Kaňovský se vzbouřil, opouští Častorála!
(01. 12. 2016) Dorabováno jest! A Častorálova likvidace již nic dobrého harvardským akcionářům
nepřinese – usoudil akcionář Kaňovský. Proto po dlouhých letech věrné, oddané a bezvýhradné, až
dojemné, příchylnosti, opustil bez jakéhokoliv varování naši likvidační superstar, vydávající se za
univerzitního profesora. Nakonec, přece se říká – když se loď potápí, zachraň se, kdo můžeš (nebo tak
nějak).
Takže P. Kaňovský právě v situaci, kdy Častorál totálně vymetl bankovní účty společnosti a nemá čím
platit služby svých expertů, se ke svému likvidačnímu idolu nelítostně obrátil zády. Jednoduše opustil
bolševický vnitrácko – estébácký klan, ponechal našeho lžiprofesora, dokonce univerzitního, na
holičkách a potvrdil, že opravdu v nouzi poznáš přítele. A přitom opět vyjevil svou nebývalou morální
odolnost. Zvláště když se ještě před pár dny nepokrytě radoval, jak Častorál harvardské akcionáře
přelstil.
Pane Kaňovský, bylo by jistě příhodné sdělit přelstěným akcionářům, zda se vaším útěkem do tábora
dnes již bývalých nepřátel, mění status společnosti HPH v souvislosti s evangelizací harvardské
likvidace, kterou jste před pár lety provedl. Platí ještě, či nikoliv? Uskutečníte evangelizaci HPH
znovu, jestliže ta původní ztratila platnost, když jste Častorála zavrhnul?
Určité pochybnosti jistě pochopíte – zhoubné výsledky Častorálových úderných a útočných
likvidačních kroků jsou natolik do nebe volající, že o nějaké evangelizaci lze úspěšně pochybovat.
Stačí těch 150 milionů Častorálem rozházených takovým způsobem, že nikdo nemá představu, kam a
proč zmizely. O desítkách milionů vytěžených Olivovým Vabergem při tažení Slovenskem ani
nemluvě. A když se k tomu přidá fingovaná rekonstrukce účetnictví a poslední Častorálův bohatýrský
kousek s přidělením šestimilionové odměny sám sobě…!
Rovněž po prohlášení P. Kaňovského, že podporuje návrh pana Behra na jmenování dalších dvou
likvidátorů, není jasné, zda dál zůstává v platnosti jeho silvestrovská výzva, aby představenstvo HPH
předstíralo úzkou spolupráci s Častorálem, třebaže žádné spolupráce Častorál není schopen, jak
Kaňovský pokoutně a proradně šíří mezi akcionáři. OSMA se upřímně a vřele přimlouvá, aby P.
Kaňovský tuto svou výzvu nerušil, naopak ji opět s koncem roku s patřičným důrazem zopakoval.
Málokdy se lze setkat s tak křesťansky (nebo snad melchitsky) čistým apelem, doslova přetékajícím
neochvějnými mravními zásadami a přímo omračující morálkou. Proto by, pane Kaňovský, tato vaše
výzva měla být zachována jako jedna z perel harvardské likvidace a OSMA se přimlouvá za její
silvestrovské zopakování.
Jedno je jisté – skutečnost, že P. Kaňovský bezvýhradně podporuje návrh na další dva likvidátory,
rozhodně výrazně prospěje, ale opravdu nanejvýš prospěje dalšímu, samozřejmě zdárnému, průběhu
likvidace. Především mimořádně potěší pana Behra i oba likvidátory, zvláště když ještě nedávno,
podle Kaňovského, jejich jmenování nepřicházelo v úvahu. Zřejmě ale těžko dá zapomenout na
zneplatnění harvardského účetnictví, tedy i zkázu celé likvidace, kterou P. Kaňovský spolu
s Častorálem, jemuž byl tehdy bezmezně oddán, způsobil svoláním VH 2004 proti platnému
předběžnému opatření. Následkem bylo zneplatnění údajné rekonstrukce účetnictví, ke které vůbec
nedošlo, třebaže Častorál za tuto „rekonstrukci“ vyplatil své družce 2,7 milionu.
Je však možné, že další dva likvidátoři, jestliže se budou moci ujmout svých funkcí v HPH, nebudou
patrně shovívavě pohlížet na snahu P. Kaňovského, se kterou s Častorálem pomáhal Koženému zrušit
předběžko, zakazující převody akcií HPH a tak Koženému umožnit opět případné ovládnutí
společnosti HPH. K tomu otázku – s Častorálem slibovali, že jsou jiné cesty jak blokovat vybrané
akcionáře, aby nemohli své akcie převádět. Kožený ovšem, co potřeboval, již dávno převedl, tak kde

ty cesty jsou a kam asi vedly? Podobně tomu zřejmě bude i s Kaňovského mlčenlivým souhlasem
nad Častorálovým letitým utajováním účetnictví a odmítáním auditování účetních závěrek.
Nicméně s Častorálem jako likvidátorem je konec, což dnes již zcela vyměněný Kaňovský (co pak asi
tu výměnu způsobilo?) jednoznačně potvrzuje, když insolvenčnímu soudu ve svém vyjádření
insolvenčního věřitele udává, že likvidátor eviduje vlastní kapitál HPH ve výši 27 miliard. Proto prý
podle Kaňovského nejde o úpadek společnosti, ale o neochotu Častorála tento majetek zpeněžit.
Napadá, zda Kaňovský místo „neochoty“ nechtěl napsat absolutní neschopnosti, ale pak k tomu
nesebral potřebnou odvahu.
Ovšem nelze přehlédnout, že jde o Kaňovského vskutku zázračné prohlédnutí. Aby ne, když je
vyvolencem Božím a vlastní jmění HPH ve výši 20 miliard Častorál eviduje již od roku 2003, přičemž
toto jmění v posledních letech stále po stamilionech narůstá. Ovšem jak je vůbec možné, že tu
Častorálovu neochotu (čti břídilství) zaznamenal Kaňovský až po dvanácti letech? Ale nechť je to
jakkoliv, terazky je Kaňovský na cestě bohulibé „a tak je to spravne, a tak to musi byť“.

