Přijde na VH? Nepřijde…? (2)
(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i
překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že
společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur.
Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci
uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
V zajímavé shodě, pokud se týká estébáckých individuí působících v HPH, v usnesení Národní centrály
proti organizovanému zločinu z října 2017, vyšetřující orgán zaznamenal: „K některým vyslýchaným
osobám je nutné uvést, že bylo zjištěno, že se jedná o bývalé důstojníky Státní bezpečnosti, kteří
před rokem 1989 v minulosti působili na vyšších místech a osobně se znají, jedná se o J. Širokého,
B. Vostrého, J. Poštulku a M. Olivu… Jejich výpovědi jsou zřejmě z důvodu znalosti práce OČTŘ
obecné a vyhýbavé. V případě dotazů se vymlouvají na dlouhý časový odstup a špatnou paměť “.
Když k této čtveřici připočteme další Stalinovy a Gottwaldovy estébácké pohrobky, třeba osobního
právníka, kterého Častorál zavlekl do HPH hned po svém soudním jmenování, je to stále docela
slušná síla.
Ovšem vyšetřovatel Národní centrály ve svém usnesení také zcela jednoznačně identifikoval důvod,
proč je společnost HPH tam, kde dnes je. Na vyšetřovatele zřejmě učinily mimořádný dojem groteskní
schopnosti Častorála, kterými se snažil k vyšetřování přispět. A tak vyšetřující policejní orgán jistě
s patřičným obdivem k Častorálovým investigativním schopnostem do usnesení zaznamenal, že
oznamovatel opakovaně „předával policejnímu orgánu vlastní vyhodnocení ve věci, další listinné
materiály, jejichž původ policejnímu orgánu nedokázal žádným způsobem vysvětlit. Nebylo možné
identifikovat, kdo je jejich autorem a za jakým účelem byly vytvořeny“.
Zřejmě příslušný vyšetřovací orgán nebyl seznámen s vyšetřovacími metodami dnes již náležitě
proslulého likvidačního experta Častorála a s jeho zásadní argumentací – je to tak, já to vím a nějaké
důkazy jsou mně fuk. Nicméně podobných vysloužilých vnitráků je v HPH rozhodně víc, nakonec stačí
občas nahlédnout na internetovou diskuzi. Kolik takových prolhaných individuí třeba vyvolává, jak
Staněk se Ševčíkem už kdy slibovali harvardským akcionářům rychlé vyplácení. Přitom kdo jediný
mohl díky svým morálním kvalitám rychlou výplatu slibovat, byl likvidátor (na internetu familiárně
zvaný Častík), a to na valné hromadě v roce 2013. Z přítomných akcionářů doslova vyrazil dech, když
pln likvidační proradnosti náhle zvolal: „Řešení na bázi návratu majetku do HPH pod kontrolu HPH a
jeho rozdělování formou likvidačního zůstatku může být velmi rychlé“. Patrně na důkaz, že nemělo
jít o jeho obvyklé blábolení, tak po chvíli „Častík“ zdůraznil: „Řešení likvidace vidím v řádu měsíců…“
Jak je vidět, tak našim estébáckým pohrobkům na pravdě přece vůbec, ale vůbec nezáleží, jinak by to
přece nebyli vysloužilí vnitráci.
Likvidátor ve své likvidační prolhanosti však pokračoval neochvějně dál; odmítl zaplatit čtvrtmilionový
propadlý daňový přeplatek, neboť on přece nic nezavinil. Takže soud jej odsoudil k zaplacení
propadlé daně a k tomu i soudní náklady, dohromady 344 tisíc. Odmítl vydat nově jmenovaným
likvidátorům harvardské dokumenty a účetnictví. Zato si pro soud vymyslel, že do společnosti HPH
vrátil 120 milionů z ukradeného majetku, přitom právě tolik za pouhé 4 roky rozházel. Hned si ovšem
za to pro sebe napsal odměnu 6 milionů. Jenže to byl zřejmě pro Častorála pakatel, tak sám sebe
ještě v HPH zaměstnal a samozřejmě, že se také vyplácel.
V roce 2011 likvidátor prohlásil, že T. Ševčík je trestně stíhán, proto neposkytne harvardské účetnictví
dozorčí radě k zákonem nařízené kontrole, neboť trestně stíhaný člen DR nemůže do tak citlivých
dokumentů nahlížet. Samozřejmě, že nějaká presumpce neviny pro Častorála neexistovala, ani důkaz
o trestním stíhání, jak to nakonec potvrdilo usnesení Národní centrály - žádné stíhání T. Ševčíka se
nekonalo. Prostě na striktní dodržování zákonů Častorál nedal dopustit. Ovšem dokázal také přímo

neuvěřitelnou věc – bez sebemenšího ekonomického vzdělání byl jakýmsi ukrajinským institutem
jmenován profesorem ekonomie.
Nelze v té souvislosti nevzpomenout dalšího častorálovského kousku – to, když požádal o zvýšení své
likvidátorské odměny z 15 tisíc na 102 tisíc měsíčně. Soud se vůbec k našemu bolševickému
profesůrkovi nezachoval ohleduplně a docela rychle s ním vyběhl. Přestože Častorál soud
vehementně přesvědčoval, jak přímo zásadně přispěl k odsouzení Koženého s Vostrým. Vlastně nebýt
jeho, tak kdoví, jak by to vůbec dopadlo. Svou likvidátorskou genialitou přímo ohromil, když brilantně
vyřešil problém se soudními poplatky, na které již v HPH nebyly peníze, především na odvolání. Pro
Častorála žádný problém – dáme společnost do insolvence, pak nemusí společnost žádné soudní
poplatky platit a můžeme se odvolávat, kam až chceme.
Tak to je jen velmi stručný přehled aktivit likvidátora Častorála. Když k tomu přičteme co se dělo
kolem údajné archivace harvardských dokumentů a skartace jejich části, nelze se ubránit podezření,
že něco takového, co se léta odehrává v HPH, by si těžko nějaký likvidátor dovolil a navíc ve funkci
tolik let přežil. Snad jedině s vědomím určité jistoty… A tak harvardská likvidace od roku 2004 v režii
Častorála běžela a běžela, až do jmenování nových likvidátorů. Takže přijde náš milý vysloužilý
vnitrácký učitýlek „Častík“ na valnou hromadu? Přijde? Nebo nepřijde…

