Ave Kaňovský, spasiteli harvardské likvidace!
(22. 03. 2016) Další své posvátné evangelium ze sebe vydal Bohem vyvolený akcionář Kaňovský.
V internetové diskuzi sepsul všechny diskutéry, že se ukrývají pod anonymními nicky a označil je za
zbabělce. Dokonce je vyzval, aby odhodili svou zbabělost a čelili pod vlastními jmény různým
negativním důsledkům, včetně výsměchu na různých anonymních stránkách.
Doposud podle Kaňovského byly anonymní jen stránky OSMA. Pojednou je jich víc, jinak by
nezmiňoval „různé anonymní stránky“. Dalšími jsou pak jedině „Oficiální stránky likvidátora HPH“. Že
by konečně Kaňovský rozpoznal i jejich anonymnost a ještě se k tomu veřejně přiznal? Takhle vrazit
nůž do likvidátorových zad! A není to poprvé!
Co tedy Kaňovský ve svém evangeliu (evangelium = radostná zpráva) sděluje. Vůbec nic, jen klade
otázky naplněné jeho obvyklou proradností: Kdo zkusil ovlivnit výsledek insolvenčního řízení? Je všem
jedno, že akcie HPH jsou léta neobchodovatelné? Máme tři likvidátory, kdo je oslovil? Kdo zkusil
urychlit soudní řízení?
Ovlivnit insolvenční řízení samozřejmě zkusil jen Kaňovský. Daroval společnosti 364 tisíc, aby
likvidátor mohl zažehnat případný konkurs. Zkusil to, i když soud nějak nebral jeho snahu na vědomí.
Ani když po soudci žádal, aby své ústní zdůvodnění po vynesení rozhodnutí zanesl do protokolu
z jednání. Jen v té souvislosti malé připomenutí – již jste se, pane Kaňovský, zeptal likvidátora na
původ těch 100 tisíc, co musel předseda představenstva složit u soudu jako kauci k návrhu na
předběžné opatření? Když jste již obvinil diskutéry ze zbabělosti, nejste vy sám ještě větší zbabělec,
když se bojíte - coby věrný druh likvidátora - zeptat na zcela banální věc - zda těch sto tisíc bylo
zaplaceno z účtu HPH?
Samozřejmě, že jediný, kdo za obnovení převodů akcií HPH, tedy obchodování s nimi, jako lev bojuje,
je Kaňovský, nesporně s pomocí Boží. Vždyť přece 87 akcionářů, které zastupuje, jsou s průběhem
patnáctileté likvidace naprosto spokojení a netouží po ničem jiném, než aby mohli akcie HPH
prodávat a nakupovat. Dokonce ani nepožadují výplatu likvidačního zůstatku, ani je k něčemu
takovému ve svém evangeliu Kaňovský nevyzývá.
Kdo zkusil urychlit soudní řízení, ptá se Kaňovský. Pochopitelně, že jen a jen on, v úzké spolupráci
zneplatňuje valné hromady v oddaném souznění s likvidátorem. Je pravda, že tím hlavním
akcelerátorem zneplatňování je Častorál, ovšem i Kaňovský má svůj patřičný podíl a o ten se
nenechá, jak vidět, v žádném případě připravit. Ave Kaňovský, hosana spasiteli harvardské likvidace,
tebou osobně evangelizované!
Nicméně upozorňuje, že HPH má tři likvidátory a ptá se, kdo se je zkusil oslovit. Zkoušet oslovit
Častorála je marné a dávno vyzkoušené. Prostě nereaguje a vyřízeno. Rovněž na Kaňovského poslední
výzvu (zveřejněnou) odpověděl svým hrdinným zatvrzelým mlčením. Nebo snad Kaňovský po vzoru
Častorála jeho odpověď zamlčel, protože se mu nehodila? Ale když se Kaňovský takto ptá, stejně tak
se ptá OSMA – pane Kaňovský, vy jste oba soudem ustanovené likvidátory (nepravomocně) sám
osobně oslovil? Samozřejmě neoslovil, to by vám Častorál rozhodně neodpustil a měl byste jen další
vroubek. Co vroubek, to by byl přímo zásek sekerou. Tak kde je vaše statečnost, když k ní se svou
oblíbenou proradností vyzýváte ostatní?
V Kaňovského evangeliu jsou také výzvy, aby akcionáři oslovovali Častorála a podávali stížnosti. Jak je
pro akcionáře marné Častorála oslovovat, již bylo řečeno. Za vše hovoří jeho absence na poslední
valné hromadě, kdy nejenže ignoroval svou zákonnou povinnost podat valné hromadě zprávu o stavu
společnosti, ale dal jednoznačně najevo, jak mu na akcionářích vůbec nezáleží. Přestože je jejich
zaměstnancem a je soudem jmenovaným likvidátorem, aby hájil zájmy akcionářů a prosazoval jejich

práva. S podáním zprávy jednou za rok o jejich společnosti není ochoten se obtěžovat? Spíše to byl
zřejmě strach postavit se před akcionáře, když již bylo známo, že přivedl HPH na mizinu.
Jestliže však přesto budou někteří akcionáři žádat o informace, dovolí si OSMA poradit. V žádném
případě se neptejte, kdy skončí likvidace. Víte přece, jaké má Častorál potíže s počítáním let, takže ani
nespočítá, kdy uplyne pět let a tři měsíce. Rovněž se neptejte, kolik miliónů již nashromáždil do
likvidačního zůstatku. I s počítáním peněžních částek má likvidátor velké potíže. Vždyť v úředním
dopise spočítal, že 80 tisíc a 54 tisíc je 105 tisíc, když vymáhal vrácení funkční odměny po předsedovi
dozorčí rady. Takové otázky by jistě pokládal za těžkou provokaci. Také dotaz, kde ještě jsou finanční
prostředky, které Častorál zakrátko získá a převede do likvidačního zůstatku, by nebyl vůbec vhodný.
Vždyť on sám to neví, když zablokované miliony v Praze posílá své právníky hledat a zajišťovat
v Lucembursku. Vlastně už to ví, když mu OSMA prozradila, kde jsou k nalezení.
Pokud jde o podávání stížností - kolik jich Kaňovský podal a na co si stěžoval? Kromě žalob na valné
hromady, které podává jen s úmyslem, aby byly zneplatněny. Což prostoduše předvedl na poslední
valné hromadě, kdy při hlasování o stanovách zmizel z jednacího sálu a odhlásil se z registrace. Když
hlasování skončilo, zase se zaregistroval, vřítil se do jednacího sálu s pokřikem, že hlasování je
neplatné, protože bez jeho akcií bylo porušeno hlasovací kvórum. Jeho klaunské vystoupení mělo tak
mimořádný úspěch, že si jej někteří akcionáři horlivě fotografovali.
Ještě k tomu podávání stížností - jedna zkušenost přímo z „terénu“. Předseda představenstva K.
Staněk podal v květnu roku 2012 trestní oznámení na likvidátora ve věci rekonstrukce účetnictví.
Vyšetřování a přešetřování celé věci ještě dodnes není ukončeno, přestože je pod bdělým dohledem
dvou státních zastupitelství. Další trestní oznámení, podané počátkem roku 2015 u stejného
policejního vyšetřovatele, zřejmě poklidně leží a patrně bude ještě ležet. Dvě žaloby na odvolání
likvidátora stejně nerušeně spočívají někde v soudním regálu, třebaže jedna byla podaná v roce 2013
a druhá počátkem r. 2015. A nikdo vůbec neví, kam se podělo 150 milionů, Častorálem bezvýsledně
rozházených. Příval desetimilionových zisků z působení firmy Vaberg na Slovensku nepočítaje.
Ovšem cosi se s Božím vyvolencem Kaňovským událo. Zda vlivem jím nově vyznávaného filozofického
směru, tedy ponořování se do „zde a nyní“, těžko říci. Zveřejněním svého evangelijního poselství 21.
3. se rozloučil se svými kolegy diskutéry v 23:34 dojatě slovy: „Se zbabělci nemá smysl diskutovat“,
k čemuž dodal „užijte si to tu“! Takže těm třem nebo čtyřem osamělým diskutérům nezbývá než
posypat si hlavu popelem, roztrhnout roucho své a kát se, jak činěno bývalo v dobách biblických (že
ano, pane Kaňovský).
Boží vyvolenec Kaňovský tak odchází, vyštván zbabělostí a anonymitou internetových diskutérů.
Odchází tolik oddaný Častorálův strážce, vytrvalý ochránce jeho totální neschopnosti, již pětkrát
potvrzené soudem. Opouští nás, pokolikáté již? Proto neztrácejme jistotu, že by se nám opět nevrátil.
Jenže kdo zatím bude pilně přepočítávat zemřelé akcionáře, kteří dali OSMA své plné moci? Že by si
tuhle morbidnost nechal Kaňovský ujít?

