Proč akcionář Kaňovský tak proradně lže?
(01. 02. 2016) Konec minulého roku přinesl harvardským akcionářům trpké zklamání, když vzdor
zoufalému utajování posléze likvidátor Častorál musel soudu v New Yorku přiznat, že společnost HPH
přivedl na mizinu. Což již náš bohatýrský likvidátor v Praze utajit nedokázal. Ten svět je už prostě příliš
malý na rozměr Častorálovy totální neschopnosti. K tomu byl podán návrh na prohlášení insolvence a
insolvenční řízení bylo zahájeno.
Navíc Boží vyvolenec P. Kaňovský akcionáře HPH zklamal, když čas vánoční překvapivě neobohatil
svou další posvátnou encyklikou, jak učinil před rokem, ale rozhodně nezahálel. V polovině loňského
listopadu oslovil akcionáře HPH, kteří na poslední VH nebyli osobně, ani v zastoupení. S tím, aby mu
poskytli plnou moc pro jejich zastupování na VH. Hned v úvodu sdělil, že předseda představenstva K.
Staněk „opakovaně veřejně prohlásil, že se společnost nachází na hraně insolvence, či za ní,
přičemž z toho viní likvidátora kvůli údajně vysokým nákladům a neefektivnímu vymáhání
majetku“.
Což zřejmě Kaňovský pokládá za trestuhodnou opovážlivost, neboť něco takového je naprosto
nepřijatelné, když likvidátor všechny informace před akcionáři HPH řadu let zatvrzele tají. K tomu
Kaňovský přidal odstrašující příklad, co všechno předseda představenstva provádí, aby mařil
velkolepé Častorálovy výsledky při jeho osobité realizaci likvidace HPH. Přičinlivě sděluje, že „pan
Staněk se v součinnosti s ing. Ševčíkem a dalšími osobami již několik let snaží o odvolání
likvidátora…“
Tady již Kaňovský nechal propuknout své primitivní lhaní naplno. Předseda představenstva se nikdy
sám o sobě nesnažil o odvolání likvidátora. Pravda je taková – v říjnu 2011 se tehdejší představenstvo
HPH rozhodlo připojit svým podáním k probíhajícímu řízení o odvolání likvidátora. S tímto podáním
vyslovila souhlas i dozorčí rada, jejímž členem ing. Ševčík nebyl. Takže pan Staněk se několik let
v součinnosti s ing. Ševčíkem a dalšími osobami odvolávat likvidátora nesnaží. Kaňovský to
samozřejmě velice dobře ví, ale jak se zdá, lhaní se stává pro Božího vyvolence Kaňovského jakousi
druhou přirozeností.
Není to jediný příklad Kaňovského prolhanosti. Jen namátkou – na svých stránkách tvrdí, že „žaloba
na zmatečnost VH v květnu 2014, podaná p. Staňkem…“, nebo „odvolání k rozhodnutí soudu k VH
23. 5. 2014 podala kromě p. Staňka….“ Případně již obehrané tvrzení, že „o odvolání likvidátora se
snaží p. Staněk již od roku 2011“. Před více jak dvěma lety Kaňovský také oznámil na svých stránkách
„pokud jde o stránky OSMA a diskuzi na kurzy.cz tak je považuji za anonymní bulváry a proto je
nebudu číst ani na ně reagovat“.
Na stránky OSMA nadále neúnavně reaguje s obdivuhodnou posedlostí (jinak by se podplukovník
Častorál hněval) a drtivou většinu informací, které zveřejňuje, čerpá nebo opisuje právě ze str. OSMA.
Stejně tak zapáleně a neúnavně diskutuje o nesmyslech na webu kurzy.cz. Třeba loni 16. prosince
„seděl“ na kurzy.cz od rána celý den (od 9:39 do 20:22) a do diskuze vstoupil 17x a během 5 -10
minut reagoval snad na každý názor, který se objevil. Přitom vůbec nepochopil, že účastník Jiřík akc.
jej jen provokuje a dělá si z něho bohapustou legraci. Dokonce v jednom svém vstupu Kaňovský sdělil
„p. Matějko jsou příjemnější činnosti než každých pět minut klikat na ISIR“. Tou příjemnější činností
nepochybně mínil psaní svých zmateností do diskuze. Dokonce hlubokomyslně sdělil, že
„opakováním se ze lži pravda nestane“. Že by pochopil, že své lhaní ani s pomocí Boží v pravdu
nepromění?
Ale přičinlivě se snaží a lže dál. V nedávných dnech uveřejnil na svých stránkách poslední rozhodnutí
newyorské soudkyně E. Coinové ve věci Aspen. Pokud jde o Kaňovského českou interpretaci tohoto
rozhodnutí, nemá vůbec smysl se jejím obsahem zabývat, když není ani schopen rozeznat, kdy paní
soudkyně Coinová rozhodla a kdy její usnesení bylo zveřejněno. Což jen vzbuzuje i podezření, že

příslušné rozhodnutí vůbec nečetl, tedy ani neviděl a jen tupě uveřejnil text, který mu byl zřejmě
dodán.
Nicméně Kaňovský svou přítulnou oddanost k likvidátorovi Častorálovi neopomněl v tomto sdělení
zdůraznit vlastní iniciativní poznámkou, že „K. Staňkovi se nepodařila na stránkách OSMA ovlivnit
řízení v neprospěch HPH zveřejněním fotografie soudkyně, bez jejího vědomí a souhlasu“. Nelze se
přitom ubránit představě, že kdyby taková stupidnost kvetla, pak by Brno mělo další, přímo výstavní,
celoročně bujně kvetoucí botanickou zahradu. Jakoby akcionář Kaňovský likvidátorovi z oka vypadl.
Lze pochopitelně také zanedlouho očekávat oznámení, jak americká právní kancelář likvidátora
Častorála najisto zjistila, že fotografii soudkyně E. Coinové i její rozhodnutí dostal předseda
představenstva od Koženého a proto tato kancelář opět podnikla proti předsedovi představenstva
příslušné právní kroky. Neboť takové narušování řízení u newyorského soudu musí být exemplárně
ztrestáno.
Není to ovšem jediná aktivita P. Kaňovského v novém roce. Na naprosto zmatenou výzvu jedné
akcionářky Kaňovský v půli ledna promptně reagoval jen opakováním své štědrovečerní encykliky
z 24. 12. 2014. K tomu pohrozil, že když orgány HPH a likvidátor nebudou iniciovat společné setkání a
jednání s akcionáři k prodiskutování situace HPH, tak počká do 31. 1.2016 a pak všechno vezme do
rukou sám. Že k tomu slouží valná hromada, to přece nesmí přiznat, když si Častorál svolávání VH
zásadně nepřeje.
Nějak v tom svém sdělení ignoroval skutečnost, že běží insolvenční řízení s HPH, tak o čem by mělo
být diskutováno, než insolvenční soud rozhodne? I pak by byla jakákoliv diskuze k ničemu, jestliže
nikdo neví, ani oddaný Častorálův druh Kaňovský, co se v tolik utajovaném harvardském účetnictví
všechno skrývá. Kaňovskému je snad známo, kam zmizely desítky milionů ze Slovenska, kde za tučné
odměny měla dražební firma Vaberg bývalého estébáka Olivy (podle tvrzení likvidátora) přebírat a
zpeněžovat harvardský majetek? Nebo proč nejsou k nalezení účetní závěrky HPH za roky 1996 až
2002, jež měly vycházet z rekonstruovaného účetnictví, za které likvidátor své družce vyplatil téměř
tři miliony?
Co se asi stalo s 30 tisíci eur, které likvidátor poskytl kyperské advokátní kanceláři Tsangarides na
vymáhání náhrady škody, kterou podle Častorála bývalý kyperský právník HPH P. Neocleous svým
jednáním společnosti způsobil? Jaká byla výše té škody, kdo ji určil a v případě úspěšného vymáhání,
kde vymožená suma skončila? Na účtech HPH rozhodně není. Proč likvidátor ignoroval poslední VH a
ani se akcionářům neomluvil? Může likvidátor spolehlivě prokázat, za co utratil téměř 150 milionů,
bez jakéhokoliv výsledku? O tom že by se snad za účasti likvidátora mělo diskutovat?
Nakonec nesmyslnost jednání s Častorálem potvrdil Kaňovský přímo osobně. Vždyť přece minimálně
jednomu z akcionářů, které zastupuje, se již před rokem důvěrně svěřil (nebo i dalším?), že je vůči
Častorálovi zcela bezmocný. Písemně přiznal „nic nenadělám s tím, že likvidátor není schopen
zveřejnit pro akcionáře srozumitelné informace, jak by likvidace měla dál pokračovat a k čemu
směřuje, ale bohužel své šance cokoliv pozitivního ovlivnit vidím stále menší…“ Že by bylo možné
s někým takovým diskutovat o současné situaci HPH? Bože, kolik proradnosti a lží se vejde do jedné
Tebou vyvolené hlavy…

