnosti“ likvidátora Častorála dobře
odhadl nedávný soud, když do společnosti HPH jmenoval další dva likvidátory. S naprostou jistotou
lze předvídat, že se Častorál odvolá.
Za podobně prokázanou likvidátorskou „způsobilost“ jej soud zbavil funkce likvidátora ve společnosti
ARC v roce 2011. Likvidátor se samozřejmě odvolal a odvolací soud jeho vyhazov potvrdil. Tehdy
třikrát předkládal soudu návrh na vymazání ARC, pokaždé mu soud návrh vracel jako zcela
nevyhovující a když byl dotázán na průběh likvidace, sdělil jen, že představenstvo mu neposkytovalo
součinnost (jako v HPH!) a přestal se soudem komunikovat. Nakonec i v harvardské likvidaci již soud
potvrdil Častorálovu naprostou neschopnost, když žádal o zvýšení své zálohy na likvidátorskou
odměnu z 15 tisíc na 102 tisíc Kč měsíčně! Soud mu sdělil, že žádné zvyšování nebude, neboť jeho
desetileté likvidování neznamenalo pro společnost sebemenší přínos. Což Vrchní soud jen potvrdil.
Akcionář Kaňovský také žádal o informaci „zda a za jakých okolností by mohlo dojít k převoditelnosti
akcií HPH“. Převody harvardských akcií jsou blokovány předběžným opatřením z roku 2007 a
Kaňovský s Častorálem již dva roky prosazují zrušení tohoto opatření. Prý aby akcionáři mohli akcie
HPH prodávat i nakupovat. A teď právě, když je společnost na mizině, nastal pro akcionáře ten pravý
čas akcie HPH prodávat a kupovat. Zájemci budou harvardským akcionářům doslova trhat ruce.
Ovšem okamžikem zrušení předběžného opatření by Kožený opět mohl zcela ovládnout společnost
HPH. Je přitom pozoruhodné, že Kaňovský sice něco prosazuje, ale vůbec neví jak to uskutečnit a ani
si nepřipouští důsledky, které by akcionáře HPH postihly. Zřejmě oddaně a slepě věří Častorálovi
(nebo plní jeho příkazy?), jenž na minulých valných hromadách provolával, že jsou jiné cesty, jak
blokovat Koženého kyperské společnosti, než předběžným opatřením. Přitom ani Častorál neví, jaké
ty cesty jsou a jak alespoň jednu z nich najít. Ale zato zřejmě dobře ví, proč zrušení předběžné
opatření prosazuje.
Kaňovský se také Častorála ptá, „jak akcionáři mohou poskytnout součinnost při odvrácení hrozby
konkurzu HPH, například formou poskytnutí finanční půjčky“. Že by těch 89 akcionářů uspořádalo
bleskovou sbírku na odvrácení konkurzu a výtěžkem byla suma právě potřebných 364 tisíc? Kterou
likvidátor od Kaňovského převzal a uložil na zvláštní účet? Je vůbec možné, aby likvidátor, který má
povinnost činit výhradně jen kroky směřující k likvidaci, mohl společnost zadlužovat? Ale v Harvardu
je již možné snad všechno.

Doslova klaunská je Kaňovským zmíněná možnost koupit pro záchranu před konkurzem akcie HPH
„od zrušených kyperských společností“. Kaňovský se zřejmě ve své posvátné víře řídí biblickým
kánonem „nevědomost hříchu nečiní“, i když není jisté, zda tento biblický názor je také obsažen
v aktuální Kaňovského filozofii. OSMA má již zjištěno, jaký bude osud těch více jak 6 milionu
harvardských akcií a bylo by jistě vhodné tuto informaci akcionářům sdělit. Leč nelze – Kaňovský coby
Boží vyvolenec a vyznavač filozofie „zde a nyní“, totiž káže, že zveřejňovat informace pro akcionáře
není vhodné „dříve než se záležitost uskuteční a jednání proběhne“. K čemuž přidal svůj posvátný
názor, že „online informace o detailech není dle mého názoru žádoucí“ (čti: dle likvidátora není
žádoucí). OSMA tedy musí respektovat hlas Božího vyvoleného (hlas Kaňovského, hlas Boží) a tedy
vyčká, až se záležitost s akciemi HPH na Kypru uskuteční a jednání proběhne. Což může trvat také i
pět let. Nicméně neschopnost Kaňovského opatřit si informace o těchto akciích je pozoruhodná.
Prostě celý likvidátor Častorál.
Ke Kaňovského otázce, jaké je „aktuální složení členů orgánů společnosti“ jen tolik. Předsedou
představenstva je K. Staněk, členy představenstva R. Reichmanová a J. Materna. Dozorčí rada:
předseda J. Sedláček, členové T. Ševčík a J. Punar. Paní Reichmanová, pan Sedláček a K. Staněk byli do
orgánů řádně zvoleni na valné hromadě loni v září. Což samozřejmě Kaňovský velice dobře ví, na této
valné hromadě byl přítomen, dokonce proti zvolení jmenovaných tří členů přece důrazně protestoval.
Ale co kdyby Častorál to zářijové zvolení pokládal za neplatné, jistota je prostě jistota… Ale zřejmě
také zapomněl, celý Častorál.
A ještě nejaktuálnější informace – paní Reichmanová byla zapsána do Obchodního rejstříku
s datem vzniku členství v představenstvu 7. září 2015. Což nesporně „u Častorálů“ vyvolalo
mohutné pobouření a na Obchodním rejstříku již leží expresní likvidátorovo a Kaňovského odvolání
proti takovému, přímo zločinnému, zapsání.

