Jak to je s Porubou a anonymem
(09. 09. 2016) Když OSMA zveřejnila, že kdosi v Ostravě Porubě anonymně udal, jak některé články
publikované na těchto stránkách P. Kaňovskému ubližují i urážejí ho, tak se náš rozmilý Petřík
rozhořčil, ale opravdu rozhořčil. Hned také dal svému jistě spravedlivému pobouření průchod.
Ve středu 7. 9. 2016, pln jistě nelíčeného překvapení, zvolal „anonym z Poruby? Kam na ty nesmysly
chodíte“? O den později, stále rozhořčen, byl dokonce ještě sdílnější a ulevil si: „osma 1997.cz?
Myslím, že už ta zmínka o „anonymovi z Poruby“ ukazuje, co si o důvěryhodnosti jejích zpráv myslet“.
Proč ale ten anonym Kaňovského tak irituje? Nebo že by to byla Poruba? Že by snad věděl, jak to
s tím udáním je?
Tak abychom si v tom udělali jasno. Koncem srpna byl K. Staněk předvolán na MOP Dejvice, aby
odpověděl na otázky, které poslalo OOP Ostrava Poruba 1. Když chtěl K. Staněk vědět, kdo jej udal a
proč se to vyšetřuje v Ostravě Porubě, byl odkázán na tamního vyšetřovatele. Tak je to také
zaznamenáno v úředním záznamu o podání vysvětlení. Spojil se s ním, ten mu sdělil, že udání bylo
původně anonymní, ale podařilo se toho anonyma identifikovat. Nesporně dobrá práce policie.
Ostravský vyšetřovatel poslal do Prahy seznam otázek pro K. Staňka a k němu přílohy. Jednou z příloh
je „ÚZ o podání vysvětlení – KAŇOVSKÝ“. Tak takový je stav tedy původně anonymního udání na K.
Staňka.
Je proto nesporné, že P. Kaňovský podával ve věci vysvětlení a je informován o udání v Ostravě
Porubě, stejně jako K. Staněk. Možná i víc. Tak proč, pane Kaňovský, opět klamete? To jste už tak
prolezlý proradností, že se k věcem neumíte postavit bez tak primitivního popírání a prostoduchého
mlžení? A okamžitě začnete zpochybňovat důvěryhodnosti OSMY i její informace. Právě vy, Boží
vyvolenec, jehož proradnost někdy až bere dech. Je nevídané, jakým charakterem Bůh Kaňovského
obdařil. Ale jak říkali naši předkové – koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.
Ovšem tolik koncentrované falešnosti, to už je na pováženou. Na jedné straně veřejně vyzývat orgány
HPH, aby spolupracovaly s Častorálem a přitom pokoutně šířit mezi akcionáři osobní zkušenost, že
jakékoliv jednání s likvidátorem není možné. Dál vyzývat, když s Častorálem nelze spolupracovat, tak
nechť představenstvo s dozorčí radou alespoň spolupráci s Častorálem předstírají. A tahle
bezcharakterní osoba se pokouší degradovat důvěryhodnost OSMY!
K tomu se OSMA opět ptá – pane Kaňovský již vám sdělil likvidátor původ těch sto tisíc, které K.
Staněk u soudu složil za podání návrhu na předběžné opatření? Jak se zdá, také tohle Častorál tají i
před svým nejoddanějším soudruhem. OSMA si tedy dovolí poradit. Až zase budete v Praze, stačí
nahlédnout do spisu a budete to najisto vědět a můžete tak bez problému dostát svému slovu. Jako
muž dbalý své cti. Přece vám vaše osobní čest není naprosto lhostejná… Také jste před časem
sliboval, že zjistíte, jak mohlo dojít k té trapnosti, když se Častorál při podání návrhu do Obchodního
rejstříku přepočítal o pět let a tři měsíce. Stále jste nedokázal nic zjistit? Ale nevěšte hlavu, hlavně že
se cítíte jako Boží vyvolenec povolán zpochybňovat informace OSMY.
OSMA sice nemá s podáváním vysvětlení žádné zkušenosti, ale jen tak napadá. Není obvyklé při
udání, že policie nejprve vyzve k podání vysvětlení toho, kdo udal a pak toho kdo byl udán? Ale
zřejmě to bude jinak. Nejprve asi podávala vysvětlení v tomto případě anonymní osoba, neboť byla
odhalena a pak přišel na řadu Kaňovský, jako ten kdo měl utrpět újmu, pak K. Staněk. Takže jak
Kaňovský, tak i Staněk budou jistě velice zvědaví, kdo to udání podal. Byla by to nádhera, kdyby udání
provedla nějaká Kaňovského obdivovatelka, která se již nemohla dívat, jak těmi články statečně trpí.
Jedna nebo dvě občas K. Staňkovi i OSMĚ píší. Jak by se asi s tím Kaňovský vyrovnával? Určitě by mu
to velice lichotilo, jak by ne. Tak vida, k čemu by mohla být ta Poruba dobrá, a přesto se Kaňovský
snaží předstírat, že neví, o co jde a že je to nesmysl.

