Být urážen, to se Kaňovskému líbí?
(06. 10. 2016) Jak se zdá, začala poslední etapa harvardské likvidace v pečlivé režii sice falešného
univerzitního profesora ekonomie, zato však echt pravého bolševického policajtského podplukovníka
Častorála. Jde o konec neodvratný, jen je třeba vyčkat, kdo a kdy zasadí likvidaci HPH poslední ránu
z milosti. Měl by to být ze zákona likvidátor Častorál, ale ten s tím má zřejmě nemalé problémy…
Musí si nejdřív opatřit někoho, kdo by mu ten návrh na insolvenční řízení sepsal. Jak již v minulosti
osobně prokázal, sám něčeho takového bude asi těžko schopen, třebaže podle svého tvrzení přednáší
na několika vysokých školách. Což je spojeno s druhým problémem – co s harvardským účetnictvím.
Přece nemůže nějakému insolvenčnímu správci poskytnout možnost, aby dostal do ruky faktury, za
co všechno byla dražební společnost Vaberg placena a kdo další a jaké částky pobíral. Nebo aby
někdo dokonce mohl zkoumat, kam zmizelo těch 150 milionů korun, údajně vynaložených na
získávání ukradeného majetku zpět do společnosti HPH. O těch desítkách milionů dolarů, získaných
přebíráním a zpeněžováním Vostrého majetku na Slovensku ani nemluvě. A když se k tomu připočtou
dluhy, které Častorál nadělal…
Než tyto své likvidační problémy Častorál vyřeší, bude třeba jisté dávky trpělivosti, nicméně akcionáři
HPH se nudit rozhodně nebudou. Pár svých estrádních kousků již má likvidátor určitě připravených a
začal vskutku slušným kalibrem. Do protokolu policejnímu vyšetřovateli sdělil, že se soudní cestou
domáhá, aby akcie zrušených Koženého kyperských společností byly určeny do vlastnictví HPH. Měl
na to sice dostatek času nejméně osm let, leč teprve když harvardskou kasu vymetl do poslední
koruny, tak usoudil, že na takový úderný krok nastal ten pravý čas. Ovšem ani vyšetřovateli k tomu
nehodlal sdělit jakékoliv bližší informace. Jak by také mohl, vždyť přeběhlíci a zaprodanci jen číhají na
svou příležitost. Nebo že by snad šlo jen o další z Častorálových trapných blábolů, kterými se snaží
předstírat, že něco dělá?
Poněkud horší to ovšem bude mít Častorál s majetkem Vostrého na Slovensku, který přebíral a
zpeněžoval Vaberg, dražební společnost bývalého estébáka Olivy. Někam ty desítky milionů dolarů
(Častorál se zmiňoval o 50 milionech), přece musel Častorál s Olivou „uklidit“, když nejsou vedeny
v harvardském, prý rekonstruovaném, účetnictví. Což může dokonce vyvolat podezření, že třeba
došlo k rozkradení toho zpeněženého majetku. Kdo ví, v HPH není přece nic nemožného, kolik jen
příkoří zaprodanci a přisluhovači způsobili Častorálovi a letité utajování harvardských účetních knih i
utajování údajně rekonstruovaného účetnictví HPH rovněž o ledasčem nasvědčuje. Dokonce se může
z toho všeho zrodit i další podezření, že Častorálova vnitrácko-estébácká bolševická tlupa ty zbytky po
Koženém a Vostrém zprivatizovala podruhé…
K pestrému zakončení likvidace HPH se také na poslední chvíli rozhodl přispět rovněž náš rozmilý
Petřík Kaňovský. Cítí se prý urážen tím, co je publikováno na stránkách OSMA, patrně proto za něj
jistá oddaná akcionářka měla podat v Porubě udání. Vzniká tím ovšem jakási těžko pochopitelná
situace. Kaňovský má prý pocit, že je na stránkách OSMA urážen, přitom na svých internetových
stránkách vesele šíří právě ty texty, kterými má být OSMOU urážen! Nezavání to snad dokonce jistou
dávkou masochismu? Že by snad to „urážení“ dělalo egu P. Kaňovského natolik dobře, že se tím ještě
chlubí? Těžko pro takové schizofrenní počínání najít přijatelné vysvětlení.
Jak vlastně mohou texty na OSMA Kaňovského urážet, když je zřejmě s chutí na svých internetových
stránkách zveřejňuje? Přitom před pár měsíci dokonce prohlašoval, že ze svých stránek odstranil
odkaz na jisté poloanonymní stránky (nesporně šlo o stránky OSMA). Důvod byl jednoznačný – prý se
nebude podílet na šíření lživých a zavádějících informací, které uvádějí akcionáře v omyl. Jak je tedy
možné, že ty lživé a zavádějící informace osobně šíří bez zábran dál, i s texty které jej prý urážejí? Že
by Kaňovský nebyl schopen ani sám určit, zda je vůbec urážen a musí to za něj učinit jeho věrná a
oddaná obdivovatelka, případně i nějaký zakamuflovaný obdivovatel?

Jen tak na okraj – když Kaňovský klidně a bez jakéhokoliv požádání o svolení na svém webu
zveřejňuje kompletní stránky OSMA, nejde náhodou o porušování autorských práv a zásah do
duševního vlastnictví? A také o nebývale sprosté parazitování na činnosti někoho jiného? Ale to
patrně Kaňovského nemůže vůbec ani napadnout. Vždyť jak se ukazuje, je jeho morálka bolševicky
zakalena Častorálovou estébáckou-vnitráckou grupou. Jak jinak by Kaňovský mohl zveřejnit na svých
stránkách jakési ocenění akcií HPH, které přímo přetéká obviňováním členů představenstva a dozorčí
rady HPH z nezákonného jednání a zločinných skutků? Samozřejmě bez sebemenšího doložení.
Častorál musí mít ze svého fámula skutečně radost.
Nějakým dokazováním se přece kovaní bolševici nemohou ponižovat. Nakonec co očekávat právě od
akcionáře Kaňovského, který je stále ponořen do své nové filozofie „zde a nyní“ a je mu lhostejné, že
Častorálova totální neschopnost připravila čtvrt milionu akcionářů o jejich majetek. Nebo že by to
nebyla jen neschopnost? Nicméně rozhodně by bylo mnohem zajímavější Kaňovského vysvětlení,
když jej texty na OSMA urážejí, proč je přesto tak přičinlivě a zdá se, že se zalíbením, na internetu šíří.
Aby nakonec nějaká další horlivá obdivovatelka Kaňovského neudala, že na svých internetových
stránkách uráží sám sebe…

