Přijde na VH? Nepřijde…? (1)
(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím
očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem
odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na
VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
I sám jeho oddaný obdivovatel akcionář Kaňovský šel ve své nedůvěře tak daleko, že před časem
začal veřejně na internetu uvádět své názory na stav HPH otázkou, zda Kožený s Vostrým dokradou
majetek HPH s pomocí likvidátora (to si tedy dovolil hodně)!!! Přitom téměř současně vyzýval orgány
HPH, že když se nedá s Častorálem spolupracovat, tak nechť alespoň členové harvardských orgánů
spolupráci předstírají. I taková může být zřejmě neotřesitelná morálka bytosti, kterou si údajně Bůh
vyvolil, aby evangelizovala harvardskou likvidaci.
Nicméně to šlo jen o drobné, prakticky zanedbatelné lapsy, zato těch likvidačních triumfů, kterými se
Častorál neúnavně systematicky zdobil, je přímo záplava. Proto je Osma přesvědčena, že Častorál se
bez problémů dostaví a vydá ze sebe vyčerpávající zprávu o své úžasné sedmnáctileté činnosti ve
prospěch HPH, tedy harvardských akcionářů. Častorálova bilance, zvláště od chvíle, kdy odhalil své
zázračné profesorství, je vskutku přímo omračující. Proto se Osma rozhodla přehled rozhodujících
Častorálových likvidačních úspěchů zveřejnit, zároveň tak potvrdit jejich autenticitu.
Svou činnost začal náš policejní kvaziprofesůrek vskutku častorálovsky. Netrvalo příliš dlouho a již
coby soudem jmenovaný likvidátor, zřejmě využil nadstandardního přátelského vztahu s Koženým a
půjčuje si od něj zhruba 1,5 milionu. Toto zadlužení suverénně proměnil v pohledávku vůči HPH a
převedl ji na Koženého. Nelze se vyhnout podezření, že takových půjček mohlo být víc. Nicméně aby
zločinec, jak Koženého nazývá Častorál, půjčoval statisíce ruce spravedlnosti, která po něm jde, aby
jej dostala za mříže, to se jen tak nevidí. Jen další důkaz přímo zázračných schopností soudruha
podplukovníka Častorála.
Zanedlouho přichází další častorálovský majstrštyk. Dvě předběžná opatření, zakazující svolání valné
hromady 2004, vydaly soudy. Častorál a jeho fámulus a tehdy předseda dozorčí rady Kaňovský se
však usnesli, že nějaká předběžka jim nebudou přece bránit v jejich bohulibé činnosti. Co by tomu
řekli akcionáři, že se zalekli a kapitulovali před nějakým soudním předběžkem! Za deset let pak první
instance i odvolací soud oba hrdiny usvědčují z cílené nezákonnosti. Tak se stala závěrka neplatnou a
tím i následující účetní závěrky, z neauditované, tedy neplatné ÚZ vycházející. Takže celé harvardské
účetnictví je až do současnosti naprosto k ničemu.
O což se navíc osobně postaral náš nezničitelný bolševický profesor, když odmítal po roce 2011 vydat
účetnictví k auditování závěrek. A nebyl by to Častorál, kdyby se přitom neblýskl svým osobitým
klaunstvím. Na další valné hromadě jen potvrdil, že účetnictví nevydá a nevydá a infantilně lhal, když
dojemně tvrdil, že závěrky jsou auditované jeho osobním auditorem. Ve své snaze podloudně přilepit
na ÚZ neexistující audity navrhl, aby tyto „auditované závěrky“ valná hromada schválila, aniž by je
předložil alespoň k nahlédnutí. Tak to má být, to je ten správný bolševický přístup – když se objeví
problém, okamžitě jej vyřešit k všeobecné spokojenosti. Tady ovšem ukrajinský profesor narazil na
totální nepochopení, zvláště když Častorálův údajný auditor popřel, že by pro HPH vyhotovil jediný
audit.
Rok 2011 byl pro Častorála vůbec krajně nevydařený. Představenstvo totiž přišlo tehdejší auditorce
na manipulace s auditem, který vydala bez výhrad. Odmítla dát auditu správnou podobu, proto se
představenstvo obrátilo na komoru auditorů. Paní auditorka inkasovala citelnou pokutu a zákaz
činnosti, což Častorál na valné hromadě na dotazy akcionářů popřel, prý k ničemu takovému
v souvislosti s HPH nikdy nedošlo. Že tento verdikt byl jednoduše k nalezení na internetu, nějak
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likvidátorovo bludné vnímání nedokázalo zaregistrovat. Aby toho nebylo málo, soud Častorála
vyhodil z funkce likvidátora ve společnosti R. A. C. pro totální neschopnost. Rovněž opustil dvě vysoké
školy, kde údajně přednášel. Jak tehdy sdělil předsedovi představenstva, odešel prý proto, aby měl
více času a mohl se maximálně věnovat harvardské likvidaci.
Na valné hromadě za rok 2004 také Častorál úderně oznámil, že musí být provedena rekonstrukce
účetnictví a to od roku 1996 až do roku 2003. Účetní firma, která rekonstrukci měla provést, si na to
najala (světe, div se) družku soudruha likvidátora. Toho kupodivu taková souhra náhod nijak
nepřekvapila, ani nic nenamítal, když první rekonstrukční fakturu dostal nejméně o měsíc dřív, než
vůbec nějaké dokumenty, pro rekonstrukci účetnictví potřebné, mohl převzít. Také proto prý musela
rekonstrukce začít rokem 2003, tedy od konce, neboť nebylo z čeho tu rekonstrukci vůbec vyrábět.
Nikomu a ničemu to však nevadilo, ani nemohlo, neboť žádná rekonstrukce se stejně nekonala, jen za
její fingování se paní družce platilo a platilo až do začátku roku 2010, celkem 2,7 milionu.
Co se dělo kolem harvardského účetnictví v režii Častorála naznačuje i jeho korespondence v roce
2009 s tehdejším auditorem, který ovšem mohl audity vyrábět jen do roku 2007. Pak zasáhla ruka
zákona a pohyb pana auditora byl omezen. Na tři audity mu likvidátor vyplatil zálohu 900 000 korun,
nějaký čas na audity a účetní závěrky čekal a pak začal vymáhat. Požadoval vrátit polovinu zálohy,
neboť auditor nic neodevzdal a pochopitelně nebyl ochoten něco vracet. Jak to dopadlo, není
z neúplné korespondence jasné. Předehrou k této ukázce, jak si Častorál představoval harvardskou
likvidaci, bylo závěrečných pět měsíců roku 2005, ve kterých nechal ve víru zběsilého utrácení zmizet
téměř 40 milionů. Nelze se vyhnout podezření, že takový styl likvidace se patrně Častorálovi
zamlouval.
Pak nastal čas, kdy Častorál doslova zářil v plné formě. V roce 2010 dostal nabídku, aby převzal
Daventree Trustees. Začal prý jednat, ovšem měl zásadní podmínku, týkající se žaloby na jeho
odvolání z funkce, kterou podala bývalá předsedkyně dozorčí rady. Častorál prohlásil, že tuto žalobu
musí žalobkyně stáhnout, jinak odmítá o trustech jednat. Žalobkyně však prohlásila, že s kyperskými
trusty nemá nic společného, takže žádnou žalobu stahovat nebude. Častorál jako vyhlášený mistr
jemných diplomatických fines kontroval, že když nedojde ke stažení žaloby, je konec jednání o
převzetí trustů. Což také splnil, k čemuž lze jen zdůraznit nesporný fakt, že není vinou Častorála,
jestliže o převzetí trustů dál nejednal. Vina padá výhradně na bývalou předsedkyni dozorčí rady. Jak si
mohla dovolit neřídit se záměry Častorála!
Ke kyperskému pokračování došlo na jaře roku 2011 Častorálovým již proslulým rozmetáním
mezinárodního spiknutí při jeho svědecké výpovědi před soudem v Nikósii. Toto spiknutí zosnovali
podle Častorála právníci kyperské i české strany, byl v tom dokonce i sám soudce, a cílem těchto
podlých záškodníků bylo udělat z Častorála nedůvěryhodného svědka. Ale kampak na Častorála, se
zlou se potázali. Bystře odhalil a doslova rozmetal jejich záměry, což pana soudce natolik rozlítilo, že
jednání přerušil a dal do příštího dne lhůtu pro mimosoudní dohodu. Častorálovo barvité a
dramatické líčení jeho kyperského triumfu a jeho osobní udatnosti po návratu do Prahy a popírání
dohody, kterou schválil je všeobecně známé.
Následoval vyhazov kyperského právníka, pro kterého po celá minulá léta měl jen slova chvály a
spokojenosti. Stejný osud postihl i české právní zastoupení, Častorál vyhodil i svého, do té doby
nepostradatelného, dlouholetého asistenta a na scéně se objevili vysloužilí komunističtí vnitráci
Malhocký s Károlym. O bývalém příslušníkovi StB Olivovi ani nemluvě, ten se na HPH živil snad už od
chvíle, kdy se Častorál ujal likvidování společnosti. Čerstvě angažovaná kyperská advokátní kancelář
Tsangarides (jistě pouze náhodou byla doporučena právě panem Olivou, když Tsangarides hájil na
Kypru zájmy jeho vlastní společnosti již dříve) hned inkasovala 8 milionů korun a 30 tisíc euro, snad to
měla být jakási záloha. Likvidátor zadal právníkům této firmy vypracovat analýzu kroků právní
kanceláře Neocleous. Pánové od Tsangaridesů neznalí Častorálových tvůrčích postupů svou analýzou
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potvrdili, že dohoda přijatá soudem v Nikósii rozhodně nepoškozuje společnost HPH, naopak že bylo
dosaženo řady přínosných věcí, o které HPH usiloval (tato dohoda stále platí). Až po patřičném
tvůrčím poučení od Částorála dospěla AK Tsangarides v nové analýze k závěrům, se kterými byl náš
profesor ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání naprosto spokojen.
(pokračování příště)
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