Dva zázraky v harvardské likvidaci
(30. 03. 2016) V rušném dění kolem harvardské likvidace také poněkud zanikla elektronická aukce na
právo za 20 milionů se soudit o zablokovaných 100 milionů korun, kterou nesmyslně vyhlásil Častorál.
OSMA poukázala na závažné pochybení a nejasnosti ve zveřejněné smlouvě, kterou měl nabyvatel,
tedy vítěz aukce, uzavřít s prodávajícím HPH.
Což stačilo, aby akcionář Kaňovský okamžitě přispěchal s dalším přívalem své obdivuhodné
proradnosti, jen aby zakryl již proslulou neschopnost Častorála. Svým osobitým způsobem zareagoval
- rozhořčeně na internetu pokáral a obvinil OSMA: „Nebývalo vhodné na to upozornit vyhlašovatele
ještě před aukčním kolem?“ Pomiňme, zda bývalo či nebývalo - ve svatém pobouření i Boží
pomazanec napíše pitomost. Je nutno přiznat, že OSMA i o včasném upozornění na ta pochybení
v dobré vůli uvažovala. Leč bylo třeba vzít v úvahu text, který bolševický podplukovník a zázračný
univerzitní profesor ekonomie Častorál, bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání, na „Oficiální
prezentaci likvidátora HPH“ před časem napsal.
Ve svém textu sdělil, že „OSMA je brána a využívána panem Staňkem jako nátlakový prostředek,
aby likvidátor HPH byl prezentován jako osoba profesně i morálně nezpůsobilá k výkonu funkce
likvidátora HPH“. Nikdo nemusí ani v nejmenším k něčemu takovému OSMU využívat. Výhradně sám
Častorál se zasloužil, že dnes má svou profesní nezpůsobilost již pětkrát soudními usneseními
potvrzenou. Naposledy při jmenování dalších dvou likvidátorů do HPH (usnesení není zatím
pravomocné). Podplukovník Častorál se dokonce pochlubil, že OSMU také udal na Ministerstvu vnitra
„aby bylo přešetřeno, jak se sdružení OSMA nebo jeho osoby, podílí na šíření pomluv a
dezinformací v v rámci HPH“. Nějak tato likvidátorova bohulibá iniciativa na ministerstvu nezabrala a
tak udání skončilo v odpadkovém koši.
Při znalosti Častorálova brilantního analytického myšlení dospěla OSMA k závěru, že by si veřejné
upozornění nemohl náš profesor vykládat jinak, než jako další šíření pomluv, dezinformací a hanobení
své profesní způsobilosti i útok na jím tak skvěle vedenou likvidaci. Proto OSMA se svými zjištěními ve
smlouvě posečkala. Své karatelství na internetu však Kaňovský ještě umocnil sdělením, že aukce se
konala 15. 3. 2016 a byla oznámena 24. února 2016. Čímž chtěl náš Boží pomazanec nepochybně
zdůraznit, že OSMA měla povinnost a tři týdny času Častorála upozornit.
Potřebnou dávku své proradnosti Kaňovský ze sebe vydal (aby byl Častorál spokojen), když celou věc
s pochybnou smlouvou posléze smetl rukou mávnutím: „Beztak se jednalo jen o NÁVRH smlouvy o
převodu práv, viz aukční vyhláška…“ V aukční vyhlášce sice nebyla žádná zmínka o NÁVRHU
smlouvy, ale to by nebyl Kaňovský, aby když je příležitost, si s potěšením nezalhal. Kde se
v Kaňovském bere tolik chucpe, aby OSMA diktoval, kdy má pročíst Častorálovu vyhlášku a že má v ní
zjištěná pochybení sdělovat Častorálovi? Ten bolševismus likvidátorovy osobní vnitrácko-estébácké
kamarily je tedy stále prudce virulentní. Nebo se osobně takovým posvátným právem Kaňovský
obdařil, když sám sebe pomazal a prohlásil se za Božího vyvolence?
Nemá snad Častorál dostatek bohatě placených příslušníků ve svém elitním týmu expertů, kteří
dávno musí vědět, že Častorála již není možné samotného k čemukoliv pustit? K čemu je má? Jen aby
je za takové lajdáctví bohatě vyplácel? Tak proč oni nedohlédli, nekontrolovali, vždyť musí notoricky
vědět, čeho všeho je Častorál schopen. Proč je Kaňovský ostře nepokárá pro zanedbání povinností?
Proč Kaňovský obviňuje OSMA? Proč sám nenapomene Častorála, aby nezveřejňoval naprosté
nesmysly? Zřejmě z prosté zbabělosti, přece nesmí kárat Častorála, ani soudruhy z jeho elitního týmu
expertů. To by se pan univerzitní profesor velice hněval, ale opravdu velice moc hněval. Ach Bože,
tolik svaté proradnosti a zbožného záští v jedné pomazané hlavě…

Přitom přece sám Kaňovský dobře ví o Častorálově totální neschopnosti, dokonce se svým
znechucením se pokoutně svěřuje akcionářům, ale jen těm, které zastupuje: „Nenadělám nic s tím,
že likvidátor není schopen zveřejnit pro akcionáře srozumitelné informace, jak by likvidace měla
dále pokračovat a k čemu směřuje. Je to velice mrzuté, ale bohužel své šance cokoliv pozitivního
ovlivnit vidím stále menší“. K čemuž dodal, že je natolik znechucen, proto chce kauzu HPH úplně
opustit, neboť nemá zapotřebí takové věci řešit. Jako vždy, když nějaké své rozhodnutí oznámí, tak to
neudělal ani tentokrát.
Což napsal před rokem a čtvrt. Proč to tedy neřekne veřejně? Ze zbabělosti, či snad z poníženě
přítulné pokory k tomu, co Častorál v harvardské likvidaci dokázal? Nebo že by snad šlo o jakousi
dispozici? Tomu by nasvědčovala výzva, kterou o Vánocích roku 2014 adresoval orgánům HPH.
Nabádal je k nanejvýš mravnímu jednání, jestliže bojují s likvidátorem: „Nemůžete to dělat neveřejně
s tím, že navenek budete vystupovat jednotně“? Je třeba k převzácnému charakteru Božího
vyvolence dodávat jediné slovo? Ale že jej Bůh obdařil zatraceně silným žaludkem a k tomu tak
nerozbornou záludností.
Zůstává otázka – co vlastně Kaňovského tak přímo osudově k Častorálovi poutá a proč s tak
nepochopitelnou zavilostí dokonce neváhá popírat sám sebe? Že by snad mohl ztratit cosi
nepostradatelného, na čem mu tolik záleží? Stejně je těžko uvěřitelné, jak se mohou dvě takové
osoby sejít na jednom místě, ještě k tomu bohužel v HPH. Jeden se inauguruje na univerzitního
profesora ekonomie, aniž má jakékoliv ekonomické vzdělání, přesto přednáší na několika vysokých
školách, jak o sobě rozhlašuje. Tady jde přímo o profesorský zázrak, nebo že by snad o něco jiného?
Druhý zase o sobě prohlásí, že je Bohem osloveným, vyvoleným a předurčeným, což je ještě větší div.
Stačí jen udělat dva zázraky a Kaňovský bude blahoslaven a na nejlepší cestě být prohlášen za
svatého. Vlastně jeden již učinil – evangelizoval harvardskou likvidaci! Co svět světem stojí, nikomu se
ještě evangelizovat likvidaci nepodařilo. Patrně proto, že ještě nikoho taková pitomost nenapadla.
Oba však nedělají nic jiného, než klamou akcionáře a rukou společnou a nerozdílnou pilně pohřbívají
harvardskou likvidaci. Kaňovský k tomu ještě dodává svou osobní přidanou hodnotu, když
s potěšením stále a neúnavně přepočítává zemřelé akcionáře. Především ty, od nichž sdružení OSMA
obdrželo plné moci.

