Koženého argumenty a pár otázek k tomu
(09. 03. 2016) Vzhledem k zájmu, který zpráva o záměrech Koženého v soudním řízení ve věci Aspen
na stránkách OSMA vyvolala, jistě nebude na škodu doplnění o další informaci. Mezi dokumenty,
doručenými soudu Koženého právníkem M. Careyem, je i vyjádření Koženého.
V tomto osmistránkovém prohlášení se Kožený označil za finančníka a průmyslníka, který po studiu
v letech 1992 - 1998 graduoval na Harvardu. Dál obsáhle sděluje, že po návratu do Prahy v roce 1990
veřejně prosazoval privatizační záměry V. Klause, tehdejšího ministra financí. Čímž se stal tváří
privatizace a záhy také obětí politické perzekuce. Proti privatizaci totiž byli komunisté a také ČSSD,
tehdy vedená současným českým prezidentem M. Zemanem.
Kožený dále tvrdí, že pro jeho otevřenou podporu V. Klausovi a straně ODS vyvolával na něj M.
Zeman denně politické útoky a šel prý až tak daleko, že V. Klause a Koženého označil za největší
zločince století. M. Zeman podle Koženého neustále opakoval, že Koženého je nutné zavřít a že
souhlasí, aby byl na Koženého vydán mezinárodní zatykač. Proto nakonec Kožený rezignoval na
všechny své exekutivní i administrativní pozice a emigroval.
Kromě dalšího se také zmiňuje o tom, že M. Zeman využíval pro své útoky proti němu velkých
billboardů v předvolební kampani, když usiloval, aby byl zvolen prezidentem. Kožený také
nezapomněl zdůraznit svůj úmysl vrátit se do České republiky. Proto prý také v roce 2003 založil v ČR
novou politickou stranu OFD a chtěl se tak postavit tváří v tvář svým politickým oponentům. Jenže
policie mu návrat do Prahy 7. července 2004 zakázala. Ovšem na cosi v té své osobní prezentaci pro
newyorský soud Kožený zapomněl. Vždyť přece na počátku loňského roku při oslavách svobodného
podnikání V. Klaus spolu s bývalým estébákem D. Třískou, jedním z otců privatizace, svorně prohlásili,
že Kožený v Česku nikoho neokradl!
Kupodivu k takovému pohrdání harvardskými akcionáři i ignorování rozsudku nad Koženým a
Vostrým se Častorál nevyjádřil. Ovšem když se tak jednoznačně vysloví bývalý vysoce postavený
exestébák a také exprezident, pak Častorál ví, že zbabělost je naprosto nutná. Od té doby také pro
něj přestal být Kožený pravomocně odsouzeným zločincem, ale stal se spolu s Vostrým „otcem
zakladatelem“ Harvardu. Kožený však ve svém prohlášení neuvedl další podobně pádný důkaz pro
požadované zamítnutí žaloby. V roce 2007 na návrh předsedy představenstva K. Staňka soudním
rozhodnutím vstoupilo v platnost předběžné opatření, zakazující převody harvardských akcií. Což je
bohužel již jediné opatření, bránící Koženému, aby opět nemohl získat kontrolu nad HPH a majetkem
jeho akcionářů.
Na zrušení tohoto opatření podal v roce 2014 Kožený žalobu. Náš ukrajinský kvazi profesor a
vnitrácký podplukovník Častorál (sloužil svého času i u normalizační pohraniční stráže) se rozhodl
zřejmý Koženého záměr HPH ovládnout, osobně podpořit. Proto podal otci zakladateli přátelsky
pomocnou ruku a soudu dodal své vyjádření, v němž sděloval, že předseda představenstva K. Staněk
je osoba neoprávněná jednat za společnost a zřejmě proto je jeho podání návrhu na předběžné
opatření také neoprávněné. Před tím již prohlašoval i na VH, že K. Staněk platnost tohoto
předběžného opatření zneužívá k udržení se ve své funkci! Soudu tak nezbývalo nic jiného, než nebrat
Častorálův blábol na vědomí a Koženého žalobu zamítl.
Zveřejnění Koženého tažení za zamítnutím Častorálovy žaloby ve věci Aspen, však přineslo
překvapivou reakci akcionáře Kaňovského, božího vyvolence a evangelizátora harvardské likvidace.
Na internetu položil řečnickou otázku: „Znáte nějakou jinou akciovou společnost, kde by byly
informace poskytovány akcionářům dříve, než se záležitost uskuteční a jednání proběhne?“
K čemuž dodal, že „informace o detailech není dle mého názoru žádoucí“ a doplnil pobídkou pro
Častorála: „Předpokládám, že likvidátor ví, co má dělat a to také udělá“. Kaňovský předpokládá

nepříliš prozíravě – likvidátor již podal tolik trestních oznámení, že ani neví, kdy je podal, na koho a
proč. Nicméně pozoruhodný je Kaňovského názor, že snaha Koženého zrušit žalobu, ve které jde
harvardským akcionářům o 21 milionů dolarů, je pouhý detail a že zveřejňovat takovou marginálii
není žádoucí.
Je zajímavé, že harvardskému deblu Častorál - Kaňovský vůbec nevadí stejné informace o takových
„detailech“, poskytovaných na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“. Jen namátkou třeba informace
právě o kauze Aspen, přestože soudní jednání ještě neproběhlo. Nebo v případě valné hromady v září
2015, i s „rozborem protiprávnosti“ navržených bodů programu, třebaže se ještě VH neuskutečnila.
Vyplývá z toho silné podezření, že Bůh výběrem Kaňovského za svého vyvolence těžce zatížil jeho
psychiku, zamlžil jeho uvažování, zvláště když obrátil jeho soustředěnou pozornost na přepočítávání
zemřelých akcionářů. Nicméně když takové přepočítávání Kaňovskému přináší potěšení, je mu to
přáno.
Jedno však zůstává nejasné. Již rok Kaňovský prosazuje, aby představenstvo a dozorčí rada
s Častorálem zasedli a pojednali o budoucnosti likvidace. Začátkem tohoto roku pohrozil, že když se
do konce ledna nic nestane, vezme věci do svých rukou. Ví dobře, že Častorál s orgány HPH
nekomunikuje, tak proč již zorganizování takového jednání do svých rukou nevzal? OSMA je
přesvědčena, že orgány HPH k takovému, jistě plodnému jednání, budou ochotny a připraveny
vydržet co se dá. Vzdor tomu, že Kaňovský již před rokem začal pokoutně šířit své zoufalství, neboť
s Častorálem už to prý dál nejde a že likvidátor není schopen ani akcionářům sdělit co s likvidací bude
dál. Proto uvažuje, že své působení v záležitostech HPH skončí.
Ale neskončil. Takže lze předpokládat zlepšení Častorálovy likvidátorské kondice. Což by OSMA ráda
využila rovněž k některým otázkám. Jak likvidátor přijal Kaňovského názor na jeho neschopnost
akcionářům sdělit, co chtějí o likvidaci vědět? Odpověděl již likvidátor na velice opovážlivé otázky
Kaňovského, z počátku roku? Odpověděl Častorál na pochybnosti Kaňovského o původu 100 tisíc
korun, které musel předseda představenstva složit u soudu, při podání návrhu na předběžné
opatření? Kdy už Kaňovský sliboval, že na Častorála vznese dotaz, jak se mohlo stát, aby se likvidátor
při podání na OR přepočítal o 5 let a tři měsíce? Zeptal se Kaňovský likvidátora, jak je možné, že
v Seznamu majetku HPH, který likvidátor předložil soudu, byly uvedeny neuvěřitelné nesmysly, které
zpochybňují způsobilost Častorála provádět harvardskou likvidaci? K podobnému závěru došel soud
již v roce 2011, když Častorála vyhodil z funkce likvidátora společnosti ARC.
V souvislosti se zpochybňováním původu stotisícové kauce, kterou musel předseda představenstva
K. Staněk zaplatit při podání předběžného opatření, se OSMA cítí oprávněna zeptat se na původ těch
364 tisíc, které akcionář Kaňovský věnoval společnosti HPH na případné odvrácení insolvence.
Samozřejmě, že OSMA se neptá proto, aby vyvolávala jakékoliv pochybnosti, nebo dokonce
podezření. Tak ten svůj dotaz na původ těch sto tisíc ani Kaňovský přece tak nemínil, ale opravdu
vůbec nemínil. I když to tak vyznělo. A vyznívá dál, neboť Kaňovský slibovanou odpověď Častorála
ještě stále nezveřejnil. Opravdový muž přece musí držet své slovo. Že by se bál zeptat? Nebo se
striktně řídí „aktuálním filozofickým směrem“, který nedávno začal vyznávat, když od redemptoristů
konvertoval k melchitské sektě: „Nic není staré. Staré neexistuje. Je nutné ponořit se do „zde a
nyní“, přítomnost je chvíle, kdy zplodím sám sebe a starat se o budoucnost je ztráta času“. Dá to asi
dost práce každý den se ponořit do „zde a nyní“ a plodit sám sebe. Tak proč Kaňovský neustále
přepočítává zemřelé akcionáře, přece minulost neexistuje… Že by snad pro budoucnost? Ale ta je
přece zbytečnou ztrátou času. Ještě otázku na konec. Jak je možné, že Kaňovskému tolik vadí
nepodepsané texty na OSMA a vůbec nevadí nepodepsané texty na „Oficiální prezentaci likvidátora
HPH“? O jeho zapálených diskusích na internetu s výhradně anonymními přispěvateli ani nemluvě.
Ještě informaci k neschopným anonymním hlupákům mezi diskutéry na internetu. OSMA
nepotřebuje získávat informace z New Yorku, nebo z Kypru či od pana Ševčíka, ani od kohokoliv
jiného. Má tam své spolehlivé zdroje, což zcela neschopní jedinci nemohou pochopit. Proto si svou

těžkou frustraci marně léčí tím, že anonymně obviňují z neschopnosti, či sabotování likvidace své
okolí. Prostě škola bolševického kantůrka, podplukovníka Častorála, jako když vymaluje.

