Kaňovského obdivovatelka prozradila, kdo udával
(20. 09. 2016) Tak vida jak stačí málo, jen popsání skutečné situace, kterou nelze vyvrátit (i když
snaha byla) a z Kaňovského se pomalu souká přiznání, že je do udání v Ostravě Porubě docela dobře
zasvěcen.
Nejprve sice celou věc označí za nesmysl, pak připojí obvinění OSMY z nedůvěryhodnosti a nakonec,
když není vyhnutí, sděluje na svých stránkách:
„Je mi známo, že bylo v Ostravě Porubě podáno trestní oznámení ve věci příspěvků OSMA, přičemž
toto podání bylo učiněno neanonymně osobou, která ovšem není z Poruby. Označení „anonym
z Poruby“ je tedy zcela mylné, stejně, jako že Policie musela činit kroky k jejímu odhalení.“
Kupodivu toto Kaňovského sdělení již není doplněno agresivně záludným napadáním OSMY, zato
Kaňovský přiznává, že udávající osobu zná, že dokonce není z Poruby, i že o podání trestního
oznámení ví. Proč to nesdělil hned, místo označování tohoto udání za nesmysl a napadání OSMY? Ta
pobožnůstkářská proradnost! Přitom OSMA netvrdila, že udání podal někdo z Poruby, ale že bylo
podáno v Porubě. A pokud jde o anonyma, tak tuto informaci získala přímo v Porubě, ale
nezmiňovala, že by policie musela činit nějaké kroky k jeho odhalení.
Škoda, že Kaňovský také neobjasnil, proč se udávalo až v Porubě, nikoliv třeba v Brně, nebo dokonce
v Praze, kam takové udání místně patří. Že by důvodem bylo, když by chtěl K. Staněk nahlédnout do
spisu, tak aby si těch 700 kilometrů do Ostravy a zpátky patřičně užil a také aby ho to něco stálo?
Nelze odolat a nepodotknout, samozřejmě v obecné rovině, že když zmizí podstata loajálnosti, tak jak
je v této zemi obvyklé, všechno se hned „vykecá“.
Rovněž škoda, že Kaňovský, když připustil, že osoba podávající udání není z Poruby, tedy že ví, o koho
jde, ji neidentifikoval podrobněji. Ale ani nemusel. Učinila to za něj jedna z jeho obdivovatelek, která
Staňkovi sdělila, že to udání je jen jeho fantazie a navrhla, aby se Staněk Kaňovskému omluvil. Takže
udání je jen fantazie, zasluhující omluvu, třebaže bylo Kaňovským potvrzeno? Zřejmě jsou pro tuto
obdivovatelku rovněž fantazií i výzvy Kaňovského, aby orgány HPH alespoň předstíraly spolupráci s
Častorálem, přestože ten není schopen jakéhokoliv jednání o likvidaci. Což Kaňovský utajeně
oznamoval již kdy „svým“ akcionářům. I za to je třeba omluvy? Že by tuto svou věrnou obdivovatelku
při rozesílání informací o Častorálově totální likvidátorské neschopnosti Kaňovský vynechal?
Takový předpoklad je zřejmě vyloučený, neboť obdivovatelka je s Kaňovským patrně v natolik
přátelském vztahu, že osobu, udávající v Porubě zná. Alespoň K. Staňkovi sdělila: „plně souhlasím
s udáním akcionářky…“ Tak vida, kdo všechno o tom udání ví, dokonce s takovými podrobnostmi. Což
jen navíc potvrzuje důvěryhodnost OSMY i v jejích předpokladech, když uvedla „bylo by nádherné,
kdyby udání provedla nějaká Kaňovského obdivovatelka…“. A hle, stalo se! Viz text „Jak je to
s Porubou a anonymem“. Takže nakonec z toho vychází demonstrace skutečné mužnosti - nechat za
sebe podávat trestní oznámení jednou ze svých oddaných obdivovatelek.
Tak proč pane Kaňovský tolik klamání, mlžení i proradného osočování OSMY z nesmyslů a
nedůvěryhodnosti i schovávání se za ženské sukně? Když nakonec vychází najevo, bůhví kdo všechno
o udání věděl i s identitou akcionářky, která udání podala? Že byste jen věděl, že nebyla z Poruby? Ale
o kterou udávající osobu vlastně jde, to jste vůbec, ale opravdu vůbec netušil? V tom případě se
nelze ubránit podezření, že akcionářka, která v Porubě udávala, může být třeba i ta vaše tak věrná
obdivovatelka, která napsala K. Staňkovi, a své udání před vámi častorálovsky vzorně utajila. Pokud
by tomu tak bylo, zbývá již jen jedna záhada: kdo byl vlastně udán – OSMA, nebo sám K. Staněk?

Proč jste, pane Kaňovský vlastně K. Staňka, nebo OSMU neudal sám? Jisté vysvětlení se však nabízí.
Podle melchitského vyznání, tedy nové Kaňovského víry, přece minulost neexistuje. Jak by tedy mohl
podat udání na výroky OSMY, kterými byl urážen, když k těmto výrokům došlo v neexistující
minulosti? Tedy že k nim vlastně nedošlo, ani dojít nemohlo. Proto si Kaňovský musel opatřit
prostředníka, aby nedopadl jako jeho likvidační guru Častorál. Tedy aby nemusel popírat sám sebe a
svou novou víru v neexistenci minulosti.

