Trapné konce Častorálovy desetileté likvidace světlých zítřků (část 1.)
(23. 09. 2015) Byly to dva týdny marného čekání, zda se likvidátor Zdeněk Častorál omluví
harvardským akcionářům i s vysvětlením svého nepřijatelného ignorování nedávné valné hromady,
přestože o to byl požádán představenstvem společnosti. Nakonec co očekávat od bolševického
vysloužilého vnitráka z Vysoké školy SNB, ukrajinského profesora s nanejvýš pochybným atestátem,
prezidenta pofiderní Komory správců majetku, zástupce HPH v daňových záležitostech (jmenován
Finančním úřadem pro Prahu 4), údajného mezinárodního likvidátora pro teritorium Kajmanských
ostrovů, nositele čtyř soudních „atestátů“ (rozuměj rozsudků), potvrzujících jeho nevídané, vpravdě
totální břídilství.
Proto jej také musel soud po 13 letech vyhodit z funkce likvidátora ve společnosti A.R.C., jediné
společnosti, v níž před svou „nominací“ do Harvardu likvidaci provozoval. K tomu se rozešel v letech
2010 a 2011 se dvěma Vysokými školami, kde působil – prý tak učinil z vlastního rozhodnutí (!), aby
měl dostatek volnosti věnovat se naplno realizování harvardské likvidace.
Je to pro akcionáře HPH velice neblahý konec desetiletí Častorálových skvělých slibů, ozdobených
ultimativním provoláváním častorálovských nesmyslů, že odsouzení zločinců Koženého a Vostrého je
zlomem v naplňování likvidace, že se tak otevřela cesta k uspokojování akcionářů HPH
z likvidačního zůstatku a že se schyluje k rozhodující bitvě. Což doplnil třeba v týdeníku EURO
bohapustou sebechválou ve stylu – „bezprostředně po rozsudku (pozn. nad Koženým a Vostrým)
jsem provedl řadu nezbytných opatření, jak v tuzemsku i v zahraničí a zahájil tak vykonávající
exekuční řízení“. Neopomenul se přitom pochlubit, že sděluje „velmi pozitivní zprávu pro
akcionáře“. Podle svého zvyku odmítl ke svým oslnivým krokům sdělit sebemenší informaci, protože
„by to mohli zneužít otcové – zakladatelé“ (rozuměj Kožený a Vostrý) a jejich přisluhovači.
Hle – pojednou to nejsou pravomocně odsouzení zločinci Kožený a Vostrý, ale otcové zakladatelé!
Zřejmě od chvíle, kdy se Častorál rozhodl podporovat zájmy Koženého a osobně podpořil jeho žalobu
na zrušení předběžného opatření, blokujícího převody harvardských akcií, dospěl likvidátor patrně
k názoru, že označovat především Koženého za odsouzeného zločince, by bylo poněkud neetické.
Co přinesl proklamovaný zlom v likvidaci, při které Častorál rozházel zhruba 150 milionů korun? Kam
zmizela otevřená cesta k uspokojování akcionářů? Co se stalo se zahájeným exekučním řízením? Jaký
je pravý důvod protiprávního ukrývání účetnictví? Ledacos by zřejmě mohly napovědět dokumenty,
které Častorál musel v těchto dnech předložit k daňové kontrole. Korunu svému bohulibému, doslova
likvidačnímu působení, které dokonce evangelizoval sám bohem vyvolený akcionář Kaňovský, nasadil
Častorál svým rozhodnutím nezúčastnit se nedávné valné hromady HPH. Čímž harvardským
akcionářům bezostyšně plivnul do tváře. Tak tedy končí Častorálova desetiletka – systematickou
prolhaností, klamáním akcionářů, infantilní snahou zakrývat svou naprostou neschopnost
obviňováním kdekoho, až dospěl k opovrženíhodnému zbabělému skrývání se před akcionáři.
S tím vším a ještě s hrozbou insolvence a vlastní trapnosti v zádech i absencí elementární slušnosti a
katastrofálními výsledky letité likvidace, se nelze Častorálovi divit, že před akcionáře na valné
hromadě neměl odvahu předstoupit. Ani jeho následnému údernému mlčení. Slušně řečeno –
předvedl jen zbabělý úprk před vlastní odpovědností.
Je vůbec záhadou, jak mohl být Častorál soudem vybrán za likvidátora v Harvardu, ve společnosti
proslulé největším rozkradením v této zemi, když nikdy žádnou likvidaci neprovedl a z té jediné,
kterou prováděl, jej musel soud pro nečinnost a neschopnost vyhodit. Jaké návrhy či doporučení a od
koho, byly soudu dodány a kým? Věděl vůbec dotyčný soud, že Harvard je výlučnou záležitostí
bývalých estébáků a jakýsi Častorál, který se vynořil odnikud, je bývalým kantorem na Vysoké škole
SNB, kde vyučoval i na estébácké fakultě? Nakonec dodnes je zřejmě nejbližším Častorálovým

spolupracovníkem bývalý estébák Oliva, jednatel likvidátorem štědře placené firmy Vaberg. Kromě
jiného s touto firmou likvidátor pořádá (patrně cíleně) zcela nesmyslné dražby, na které nepřijde
jediný zájemce, protože dražený objekt je naprosto neprodejný a stejný osud mají následné e-dražby
akcií a zablokovaných finančních prostředků.
Jen jako drobný příklad lze uvést, co vyplývá z pouhého zlomku harvardského účetnictví, který musel
Častorál předložit finančnímu úřadu ke kontrole, zahájené 17. září 2015. Za pouhé tři letošní měsíce
od března do května fakturovala společnost Vabeg za své služby pro HPH 368 804 korun. Služby to
byly vskutku náročné – třeba jednání s třetími stranami (že by takových jednání nebyl sám Častorál
schopen?), příprava podkladů pro jednání likvidátora (jaká asi příprava a pro jaké jednání?), analýza
podkladů předaných likvidátorem (jak je možné, že tak skvělý analyzátor Častorál si nechává vyrábět
analýzy?) Dokonce Vaberg zajišťuje pro likvidátora překlady v angličtině a řečtině. K čemu vlastně má
Častorál svůj sekretariát a v něm nedostižného Malhockého a sekretářku? Ta snad není schopna
prostého objednání příslušně ověřeného překladu u příslušné překladatelské kanceláře? Tyto činnosti
jsou Vabergem vykazovány stereotypně v každém zmiňovaném měsíci. Je to obdivuhodný rozsah
služeb, které obyčejná dražební společnost dokáže Častorálovi poskytovat. Co tedy Častorál vlastně
dělá a k čemu si platí „sekretariát likvidátora HPH“?
(Dokončení v příštích dnech.)

