Pre Bednár František, okresný predseda strany NAJ (Už nie je členom NAJ- zistené 12.1.2018) 
Odpoveď  na          https://www.facebook.com/frantisek.bednar.528/posts/2475058302718318?comment_id=2475072129383602&reply_comment_id=2475081396049342&notif_id=1515315483644047&notif_t=feed_comment_reply  ( Odkaz po pár dňoch prestal fungovať,  krivé obvinenia pána Bednára nájdete nad touto mojou rekaciou )
  Pán Bednár vo svojom príspevku KLAMETE a to niekoľko krát. Predpokladám, že toto je vaša pomsta za môj článok. Je to z vašej strany úbohé.   Viac tu: http://v-hano.webnode.sk/news/fakty-o-strane-naj/  Na konci článku je moja reakcia na obvinenia, ktoré mi adresoval pán Viktor Béreš, predseda strany NAJ. Dám tam v priebehu dňa aj vašu a moju reakciu na vás pretože to spolu súvisí. Ste okresný predseda strany NAJ.
1. Opakujem ešte raz, že z vašej facebookovej stránky som nikdy nič nestiahol. Krivo ma obviňujete. Ako prichádzam k informáciam je môj problém. Určite to nezavesím na nos vám. Ale prezradiť vám môžem, že takým istým spôsobom, ako som prišiel na daňový nedoplatok firmy FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o, kde štatutárom je predseda strany NAJ pán Viktor Béreš, ktorý je tvrdý bojovník voči oligarchom a daňovým podvodníkom.Teraz som zvedavý, aké konšpirácie a bludy  na mňa vytiahnete
2. Píšete, (na dvoch miestach) že som zrazu zistil, že najväčšou hrozbou pre Slovensko je strana NAJ a jej predseda Viktor Béreš. KLAMETE, pretože žiadny taký článok, kde by som napísal , že najväčšou hrozbou pre Slovensko  je strana NAJ a jej predseda Viktor Béreš neexistuje!  Ba naopak zo začiatku som strane NAJ a jej predsedovi fandil. Svedčia o tom aj moje lajky na facebooku. 
3.  Píšete tiež, že nikdy som vašemu príspevku nedal like. KLAMETE! Len zbežne som prešiel históriu mojej činnosti na facebooku a do jednej minúty som našiel dva like, ktoré som Vám dal. Stalo sa to konkrétne 3.11.2017 a 4.11.2017. V prvom prípade sa jednalo o Váš príspevok s názvom Pamiatkári prekazili plány developerom... a v druhom o stránku , ktorú ste zdieľali s názvom Kauzy Smer. Ak požiadate pošlem Vám foto -dokumentáciu. 
4. Píšete, že je pre Vás záhadou, že som zo stránky o pestovaní rastlín zrazu presedlal na politiku. Zase KLAMETE. Stránka http://v-hano.webnode.sk/  je o fotografiách a článkoch. Ale,nikdy to nebolo o pestovaní raslín, je to len doplnková téma a  k nej je mimochodom  vytvorená iná moja facebooková stránka. Zo 103 článkov na mojom blogu je len 10 o rastlinách. Koľko je to percent si vyrátajte sám.  Takže o čo vám ide?  Môj prvý článok je zo 4.11.2009 s názvom Moje aforizmy: http://v-hano.webnode.sk/news/prva-sprava/  Prvý článok o politike s názvom November 89  je z 18.11.2009: http://v-hano.webnode.sk/news/november-89/   Až môj štvrtý článok v poradí je článok o rastlinách. Ľahko sa to dá dokázať  tu:   http://v-hano.webnode.sk/blog/newscbm_81876/102/    Ináč môj celkom prvý dokázateľný článok je  na blog.sme z 5.2.2009:  https://hano.blog.sme.sk/c/181943/menime-menunie-cenu.html  O popradskom OSBD som písal ešte skôr, no doména zanikla. Tým, že píšem dokázateľne už skoro 9 rokov vyvraciam vaše konšpirácie,že niekto je za mňou a platí ma zrazu za to , že píšem o strane NAJ. Rozumiem pán Bednár, že ťažko chápete, že  sú aj rozmýšľajúci občania, krorí dokonca dokážu napísať aj článok a nie sú ovce A hlavne sa neboja napísť pravdu aj keď im je vyhrážané súdom.  Taktiež nie je pravda, že som presedlal na politiku. Napríklad 25.9.2017 som písal o taxikároch. Píšem napríklad aj o nepoctivých predajcoch, či o nemocniciach a podobne. Nemôžem za to, že v politike je najviac svinstva.  Vy robíte to isté, len momentálne sa vám nepáči, že som zavítal do vašich radov a napísal pravdu o predsedovi  vašej strany NAJ a neviete prijať kritiku. Trochu sebareflexie by nezaškodilo. 
 Pokiaľ sa jedná o naše priateľstvo na facebooku Vy ste ma oň požiadali. Tu by som mohol aj ja konšpirovať , aký bol dôvod, ale neznížim sa na vašu úroveň. Pokiaľ ste ma nepožiadali o priateľstvo, takmer som o vás nevedel. Priateľstvo som vymazal z dôvodu, že  nechcem mať priateľa, čo krivo obviňuje. Z toho istého dôvodu budem mazať vaše príspevky z mojej časovej osi na facebooku. Myslite si o tom , čo chcete. Ak je nejaký problém Ja  za čestné pokladám najskôr osobu kontaktovať, pravdepodobne by sa to vysvetlilo a až potom ho poprípade verejne obviňovať. Len vy viete dôvod prečo ste to urobili opačne. Ja som v prípade daňových nedoplatkov (viac tu: http://v-hano.webnode.sk/news/fakty-o-strane-naj/ ) najskôr slušne kontaktoval predsedu strany NAJ, ktorý mi nebol ochotný odpovedať a  vysvetliť moju otázku ohľadom dlhu. V tejto otázke som kontaktoval aj vás, kde najskôr ste sa snažili to poprieť, potom ste dlh uznali , ale zlahčovali ste to. Neodpustili ste si poznámku, či máte od Béreša odísť a ísť sadiť myslím cesnak. (Aký máte problém s rastlinami?)  Nakoniec ste tiež ako teraz spomínali ŠTB a SIS. To iné organizácie už  nepoznáte? Mimochodom podráždený ste  a aj  vtedy boli vy. Kto vie prečo?  Až po vyše mesiaci, keďže som sa nedočkal vysvetlenia som uverejnil môj zmienený článok. Som presvedčený, že z mojej strany to bolo korektné správanie. Z vašej nie.
Vladimír Hano,7.1.2018 

 



