Kaňovský vyřešil katastrofální situaci HPH!
(20. 10. 2015) Šest týdnů uplynulo od valné hromady HPH, která v plném rozsahu odhalila cynickou
zvůli Častorála, když se před akcionáře zbaběle nedostavil, aby je informoval o stavu společnosti a
svém hospodaření s majetkem, patřícím akcionářům, jak je jeho povinností. Je tomu také již měsíc,
kdy náš nedostižný likvidátor musel newyorskému soudu přiznat, že společnost HPH přivedl na mizinu
a poníženě žebrat o kolosální slevu ze stanovené kauce.
A stále ze sebe nevydal jediné slovo omluvy, ani vysvětlení. Nakonec - co chtít od individua bez
nejzákladnějších morálních i etických zásad, které nemá o své odpovědnosti k harvardským
akcionářům ani ponětí. Jak jinak by mohl také být kantorem na policejní a estébácké VŠ. Dokonce se
zatím ani nezmohl na úderné prohlášení, že za všechno mohou přeběhlíci Staněk a Sedláček.
Stejně tak mlčí i jeho excelentní sekretariát Malhocký, proslulý přímo neuvěřitelnými bláboly a
lhaním na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“. Nicméně za takové nicnedělání je měsíční
plat 40 tisíc korun pro Malhockého docela dobrým džobem. To boží vyvolenec Kaňovský naopak ví, co
se sluší a patří a čím se Častorálovi oddaně vlichotit. Má co žehlit, když si dovolil šířit, že likvidátor
„není schopen zveřejnit pro akcionáře srozumitelné informace, jak by likvidace měla dál
pokračovat a k čemu směřuje“. Zřejmě proto také přispěchal likvidátorovi na pomoc a po jistě
častorálovsky analytickém rozboru situace navrhuje v internetové diskuzi úžasné řešení, jak
zlikvidovat katastrofický stav HPH!
Svůj mimořádný návrh Kaňovský uvádí „odfiltruji z OSMA náboženské narážky a další balast, a tak
jsem se dozvěděl, že soudní řízení trvají tak dlouho, že likvidní majetek klesl na nulu“. Tak
především na stránkách OSMA se žádné takové sdělení, či tvrzení nenachází, je to lež, zrozená
zřejmě z posvátného chaosu v Kaňovského hlavě. Druhou pozoruhodností je, když boží vyvolenec
Kaňovský pokládá obdivné zdůrazňování svého posvátného statusu za balast, který musí odfiltrovat.
Vždyť před časem, při svém veřejném „kázání“ na lidové misii v Újezdci, Kaňovský prohlásil, že měl
zásluhou harvardské kauzy psychické problémy, ale přitom „cítil jsem boží podporu, bez které bych
tomu obrovskému tlaku podlehl“. Kdopak asi na pana Kaňovského v Harvardu tak obrovsky tlačil, že
z toho měl psychické problémy? A proč? Což doplnil, že dělal jen to „k čemu mne Bůh povolal a
v čem mi pomáhal“. Nicméně zanedlouho pak prý opět k němu promluvil Bůh: „cítil jsem velmi silné
boží oslovení a cítím, že Bůh chce, abych se vydal jinou cestou“. Proto tedy posléze opustil kauzu
Harvard a odebral se do kláštera. Aby se po roce zase vrátil (patrně opět z božího vnuknutí) a
domáhal se své dřívější funkce předsedy dozorčí rady.
Jen z těchto Kaňovského sdělení musí být zřejmé, že na str. OSMA nejde o žádné narážky, či snad
dokonce o balast, ale obdivné uznání jeho dokonce opakovaných kontaktů s Bohem. Je vůbec známo,
že by v našem současném světě volně pobíhal někdo, kromě Kaňovského, Bohem vyvolený a Bohem
tak oslovovaný? Vždyť snad poslední, kdo s Bohem komunikoval, byl, jak stojí v bibli, před více než
třemi tisíci lety Abrahám, praotec židovských a arabských národů. To Kaňovského opovržlivé
„odfiltrování“ poněkud nesvědčí o tom, že by s příslušnou pokorou přijímal výjimečnost své posvátné
osoby, vyvolávající mimořádnou úctu a obdiv. Přitom to nedávno přece zažil na valné hromadě, kde
byl středem neutuchající pozornosti zúčastněných akcionářů.
Pokud jde o Kaňovského řešení současného insolventního stavu HPH, je úžasně prosté, skvělé. Jak se
říká – v jednoduchosti se vždy skrývá genialita. Všechna čest, pane Kaňovský, zřejmě jen vy jste na
něco takového mohl přijít. Kaňovského návrh zní: „ Zahájit jednání s trustem o půjčku, či zálohu,
místo strašení, že se HPH dostane do konce roku do úpadku“. Jestli ovšem někdo v Harvardu straší
úpadkem, pak je to Častorál. Dokonce přísežně. A je tu ovšem několik - patrně zcela zanedbatelných skutečností, které ovšem nikterak nemohou sebeméně zlehčit Kaňovského genialitu.

Tak především – jak boží vyvolenec Kaňovský ví, že v trustu jsou nějaké finanční prostředky? Sám o
tom vyslovil pochybnosti. Kdo by měl takové jednání zahájit? Sám ukrajinský univerzitní profesor
Častorál, který nespočítá, kdy uplyne pět let a tři měsíce a při podání návrhu na vymazání členů
orgánů HPH z OR, místo vymazání, navrhne předsedovi představenstva K. Staňkovi prodloužit zapsání
o tři roky. Přitom právě kvůli vymazání Staňka svůj návrh podával. U JUDr. Cabalky zase navrhoval
výmaz z členství v představenstvu a současně i z funkce (žádnou neměl) a pokaždé k jinému datu?
Častorál, který třikrát podával svého času návrh na vymazání společnosti ARC a pokaždé špatně, až jej
soud musel z funkce vyhodit? V jeho neschopnosti je ovšem zase útěcha. Harvard se nemůže dostat
do insolvence, protože to Častorál nedokáže podat k soudu smysluplný návrh. Takže pojede dál a dál,
ovšem z čeho bude vyplácet sebe, Malhockého a celý ten svůj úžasný tým excelentních expertů? I
přespolních, třeba z Brna nebo z Plzně.
Předpokladem k Častorálově způsobilosti vést takové jednání by snad měl být třeba nepopiratelný
fakt, že při své naprosté neschopnosti rozházel 150 milionů korun, a to bez jakéhokoliv likvidačního
výsledku (kromě totálního zruinování HPH)? Nebo že již v roce 2004 jasnozřivě registroval, jak mu
likvidaci bude ničit současné představenstvo? K čemuž nutno přičíst Kaňovským odhalenou
neschopnost Častorála srozumitelně akcionáře informovat o likvidaci. Ale i tady se nabízí řešení – aby
jednání s trusty vedli Častorál s Kaňovským společně. Spojení svaté geniality Kaňovského a
nebetyčného břídilství Častorála, by muselo přinést obdivuhodné výsledky. Celé Kaňovského řešení
má ovšem jeden nepřekonatelný problém.
Po ostudném fiasku svého času u soudu v Nikósii, pokorném žebrání o slevu v New Yorku ještě se
doprošovat půjčky nebo zálohy na Kypru? Dokonce u nějakého podvodného trustu, který přece náš
univerzitní profesor naprosto neuznává a odmítá jeho existenci? Navíc je tady Častorálův osobní
obchodní zákoník - když ten trust nebyl na Kypru založen podle českých zákonů, musí být tedy
naprosto neplatný! Že by si Kaňovský přál, aby se náš vnitrácký vysloužilý podplukovník ponižoval
před takovým prohnilým kapitalistickým subjektem? Co Častorálova bolševická čest? Myslel na ni
vůbec?
Při jednání o půjčce nebo záloze pochopitelně musí být zřejmé, o jakou sumu půjde. V tomto případě
je vše jasné. Častorál potřebuje 15 milionů Kč na kauci a při své průměrné harvardské režii dalších 15
milionů Kč na rok. Ve svém přísežném prohlášení jednou slibuje zpeněžení cenného neprodejného
aktiva do 6 měsíců, podruhé do 18 měsíců. Což by Častorálovi, jako žadateli o půjčku, příliš na
důvěryhodnosti nepřidalo. Když budeme uvažovat o půjčce na 18 měsíců, pak by to celkem
představovalo sumu kolem 38 milionů, a to bez úroků. Jaká by asi byla záruka? Že by neprodejná
cenná aktiva za 25 miliard? To by byla věc – Častorál by zas měl opět šanci rozházet dalších zhruba 40
milionů! Pane Kaňovský, je to vskutku geniální, ale přece jen – k takovému řešení jste dospěl po
úradku božím? Nebo snad to vaše řešení přilétlo odněkud shůry, v podobě třeba jednoho, nebo dvou
tajemných anonymních nočních telegramů? A ještě jedno optání: kdy zveřejníte, jak došlo
k Častorálovu nespočítání, kdy uplyne pět let a tři měsíce a kdo zaplatil poplatek 100 tisíc za podání
předběžného opatření?

