Už i Kaňovský obviňuje Častorála
(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem
jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce
frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela
bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám
nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
Nelze se pochopitelně vyhnout otázce – proč právě nyní Kaňovský, po letech oddané, neutuchající
příchylnosti, doslova zavrhnul Častorála a bez slitování v internetové diskuzi opakovaně začal
pokládat žhavou otázku: „dokradou V. Kožený s Vostrým za pomoci likvidátora majetek 250 000
českých akcionářů….?“ Není sice sám, zcela stejně se ptali i další internetoví diskutéři a to se stejnou
jednoznačností. Co se proboha stalo? Že by ten skvělý, nedostižný, nedotknutelný bolševický
kantůrek Častorál byl hlasem lidu, hlasem Božím postaven, co postaven, přímo smeten mezi
pravomocně odsouzené zločince Koženého a Vostrého, coby jejich pomocník?
V té internetové diskuzi je ovšem těch obvinění víc. Dočteme se, že „likvidátorův tým předhodí
majetek HPH Matějkovi a odměnou Častorálovi za to bude, že na rozdíl od prostých akcionářů jeho
pohledávka v insolvenčním řízení bude uspokojena“. Že by tím byla míněna Častorálova
vlastnoručně zfikslovaná šestimilionová pohledávka? Lze se dokonce dozvědět, že „tak nějak Častorál
doraboval HPH…“ Hezkých pár dnů se toto obviňování Častorála stereotypně na internetu opakovalo
a nenašla se jediná věrná duše, která by se Častorála zastala. Co víc, Častorál vůbec nereagoval a
dokonce ani vnitrák Malhocký, coby likvidátorův sekretář, v současnosti povýšený na Častorálova
poradce (pouhé sekretářské služby za 44 tisíc měsíčně, to fakt nevypadá důvěryhodně), nepozvedl na
obranu svého likvidačního šéfa svůj hlas. Pane likvidátore, za takové služby si těch 44 tisíc měsíčně
ani tak excelentní poradce nezaslouží.
Těžko soudit proč tak náhle Častorál u svých věrných upadl v nemilost. Že by vypukla panika s
příchodem nových likvidátorů? Patrně ano, co když se nakonec noví likvidátoři zeptají, za co třeba
právě Častorálův poradce je tak luxusně placen? Kde jsou zisky z přebírání a zpeněžování Vostrého
majetků na Slovensku? Kam se podělo z podvodu podezřelé harvardské účetnictví za téměř tři
miliony? Jak zmizelo 150 milionů v černé díře Častorálovy likvidace? O tom, jak si Častorál pro sebe
vyrobil obratem ruky šestimilionovou pohledávku, ani nemluvě.
Nad tím vším se pak vznášejí nejčernější obavy, aby Častorál nakonec „nezměkl“ a novým
likvidátorům nevydal ty zatracené, tak pracně nezrekonstruované účetní knihy. Zvláště, když se navíc
nelze ubránit těžké frustraci z vybrakované harvardské kasy, tedy z vědomí, že nastal definitivní
konec častorálovské zvůle a tím i sladkého života a likvidačních prebend.
Ovšem tady se objevuje jistá pozoruhodnost. Zklamání těch, kterým Častorálovo břídilství ukončilo
harvardskou likvidační pohodu, je jistě pochopitelné. Ovšem proč se do obviňování Častorála pustil i
sám Kaňovský? Jaký má důvod k tomu, aby se veřejně ptal, zda Častorál pomůže Koženému a
Vostrému dokrást majetek HPH? Má pro takovou zlodějskou spolupráci Častorála s pravomocně
odsouzenými zločinci Koženým a Vostrým nějaké důkazy? Jak je to dlouho, co vyzýval představenstvo
a dozorčí radu, aby alespoň předstíraly spolupráci s Častorálem, když se nechtějí zúčastnit jeho
likvidačních aktivit. Co asi vedlo Kaňovského k takovému dehonestování Častorála právě v čase, kdy
je harvardská kasa po dlouhých likvidačních letech Častorálem úspěšně zcela vymetená? Jaký k tomu
musel mít Kaňovský důvod? Zřejmě musí mít jednoznačné důkazy pro likvidátorovu spolupráci
s dokrádajícími odsouzenci. Jinak by přece nemohl Častorála jen tak z dokrádání obviňovat. Když je
tedy má, proč již dávno nepodal trestní oznámení? Nebo snad udatně čeká, až některá z jeho
oddaných obdivovatelek opět podá někde v Ostravě trestní oznámení za něj?

Jen tak někoho nařknout z kolaborace s odsouzenými zločinci, je jako si říkat o trestní oznámení,
nebo žalobu. Což si také zřejmě kdosi po deseti dnech uvědomil, proto zavelel, uhasil kolektivní
vzpouru proti Častorálovi a povolal osvědčené anonymní harvardské veksláky, aby s tím dokrádáním
Koženému s Vostrým opět pomohli, jak se nakonec na veksláky sluší a patří. Nemá to prostě Častorál
jednoduché, ani jeho vnitrácko - estébácké souručenství. Jen to čekání, kde a kdy začnou
z Častorálova účetnictví vypadávat jeho likvidační kostlivci, to musí být zatracený stres. Dokonce jde
zvěst (zatím ne zcela ověřená), že jeden z jeho nejbližších expertů zřejmě z toho napětí zkolaboval a
měl prý strávit dva týdny v nemocnici.

