Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců
(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébáckovnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost
HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo
v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí
prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o
opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých
vysloužilců.
Zmínka o aktivitě těchto Stalinových, Gottwaldových a Goebbelsových pohrobků očekávaně vyvolala
scestné obviňování, nadávky, tupou ignoranci a přívaly lží rozmilých rudých bolševiků. Nakonec co od
takových individuí čekat. Jeden z těchto vnitráckých bohatýrů, hrdinně se ukrývající pod nickem
„points“, dokonce obvinil předsedu dozorčí rady v souvislosti s usnesením Národní centrály proti
organizovanému zločinu. Prý nainstaloval pana Ševčíka do dozorčí rady, aby dozoroval likvidaci HPH.
Jen pro upřesnění – členy do harvardských orgánů volí valná hromada, k žádnému instalování
nemůže dojít. Předseda Staněk má sice na sebe napsané plné mocí řady akcionářů, ale nikdy jimi
nehlasoval, neboť jako členu orgánu společnosti mu to zákon zakazuje. Nicméně podle „points“ se
instalací pana Ševčíka stal K. Staněk spoluodpovědným za předchozí zpronevěru. Vida, kam se na
předsedu DR hrabou Kožený s Vostrým a Častorálem.
Vzhledem k tomu, že Národní centrála vyšetřovala a odložila Častotrálovo udání týkající se doby před
rokem 2004, těžko mohl být dnešní předseda DR za něco odpovědný z doby před tímto rokem, když
v HPH začal působit až na sklonku r. 2003, kdy již měli Kožený s Vostrým všechno pěkně rozkradeno.
Vždyť Častorál přece po svém jmenování soudem prohlašoval, že harvardské investiční fondy, když se
slučovaly do holdingu, byly již zcela vykradeny. Že K. Staněk v roce 2011 instaloval do DR pana
Ševčíka, to si může vymyslet také jen další odložené estébácko-esenbácké individuum, neboť od r.
2003 Staněk nemohl zastupovat ani hlasovat za akcionáře, kteří dali Osma plné moci, jinak by se
dostal do střetu zájmů. Ale je dobře, že takový blábol ze sebe vydal. Jen dokazuje, že vůbec neví, o
čem píše, čímž dosvědčuje, že na valné hromadě nikdy nebyl. Ani nemohl, když není akcionář.
Ale aby Osma pointsovi nekřivdila. Nějak ztratil v té své prolhanosti orientaci a objevil pravdu, aniž si
to zřejmě uvědomil. Vylíčil, co Kaňovský s Častorálem provedli s VH 2004, když ji svolali přes soudní
zákaz. K tomu oznámil, že tak se tato VH stala po 10 letech neplatnou, čímž se stalo neplatným
veškeré účetnictví, počínaje účetní závěrkou roku 2004. Což points doplnil ve shodě se Staňkovým
konstatováním, že Častorála s Kaňovským soudy v této kauze jednoznačně usvědčují z cílené
nezákonnosti.
Pointsovým celkem bezvýznamným soudruhem je jakýsi anonym „thanks“. Ten se dokonce
dopracoval zjištění (zřejmě velice těžce), že Staněk se Sedláčkem předkládali účetnictví valným
hromadám ke schválení se závěrem bez výhrad, takže můžou za všechno. Další stupidní individuum,
které neví, o čem píše. Ke schválení či neschválení na VH Staněk ani Sedláček nikdy nepředkládali
účetnictví, ani nemohli. Valným hromadám měl překládat auditovanou účetní závěrku vždy výhradně
Častorál (tedy nikoliv účetnictví) jako obraz svého hospodaření ve společnosti. Dozorčí rada přitom
sdělila valné hromadě své stanovisko, zda závěrku přijmout či nepřijmout. Ale o verdiktu zda
s výhradou či bez výhrad, rozhodovala valná hromada a nikdo jiný. Od závěrky 2009 vždy dozorčí
rada, ve shodě s představenstvem, doporučila závěrky nepřijmout, neboť nebyly auditovány, když
Častorál odmítl účetnictví HPH k auditování vydat. Ale tohle již bude zřejmě pro thanksovo chápání
nanejvýš složité.

