VH 2004 – v hlavní roli duo Častorál a Kaňovský
(03. 08. 2016) Reakce P. Kaňovského na poslední text zveřejněný na OSMĚ na sebe podle očekávání
nedala dlouho čekat. Přestože se vší vážností nedávno na svých stránkách prohlásil, že co je
zveřejňováno na těchto stránkách, je jen bulvár, proto již tyto texty nebude číst. A hle - pilně je čte dál,
snad ani nemůže dospat, aby mu nic neuniklo. Skuteční muži vždy drží své slovo, ale takovým zřejmě
Kaňovský zdaleka není a patrně nikdy nebude. Což nakonec vyplývá i z jeho posledního vyjádření
v internetové diskuzi, se kterou také, jak rovněž několikrát oznámil, navždy skoncoval. Přesto do ní
píše vesele dál.
Sděluje, že ta předběžná opatření, zakazující svolání VH 2004, měla jisté nedostatky. Tak proč jejich
znění nezveřejní, abychom se o těch „nedostatcích“ mohli přesvědčit? Nebo snad jen častorálovsky
žvaní? K čemuž dodává, že „první předběžné opatření Vrchní soud zrušil ještě před 29. 4. 2004
(pozn. datum konání náhradní mimořádné VH 2004) a soudy následně plně respektovaly usnesení
VH 2004 i co se týká osob, jednajících za představenstvo (předseda K. Staněk)“. Proč ty pokusy
zpochybnit rozhodnutí Vrchního soudu a předvádět se jako justiční mučedník?
Mimořádná valná hromada 2004 se konala 2. dubna 2004, tedy za plné platnosti prvního předběžka,
na které se Kaňovský odvolává a toto opatření Vrchní soud sice zrušil 20. 4. 2004, což ovšem nabylo
právní moci až 18. 5. 2004. Jak konstatoval Vrchní soud ve svém usnesení, kterým valnou hromadu
2004 zneplatnil. Z toho je naprosto zřejmé, že jak mimořádná VH 2004 tak i její náhradní VH se konaly
v době nesporné platnosti prvního předběžného opatření. Navíc druhé předběžné opatření, vydané
12. 3. 2004, bylo vykonatelné i v době svolání mimořádné VH 2004, jak uvádí Vrchní soud. Proč tedy
Kaňovský farizejsky zpochybňuje rozhodnutí Vrchního soudu?
K čemu tolik mlžení, klamání a proradnosti pane Kaňovský? Jak se zdá, tak z toho vašeho semínka,
které jste v sobě nosil a vyseděl ponořen do „zde a nyní“, se již vyklubal druhý Častorál. No potěš
pánbůh! Kaňovský se také zaštiťuje konstatováním, že soudy následně respektovaly usnesení VH
2004. Pane Kaňovský, vy jste zřejmě dospěl k názoru, že ty proradné soudy, bez jakéhokoliv
zákonného rozhodnutí o neplatnosti VH 2004, měly okamžitě neuznávat vše, co po VH 2004
následovalo? Že by pod vlivem Častorálova Potvrzení, které na objednávku sepsal v r. 2012 pro
jednoho z akcionářů, žalujícímu VH 2004, aby jeho žalobu podpořil?
Ještě několik pozeptání – jak se cítíte, když se vám podařilo zneplatnit všechny účetní závěrky, tedy i
celé rekonstruované účetnictví a všechno, čeho bylo v HPH v Častorálově éře dosaženo? Nebo to byl
již v roce 2004 záměr, který dnes tak perfektně konvenuje s Koženého záměry? Již vám Častorál
odhalil tajemství, kdo v r. 2007 zaplatil těch 100 tisíc za předběžné opatření? Stále to tají a vy na to
nemůžete a nemůžete přijít? To vašemu intelektu nedává příliš dobré vysvědčení. Nebo jste jen
bezcharakterním individuem, vyvolávajícím podezření bez jakéhokoliv doložení? A kdy nám zase,
pane Kaňovský, napíšete něco dojemného, třeba jak homosexuálové za pár modliteb a projevů
vřelého přátelství spějí ke křesťanské čistotě?
V tomto dvoustránkovém „Potvrzení“ náš esenbácký kantůrek Častorál se svou vybranou zákeřností
sděluje, že na základě usnesení schválených VH 2004 (následuje jejich soupis) „případným jejich
zrušením shora uvedených usnesení soudem, by podle skutečností, kterými disponuje likvidátor,
nedošlo a ani nemohlo dojít k zásahu do práv třetích osob, a to ani nepodstatným způsobem“.
Datováno 27. 4. 2012, podepsán Z. Častorál. Do spisu založeno 21. 1. 2013. V záhlaví této „listiny“
Častorál oznamuje, že „likvidátor Častorál, na základě vyžádání žalobce c) žaloby č. j. 32 Cm 5/2004
vedené Městským soudem v Praze potvrzuje…“ - viz výše uvedený text.

Když pak do spisu následně nahlížel Častorálův právník a toto Potvrzení nalezl, objevilo se ve spisu
Častorálovo prohlášení: „Prof. Ing. Zdeněk Častorál DrSc. prohlašuje, že tuto listinu žalobci nikdy
neposkytl a nedal souhlas k jejímu použití. Toto Potvrzení bylo vydáno akcionáři HPH (pozn. jinému
akcionáři) a ani jemu nebyl dán souhlas k jeho předání jiným osobám. Není proto možné použít
v řízení tuto listinu jako důkaz, neboť byla předložena v rozporu se zákonem“. Což Častorálův
právník musel zopakovat při soudním řízení, třebaže sám Častorál byl řízení přítomen. Jen tam chybí
„s častorálovským zákonem“ a důvod, proč vlastně takové Potvrzení vůbec sepisoval. Něco tak
bezcharakterního dokáže vskutku jen vysloužilý bolševický vnitrák Častorál.
Proč vlastně Častorál tak ochotně poskytnul své Potvrzení žalobci c)? Byl to jen primitivní výměnný
obchod iniciovaný Častorálem, mezi ním a skupinou silných akcionářů. Častorál poskytne své
„Potvrzení“, neboť tito akcionáři usilovali o zrušení usnesení VH 2004, a jejich skupina na následující
VH zabrání zvolení K. Staňka do představenstva. Ale nějak to nevyšlo. Skupina akcionářů totiž rychle
pochopila, že co si s Častorálem ujedná, nebude stejně za krátký čas platit.
Kdy vlastně došlo ke zlomu, který Častorálovi přivodil tak posedlou zášť vůči předsedovi
představenstva K. Staňkovi. Byly to určité skutečnosti – podvodná rekonstrukce účetnictví, trvající
sedm let, za kterou Častorál nechal své družce vyplatit 2,7 milionů korun, proplácení pochybných
služeb, zfalšování auditu závěrky za rok 2010, velice podezřelé okolnosti kolem auditů za roky 2005 až
2007 (za 300 tisíc jeden audit) i jeho tragický výslech u soudu v Nicosii v r. 2011…
Když se vrátil do Prahy, halasně rozhlašoval, jak rozdrtil svou nedostižnou bystrostí mezinárodní
spiknutí právníků i samotného soudce, a zneškodnil jejich úsilí udělat z něho nedůvěryhodného
svědka. James Bond by k tak úžasnému, třebaže krajně pochybnému ukrajinskému univerzitnímu
profesorovi, šel od minuty do učení. Když se posléze představenstvo snažilo se souhlasem dozorčí
rady připojit k žalobě na jeho odvolání, Častorál přece jen pochopil, že předseda představenstva K.
Staněk mu přišel na jeho manipulování (když ne na nic horšího) s majetkem HPH a tedy majetkem
akcionářů.
Přitom sám Častorál ještě ve své výroční zprávě za rok 2009 (VH se konala v r. 2011), uvádí přehled
čtrnácti valných hromad od roku 2003 a u deseti z nich (od r. 2006) sděloval, že byly svolány „řádně
zvoleným představenstvem“. Dokonce i zprávu představenstva zařadil do své Výroční zprávy jako její
třetí část. Požadoval k tomu, aby jeho zprávu podepsali všichni členové představenstva, tedy i K.
Staněk. Tolik důvěry! Nebo potřeby, aby v té své likvidační destrukci HPH nezůstal sám a mohl na
představenstvo svádět, co jej napadne? Což stále pilně a přímo systematicky provozoval. V posledním
čase se však odmlčel, patrně těch pitomostí měla dost i jeho elitní skupina expertů a tak ho poněkud
zpacifikovala.
Jak je tedy možné, že Častorál až teprve od roku 2011 náhle prohlašuje, že představenstvo nikdy
nebylo platně zvoleno? A že K. Staněk se navíc jen vydává za předsedu představenstva? Což
korunoval prohlášením v roce 2014 na valné hromadě, že již před deseti lety věděl, jak mu bude
stávající představenstvo bránit v jeho skvělém realizování likvidace HPH. Bez jakýchkoliv zábran
popírat sám sebe a jen blábolit a blábolit, to je již vskutku na pováženou a takový stav může být pro
okolí nejen prudce nakažlivý (viz diskuze na internetu), ale i krajně nebezpečný.
Když již byla zmíněna diskusní žumpa na internetu, několik akcionářů sdělilo OSMĚ svou domněnku,
že nejčastější diskutér s nickem „jjj“ nemůže být podle všech příznaků nikdo jiný, než sám Častorál.
Ledacos by tomu mohlo nasvědčovat – deset vyjádření za necelý den, co jiného by také Častorál mohl
dělat. Všechny prakticky jen o K. Staňkovi, ze všeho tryskající nenávist, to je tedy posedlost. Přestože
OSMA nehodlá mít s touto diskuzí cokoliv společného, tady musí zasáhnout. Vzhledem ke slovníku
bolševické lůzy, kterým zmíněný diskutér dokonale vládne, to v žádném případu Častorál není a být
nemůže. Jakákoliv bezdůvodná obviňování, lhaní, anonymní zbabělost i tak hluboká pokleslost jsou

přece našemu univerzitnímu profesorovi cizí, ale opravdu naprosto cizí. Ani by k jeho vymyšlenému
univerzitnímu titulu nepříslušely, tak hluboko by jistě nechtěl klesnout. Vždyť přece Častorál tolik dbá
na svou pověst poctivého, spravedlivého a čestného likvidátora, která jej tolik, ale opravdu tolik
zdobí. Jasným důkazem jsou rovněž jeho jak písemná tak verbální vyjádření i nesporně nanejvýš
úspěšné vyvrcholení likvidace HPH, k němuž v těchto dnech dochází. Proto OSMA v tomto případu
podobná podezření odmítá, opravdu důrazně odmítá…

