Častorál ve vrcholné formě, Kaňovský sekunduje
(22. 05. 2016) Jak OSMA očekávala, dlouho Bohem vyvolenému akcionáři Kaňovskému ten jeho
razantní odchod z bohulibé diskuze o Harvardu nevydržel. Již před pár dny byl zase zpátky, po kolikáté
již, a prakticky hned se na OSMU obořil.
Prý K. Staněk zkreslil jeho klauniádu na poslední valné hromadě. Sice když vběhl zpátky do sálu, tak
namítal, že VH nebyla po jeho zmizení z jednacího sálu usnášení schopná, to ano. Ale ten svůj protest
prý nijak nezdůvodňoval a rozhodně nenamítal, že by mu nebylo umožněno hlasovat. Kde Kaňovský
vyčetl v textu na OSMA, že vykřikoval, že by mu nebylo umožněno hlasovat, těžko říci. Na OSMA je
uvedeno, že se vrátil s pokřikem „hlasování je neplatné, protože když odhlásil „své“ plné moci, bylo
přece porušeno hlasovací kvorum“. O nějakém namítání o umožnění či neumožnění hlasovat ani
slovo. Tak proč, pane Kaňovský, zase lžete, jen se vrátíte do té tak plodné harvardské diskuze? To
z vás jistě Pán Bůh, jehož jste vyvolencem, nebude mít velkou radost. Nebo že by vás ta diskusní
úroveň natolik inspirovala?
Když již je řeč o problému s pravdou, pak má zřejmě akcionář Kaňovský zářný a přímo úderný příklad
v našem bolševickém učitýlkovi Častorálovi, který sám sebe inauguroval na univerzitního profesora,
přednášejícího na několika vysokých školách. Z důvěryhodného zdroje se OSMA dozvěděla, že
převzácný likvidátor Častorál šíří, samozřejmě na příslušných místech, následující informaci – valnou
hromadu, jež se konala v roce 2004 a ještě další dvě, svolal K. Staněk jako osoba neoprávněná,
proto tyto VH byly zneplatněny. Ta stále sílící obsese Staňkem, pane likvidátore, ta by vás mohla
přivést třeba až k nepříčetnosti.
Při svolávání VH v roce 2004 nebyl K. Staněk ani členem představenstva, ani dozorčí rady, takže
žádnou VH svolat nemohl. Proto se svolání VH ujal tehdejší předseda dozorčí rady Kaňovský. V úzkém
souručenství s Častorálem ji pak svolali, třebaže v platnosti bylo předběžné opatření, které svolání
této VH zakazovalo. Prostě platné „předběžko“ vědomě ignorovali a to byl také důvod, proč tuto VH
po deseti letech Vrchní soud zneplatnil. Jak je jednoznačně uvedeno v odůvodnění rozsudku. Tady se
již v plném rozsahu projevil rozměr Častorálovy bezcharakternosti, zbabělosti a bolševicky zocelené
proradnosti.
Posedlost vnitrácko-estébáckým odhalováním třídního nepřítele už patrně ani ti nejpovolanější
Častorála nezbaví. Zvláště když se tak primitivním způsobem snaží zakrývat svou vlastní totální
neschopnost. Nebo že by snad již dospěl do stádia, kdy ve své rozvrácené mysli přestává vnímat i
naprosto evidentní skutečnosti? Své vlastní závažné pochybení, dokonce záměrné, „házet“ na někoho
jiného, to chce vskutku nebývalou dávku nemorálnosti a zlovolnosti i u vysloužilého komunistického
vnitráka. Že K. Staněk nemohl nikdy sám o sobě valnou hromadu svolat, si je Častorál dobře vědom,
vždyť tu valnou hromadu „upekl“ s Kaňovským. Mohl přitom takovému svolání klidně zabránit, stačilo
říci, že smlouvy se subjekty, zajišťujícími organizaci VH, prostě nepodepíše.
Častorál také rozhlašuje, že důvodem, proč od roku 2011 nejsou účetní závěrky HPH auditovány, je
skutečnost, že na příslušných VH se nepodařilo platně zvolit auditora, proto také žádnému
auditorovi nemohl provedení auditu zadat. Důvod je ovšem zcela jiný. Od roku 2011 valná hromada
stále určuje jednoho z nejlepších auditorů v Praze, ing. Ryneše, ke kterému Častorál zřejmě pojal
„nedůvěru“. Takže dělá, co může, jen aby tím auditorem ing. Ryneš nebyl. Proto jeho bohatýrské
tažení, především proti všem valným hromadám včetně té prosincové v roce 2011. Dokonce právě
tuto VH osobně Častorál zažaloval, právě kvůli tomu, že na ní akcionáři poprvé určili auditorem ing.
Ryneše. Kde jsou ty časy tak vstřícné auditorky A. Hřibové, že pane likvidátore. Přitom nedopadla
právě dobře; za svůj poslední audit (účetní závěrka za rok 2010) dostala tučnou pokutu a zákaz
činnosti.

Takže Častorál vymyslel další vylhaný argument a proto poslední čtyři účetní závěrky nejsou
auditované a tedy ani platné. Vlastně těch neplatných závěrek je pět, neboť ani závěrku za rok 2010,
auditovanou A. Hřibovou, valná hromada neschválila. Co na tom, že za jejich sestavení Častorál musel
zaplatit, vždyť to nešlo z jeho kapsy, ale z harvardské kasy. Což musí akcionáři samozřejmě pochopit,
přece shromáždit jen tak tužkou přes 25 miliard do vlastního jmění HPH, také něco musí stát.
Pojednou tedy i Častorálem lživě vymyšlené trestní stíhání T. Ševčíka, jako důvod proč utajuje
harvardské účetnictví, jaksi zmizel.
Častorál se dokonce ve svém úderném a útočném rozhodnutí za žádnou cenu nevydat harvardské
účetnictví, se v případu svého křivého nařčení T. Ševčíka nezastavil ani před zákonem. Jistě dobře ví,
že podle paragrafu 254 kdo účetní knihy zatají, nebo v nich uvede nepravdivé údaje, bude potrestán
odnětím svobody až na dva roky, nebo zákazem činnosti. Jestliže přitom způsobí na cizím majetku
škodu velkého rozsahu, je to na dva roky až osm let. Nakonec již také od počátku loňského roku leží
na policejním ředitelství pro Prahu 4 trestní oznámení. Ale zřejmě stále ještě leží… Rozházení 150
milionů korun bez jakéhokoliv výsledku, to už by ale mohla být škoda velkého rozsahu.
Dokonce i presumpci neviny, pokud šlo o vylhané stíhání T. Ševčíka, náš zázračný likvidátor suverénně
ignoroval. A tak pověřil JUDr. Malhockého, aby představenstvo o svém zásadním postoji písemně
informoval: „Likvidátor ctí presumpci neviny. Nemůže však připustit, aby se na nahlížení do
dokladů a záznamů společnosti HPH podílela osoba, které je v současné době šetřena policií…“ To
dokáže napsat jen bolševický právník! Kdepak asi k tomu svému titulu přišel? A to dokonce Malhocký
pracoval po listopadu 1989 na FAÚ, na ministerstvu financí!
Ještě se vraťme k jistě pozoruhodné zajímavosti, týkající se Bohem pomazaného akcionáře
Kaňovského a která s děním v HPH ani nesouvisí. Jeden z akcionářů HPH poslal OSMĚ odkaz na
internetovou diskuzi, vedenou na iDnes. Týkala se jakéhosi kněze na Moravě, který byl souzen za
prznění nezletilých chlapců (nebylo jim ani 15 let), jezdil za nimi do Přerova a dával jim za to údajně
peníze. V této diskuzi se objevilo několik příspěvků s označením Petr Kaňovský a zmíněný akcionář
chtěl vědět, zda by to mohl být ten Petr Kaňovský, angažující se také na internetu v diskuzi o likvidaci
HPH. Zvláště jej zajímalo, zda mohl vůbec napsat následující text:
„Homosexuální osoby jsou povolány k čistotě. Skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává k vnitřní
svobodě, často skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost mohou a mají se
postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti“.
Což autor, označující se jako Petr Kaňovský, ještě doplňuje, že když něčemu takovému dojde, tak prý
přeložení dotyčného kněze do jiné farnosti je vesměs potřebné (jenom potřebné?), ať jsou obvinění
pravdivá, či nikoliv. Protože prý by jeho činnost ve stávající farnosti nebyla kvůli různým řečem
vhodná (jenom kvůli řečem, no potěš Bůh) a že je doporučeno, aby se záležitost vyšetřila (dokonce
doporučeno a kým?). Církev prý kněze může převést na jiné činnosti, kde se vliv jeho sexuálních
problémů eliminuje (jakýmpak asi způsobem?) Tyto výlevy pak autor doplnil odkazy na paragrafy
v katechismu.cz.
OSMA rozhodně není povolána, aby posuzovala nebo přisuzovala autorství komukoliv, zvláště pak na
základě tak úchylného textu a k tomu doprovodných sdělení podobné „kvality“. Jen pár podotknutí
k tomu. Jak může ctnost sebeovládání vést homosexuála k vnitřní svobodě? Když žádné ctnostné
sebeovládání nemá, jak ukazuje případ zmíněného božího služebníka? Dokonce stačí, když k tomu
přidá pár modliteb a nezištné přátelství, pak prý bude nezadržitelně spět ke křesťanské dokonalosti!
To je tedy síla! Každopádně to psalo individuum pokryteckého ražení, když už ničeho jiného, a zřejmě
zběhlé v katechismu a jeho paragrafech. Ovšem je třeba především zvážit možnost, že kdosi se mohl
pokusit amatérsky zneužít jména Petra Kaňovského a zničit jeho nimbus Božího vyvolence, kterým se
sám obdařil.

Příště se OSMA ještě vrátí k záležitosti s audity účetních závěrek a k odmítání Častorála akceptovat
auditora, zvoleného valnou hromadou.

