Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH
(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu
loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje
rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti
být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své
likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
Nicméně naši vnitrácko-estébáčtí soudruzi veřejně na internetu, samozřejmě s hlubokou znalostí
záměrů kritiků Častorálovy neopakovatelné likvidace, oznamují akcionářům, co všechno tito
zaprodanci připravují. Dokonce diskutér „PK“ (tento nick již drahný čas patrně znamená akcionáře
Kaňovského) již bezpečně ví, vždyť je bohem osvícen a vyvolen, jaký to všechno s Harvardem vezme
konec. Všechny pohledávky budou oceněny nulou a společnost HPH se ze zákona pošle do
insolvence. Pokud jde vskutku o akcionáře Kaňovského, pak nám do insolvenčního stavu společnosti
HPH vstoupil boží vyvolenec, vybaven směsicí nebeské prozřetelnosti, evangelizačního poslání a
nebývalé proradnosti.
Nicméně připouští, že cosi mu Častorál se svou rabující rudou rotou tají a nechávají ho v trapné
nejistotě. V internetové diskuzi bezmocně přiznává, že ho dost zajímá „jak se k tomu postaví
předseda dozorčí rady a sdružení OSMA, protože nějakou odpovědnost pořád ještě má …“ Určit
k čemu by se měl předseda DR postavit, to je kupodivu zřejmě nad síly božího vyvolence. Dokonce
není schopen ozřejmit, proč volá k jakési odpovědnosti sdružení OSMA, kterou prý toto sdružení
pořád ještě má. Obviňovat bez uvedení důvodu, to našemu harvardskému evangelizátorovi jde a
zřejmě je na nejlepší cestě získat rudý vnitrácko-estébácký výuční list. To by byla dvojka – Častorál
s atestátem kvazi profesora a Kaňovský s vnitráckým potvrzením svého proradného řemesla.
Likvidátorovi experti však jsou pochopitelně připraveni jakýkoliv záškodnický záměr okamžitě zmařit,
takže není třeba se ničeho obávat. Vzorem jim je samozřejmě udatnost a mimořádná bystrost,
s jakou Častorál svého času geniálně prohlédl a rozmetal v Nikósii mezinárodní spiknutí, když
proradní spiklenci chtěli z Častorála před soudem učinit nedůvěryhodného svědka. Častorálova
genialita ovšem spočívala v tom, že se zostudil sám a nikoho k tomu nepotřeboval.
Diskutér maskovaný nickem „thanks“ zase spolehlivě ví, jak se velcí harvardští hráči snaží získat
stovky milionů z pohledávek, Vostrý si prý ponechá majetek „spojený s Azerem“, Ševčík přesvědčuje
paní Chvatíkovou, jak to udělat, aby HPH zanikl insolvencí. Thanks také ví, že tak by společnost
„ovládl team Jiříka s Mixovou“, čímž by se zmocnili Aspenu. Rovněž jasnozřivě ví, že se harvardští
zlotřilci rozhodují, kam až je možné zajít. Můžeme být ale klidní, thanks a jeho rudá tlupa bdí.
Thanks k tomu také dodává, že nemá cenu obracet se na Častorála a hodnotit jeho dvacetileté
výsledky, neboť akcionáři sdružení kolem Staňka ho účinně blokovali. Je pozoruhodné, že v těch
blábolech Častorálových kompliců nepadne ani zmínka o Koženém. Všichni neustále kradou, jen
Kožený je zřejmě nevinnost sama, leckdo by to mohl dokonce chápat jako projev vřelého parťáctví
Častorála s Koženým. Likvidátor se dokonce přestal o Koženém vyjadřovat jako o pravomocně
odsouzeném zločinci. Aby ne, když bývalý estébák Tříska, svého času rovněž bývalý první náměstek
ministra financí Klause, několikrát prohlásil, že v Česku Kožený nikoho neokradl.
Jsou ovšem i pochybovači. Ptají se proč komunistický bolševik Častorál všechny svoje likvidační akce
projel. Objekt v Ohradní, trusty, kauzu Bayer, pohledávky – prostě všechno na co sáhl. Podobně
padají otázky, proč to loupení nezastavil, proč ukrýval účetnictví, kam zmizelo 150 milionů korun
vyrabovaných z pražských účtů HPH. Byl to zřejmě pro Častorála pakatel, proto patrně nechal zmizet i
majetek za 50 milionů dolarů, který několik let bývalý estébák Oliva, podle osobního svědectví
Častorála na Slovensku přebíral a zpeněžoval. Těch 50 milionů dolarů to je v dnešním kurzu víc než

miliarda korun a v účetnictví HPH po takové sumě ani stopa. Kampak asi ta miliarda byla
zašantročena a kým?
Někam a někým určitě a tak napadá, zda ta zločinná skartace harvardských dokumentů nebyla
záměrným aktem. Přímo spojeným se zmizením právě těch 50 milionů dolarů, který zrealizovala
individua, dokrádající HPH po úderné Častorálově personální čistce v roce 2011. Posléze to dokonce
prohlédl i sám akcionář Kaňovský a proto se také nedávno v internetové diskuzi veřejně několik dnů
ptal: „Dokradou Kožený a Vostrý s pomocí likvidátora majetek 250 000 českých akcionářů?“ To již je
vskutku síla, když vyvolenec boží takhle obviní Častorála, majitele přímo zázračného atestátu
profesora ekonomie.
Tou skartací do harvardského dění také vstoupil další činitel, prý jakýsi archivář jménem Severa.
„Objevil“ jej další vysloužilý vnitrák Károly, o němž archivář Severa sdělil, že se spolu dlouhá léta znají.
Je ještě v dobré paměti, jak Károlyho na valné hromadě 2011 doporučoval Kaňovský ke zvolení do
představenstva. Tehdy to nevyšlo, přestože Károly na VH sliboval, že když bude zvolen, tak do roka
zmizí z HPH všechna soudní řízení. V roce 2016 zase Károly prý doporučil Častorálovi celé účetnictví i
další doklady a listiny uložit právě v údajném archivu SEVERA VSO, s.r.o., což skončilo trestuhodným
skartačním paskvilem za 181 tisíc.
Takových otázek je samozřejmě mnohem víc, přímo záplava. Vždyť Častorál harvardskou likvidaci
naplno przní již minimálně patnáct let. Osma by mohla spoustu otázek doplnit, ale raději se pokusí
pro likvidační počínání Častorála a jeho vnitrácko-estébáckého týmu poskytnout objasnění. Přestože
těch otázek není málo, všechny mají naprosto jednoduché vysvětlení, které pochází již z doby, kdy
soud Častorála jmenoval do funkce harvardského likvidátora.
Častorála soudu do funkce likvidátora navrhl akcionář, blízký nejen Koženému, ale zřejmě i bývalým
vnitrákům a estébákům, tehdy v HPH působícím (někteří působí dodnes). Čímž ovšem Osma
rozhodně nechce ani naznačovat jakékoliv protiprávní jednání (chraň Bůh). Nicméně jmenování
Častorála v sobě skrývá přece jen kardinální záhadu. Jak je možné, že do společnosti, postižené
největším rozkradením majetku v té době, bylo jmenováno harvardským likvidátorem individuum,
které nikdy žádnou likvidaci neprovádělo.
Vlastně jednu ano – ve společnosti ARC se činil třináct let, pak Častorála soud musel vyhodit, neboť
nebyl schopen sepsat ani prostý návrh na vymazání této společnosti, ač se o to pokoušel třikrát.
Nakonec v nedávném usnesení Národní centrály proti organizovanému zločinu vyšetřovatel uvedl do
usnesení, že oznamovatel, tedy Častorál, „předával policejnímu orgánu vlastní vyhodnocení věci a
další listiny, jejichž původ nedokázal vyšetřovateli žádným způsobem vysvětlit. Nebylo možné
identifikovat, kdo je jejich autorem a za jakým účelem byly vytvořeny“.
Takže fakt, že na co sáhl, to skončilo špatně, není žádným tajemstvím, ale jedinou Častorálovou
profesní schopností. Dokonce několikrát potvrzenou soudy. Velice záhy se obrátil na Koženého a
půjčil si půldruhého milionu korun. Tento svůj dluh přičinlivě převedl na Koženého, jako pohledávku
vůči Harvardu a pak již to jelo. Zanedlouho vyhlásil rekonstrukci harvardského účetnictví, jak jinak než
fingovanou, kterou „prováděla“ Častorálova paní družka celých šest let a inkasovala 2,7 milionu. Což
doplnil vyrabováním téměř 40 milionů během pouhých pěti měsíců v roce 2005. Dalších 100 milionů
z HPH zmizelo za následujících pár let, za což si pak ještě připsal odměnu 6 milionů.
Proto ptát se, zda Častorál na valnou hromadu přijde, či nikoliv, je zbytečné. Copak by se s takovým
hospodařením mohl osobně někomu z Harvardu ukázat, a ještě k tomu s málem napůl skartovaným
harvardským účetnictvím?

