Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní
(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při
případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi
tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
Není to poprvé, že K. Staňka odvolává Kaňovský z představenstva a jistě nikoliv naposledy. Nakonec
je k tomu povolán, když je přece tím božím povolancem. Kde asi vzal jistotu, že K. Staněk je v
představenstvu? Vždyť Častorál, jeho likvidační guru, již léta tvrdí, že K. Staněk nikdy nebyl platně
zvolen do představenstva a pojednou si Kaňovský dovolí tvrdit něco jiného! Proč autorství jím
zmíněného textu spojuje s K. Staňkem? Ví zcela jistě, že byl napsán právě K. Staňkem? Nedostal se
akcionář Kaňovský ve své boží prostotě zcela mimo realitu, z čehož přičinlivě obviňuje K. Staňka?
Ten text byl napsán s jistým záměrem, kvůli jakékoliv reakci Kaňovského rozhodně nikoliv. OSMA by
nebyla tak necitelná, aby Kaňovského rušila v jeho potápění se do melchitské lázně „zde a nyní“, ani
za tu námahu by to nestálo. Nicméně vedlejší efekt se dostavil. Jde totiž o to názorně ukázat, kam
takové utajování informací, lhaní, zamlčování, nedostatek informací a zkreslování všeho, co Častorál
za ty roky ve společnosti HPH napáchal, může dospět. Pokus zřejmě marný (na což byla OSMA
upozorňována), ale v nastávajícím běhu harvardských událostí jistě pokus potřebný, především pro
Častorálovo kamenné mlčení a zatvrzelé lhaní.
Proto OSMA zveřejnila zmíněný text, postavený na zavádějících údajích, s očekáváním Častorálovy
reakce. I na informaci, jak Častorál vypral a zřejmě zlegalizoval Koženému půldruhého milionu, což
doufejme Častorál zcela jednoznačně vyvrátí. K tomu ozřejmí, proč vstřícně souhlasil se stažením
svého třetího insolvenčního návrhu, i jak spolu s Koženým usilovali o vytvoření podmínek k ovládnutí
HPH při prohlášení úpadku (také to vyvrátíte, soudruhu likvidátore?). Jen tak mimochodem –
podařilo se?
Tomu stažení Častorálova třetího insolvenčního návrhu jistě předcházelo jednání s nově
jmenovanými likvidátory. Z Častorálovy strany došlo nesporně k navázání rozsáhlé intenzivní a
otevřené tvůrčí spolupráce. Jinak přece Častorál pracovat ani neumí. Tak to prosím, soudruhu
Častorále, s podezřelým atestátem profesora ekonomie, potvrďte na stránkách „Oficiální prezentace
likvidátora HPH“, které jinak informacemi o průběhu likvidace HPH doslova, ale doslova přetékají.
Proč jste vlastně předstíral nesouhlas se jmenováním nových likvidátorů a dokonce proti usnesení
první instance podával odvolání? Proč jste svůj, ve skutečnosti nanejvýš vstřícný postoj k jejich
jmenování zapíral, a dodnes veřejně akcionářům nepřiznal? Tady se alespoň ukazuje, kam takové
nesmyslné a zpozdilé utajování může vést.
Vždyť vy přece pane likvidátore pravdu a nic než pravdu nanejvýš milujete, takže s tím nemůžete mít
sebemenší problém. Přiznejte, že jste si nepůjčil od Koženého z jeho špinavých peněz ani dolar
(případně uveďte, kolikrát jste si půjčil). Že ne? Že jde jen a jen o špinavou pomluvu? Tak proč to
neřekněte nahlas, nebojte se. A k tomu připojte označení skutečností, které v posledním textu na str.
OSMA jsou „mimo realitu“, jak tvrdí Kaňovský. OSMA vám, soudruhu Častorále, bude velice zavázána
a na oplátku fakta vámi vylhaná uvede na pravou míru.

