Kožený žádá zamítnutí žaloby a Častorál mlčí
(06. 03. 2016) Nový Koženého právní zástupce M. Carey se v zámoří pustil do obhajoby svého klienta
skutečně důkladně. Ve věci Aspen doručil newyorskému Vrchnímu soudu v průběhu posledního čtvrt
roku celkem 21 podání.
Není bez zajímavosti, že od 4. 12. 2015 likvidátor Častorál, nebo jeho američtí právní zástupci na tuto
přímo ofenzivní aktivitu Koženého ani jednou v uplynulých třech měsících nereagovali. Že by američtí
advokáti odmítali pracovat na dluh?
Vysvětlení Koženého aktivity lze zřejmě najít v podání M. Careye (Oznámení o návrhu), datovaném
26. února 2016. M. Carey oznamuje soudkyni E. Coinové, že v průběhu jednání newyorského
Vrchního soudu dne 23. 3. 2016 navrhne, aby soud vydal následující rozhodnutí:
a) Podle CPLR § 3211 (americký o. s. ř.) zamítnutí Častorálovy žaloby na Koženého v plném
rozsahu.
b) Přiznání soudních nákladů ve prospěch Koženého.
c) Přiznání dalších nároků Koženého na odškodnění podle CPLR, které soud uzná za oprávněné,
řádné a spravedlivé.
Návrh na zamítnutí žaloby, obhájce M. Carey dokládá osmi přílohami, které tento záměr mají
podpořit.
Nelze přehlédnout, že k tak zásadnímu návrhu, jakým je zamítnutí Častorálovy žaloby na Koženého,
sám Častorál nevydal pro akcionáře žádné stanovisko, jedinou informaci a jen i se svým
sekretariátem mlčí. Nechává tak své příznivce z internetové diskuze v argumentační nouzi, aby jako
on sám se museli uchylovat ke svému oblíbenému lhaní a obviňování na koho si vzpomenou. Ovšem
otevírá tím i prostor pro fantazii. Jeden z akcionářů, který chtěl od OSMA získat informace, se nad již
čtvrt roku trvající Častorálovou pasivitou ve věci Aspen na chvíli zamyslel a vyslovil své podezření. Že
třeba mezi Častorálem a Koženým mohlo dojít k nějaké dohodě, prospěšné pro obě strany. Ovšem
zapochyboval, že by to mohla být dohoda prospěšná pro akcionáře. Začal se však utěšovat tím, že za
necelé tři týdny by mělo být jasněji.
Nakonec jak hlubokou zasvěceností a informovaností účastnící této diskuze oplývají, dokládá
charakteristický příklad. Jeden z diskutujících, který vůbec nic neví, tak vymyslí, že z téměř čtvrt
milionu akcionářů HPH jich zbývá již jen 40 tisíc. Hned se toho chytí, kdo jiný než Bohem vyvolený
vševěd Kaňovský a sdělí, že je to nemožné. On přece úmrtnost akcionářů sleduje, a tak oznamuje „vím, kolik procent akcionářů zemřelo, co bylo zastupováno mnou či p. Staňkem a opravdu to není
83%“. Nu každému co jeho jest. Někdo vymýšlí stupidity a chlubí se tím, Kaňovský zase zřejmě
s morbidním potěšením přepočítává zemřelé akcionáře. Navíc se ve své Bohem vyvolené
prostoduchosti přiznal ke špiclování akcionářů, kteří dali svou plnou moc OSMA. Vnitrácko-estébácká
škola se vskutku nezapře.
Při tom přepočítávání mrtvých akcionářů Kaňovský nedá pokoj ani těm žijícím a spolu se dvěma
pomocníky je obvolává a požaduje, aby vypověděli svou plnou moc pro OSMA a dali ji jemu. OSMA
pochopitelně ví, kdo jsou ti dva Kaňovského přičinliví pomocníci – jistá paní, pro OSMA velice dobře
známá a šéf Častorálova sekretariátu Malhocký! To tedy Kaňovský v hierarchii harvardské vnitráckoestébácké úderky významně postoupil. Šéfuje už dokonce šéfovi Častorálova sekretariátu! Kdo za to
asi Malhockého platí – Častorál nebo Kaňovský?

