V New Yorku nařízeno jednání o Aspenu
(19. 01. 2016) Za týden dojde k dalšímu projednávání žaloby, kterou se v New Yorku likvidátor
Častorál domáhá zisku 410 milionů dolarů z prodeje chaty v Aspenu, když soudkyně E. Coinová
nařídila jednání na 26. ledna 2016.
Pro informaci o tomto jednání OSMA připojuje písemné rozhodnutí paní soudkyně i s jejími
rukopisnými poznámkami.
Již před časem získal předseda představenstva K. Staněk podobný dokument, také s rukopisnými
poznámkami soudkyně E. Coinové a na stránkách OSMA byl tehdy také zveřejněn pro informaci
akcionářům. Náš bolševický kantůrek Častorál přitom samozřejmě jasnozřivě odhalil, že nešlo o
informování akcionářů, ale o Staňkův zločinný záškodnický pokus, těžce poškodit jeho brilantně
vedenou likvidaci, kterou naplňovala dražební firma Vaberg, přebíráním a zpeněžováním
mnohamilionových majetků na Slovensku.
Akcionářům HPH na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“ i na valné hromadě Častorál jasnozřivě
vysvětlil, že K. Staněk tehdy ten dokument získal od Koženého a že zveřejnění tak přísně důvěrné
listiny soudkyni E. Coinovou rozhněvalo natolik, že zapomněla na svou nepokrytě projevovanou
přízeň univerzitnímu profesorovi Častorálovi a rozhodla proti zájmům HPH. Což bylo pochopitelně
cílem předsedy představenstva - záludně zvrátit již předem vyhraný soud.
Alespoň tak tehdy ve své bezmezné hlouposti vysloužilý vnitrácký podplukovník Častorál, který
v současnosti přednáší na několika vysokých školách (podle svého sdělení), odhalil sabotérskou
činnost K. Staňka. S dodatkem, že jeho zámořská advokátní kancelář spolehlivě potvrdila, že tehdy
ten dokument K. Staněk získal od Koženého. Proto údajně učinila proti předsedovi představenstva
důrazné právní kroky.
Dodnes jsou tyto právní kroky zřejmě přísně utajovány, aby se o nich K. Staněk nedozvěděl. Nebo že
by ani Častorálova zámořská advokátní kancelář rovněž doposud o svých krocích nic neví? Lze tedy i
tentokrát očekávat, že se podobně stupidní blábol na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“ opět
objeví. Tak do toho soudruhu likvidátore, ať je v tom smutném Harvardu alespoň trochu bezmezné
legrace.
(Níže je připojeno rozhodnutí soudkyně Ellen Coin s jejími „tajnými“ rukopisnými poznámkami. Pro
lepší představu připojujeme i její fotografii z roku 2008.)
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