Likvidaci zachraňuje dražba Vostrého bytů a Kaňovského “aktuální filozofie“
(18. 02. 2016) Někteří akcionáři mají pochybnost, zda zhruba milion korun, který se objevil na účtu
Harvardu, není jen pouhá půjčka. Pochybnosti jsou to liché, nejde o žádnou půjčku, ale o zisk z dražby
Vostrého bytu ve Znojmě, který byl vydražen za 1,28 milionu.
Dražil se také ještě druhý byt a ten byl prodán za 735 tisíc, ale zatím tuto částku exekutor Častorálovi
neposlal. Je to vskutku zajímavá situace, kdy výnos právě z majetku B. Vostrého, více jak rok po
dražbě, v pravý čas dorazil na účet HPH, aby zachraňoval Častorálovu likvidaci. Častorál tak může
konečně rozhlašovat, že je to výhradně jeho významný přínos do likvidačního zůstatku. Jak nakonec
prohlásil, když byl vyslýchán při soudním jednání ve věci návrhu na jmenování dalších dvou
likvidátorů. Hrdě zdůraznil jakým úspěchem je „významný zisk z exekuce na majetek Vostrého“. Na
otázku jaké jsou zisky z exekucí, likvidátor stejně hrdě prohlásil, že „exekuce běží u nás i v zahraničí“.
Takže další přínosy z exekucí se do likvidačního zůstatku jen pohrnou. Zvláště když Častorál
insolvenčnímu soudu slíbil, že do tří měsíců zpeněží majetek, který případné zadlužení společnosti
HPH pokryje. Ty tři měsíce již uplynuly a příliv slibovaných finančních prostředku na likvidační
zůstatek již nesporně začal, což jistě v pátek 19. 2. 2016 insolvenční soud při svém jednání vezme na
vědomí. K tomu Častorálovi nabídl svou pomoc akcionář Kaňovský a poslal insolvenčnímu soudu své
sdělení, že disponuje částkou 364 103 korun a je připraven za tuto sumu odkoupit Častorálovy dluhy.
Kaňovský navíc tasil dokonce zbraň mimořádné údernosti. Je to přímo filozofická šavle, kterou zřejmě
míní rozetnout gordický uzel zkrachovalé harvardské likvidace. Jak uvedl, jde o jeho „aktuální
filozofický směr“, jímž oponuje názoru, že je nutné shrnout vše, co víme o 15leté činnosti Častorála,
a potom v tom shrnutí najít východisko pro budoucí řešení situace společnosti HPH a Častorálovy
likvidace. Svou aktuální filozofii Kaňovský objasňuje citací nesporně pozoruhodných myšlenek jistého
Henri Boulada, jenž hlásá: Právě dnes tvůj život začíná. Nic není staré. Staré neexistuje. Musíme se
ponořit celou bytostí do „zde a nyní“. Přítomnost je přesně ta chvíle, kdy zplodím sám sebe. Jestliže
obětujeme přítomnost budoucnosti, promarníme vše a je to jen pouhá ztráta času.
Hle, to je jasná, otevřená cesta, jak ukradený harvardský majetek vrátit zpět do společnosti a
z naplněného likvidačního zůstatku akcionáře HPH vyplatit. Nutno uznat, že Častorál to ponoření své
bytosti do „zde a nyní“ a nestarat se o budoucnost, praktikuje již nejméně deset let. Jinak těžko
k tomu ještě cokoliv dodat. Snad jen, že tyto, pro akcionáře Kaňovského zřejmě objevné „filozofické
kánony“, již staří Římané vtělili do pouhých dvou slov – carpe diem. Což jako životní styl přineslo
totální rozvrat římské říše hordami barbarů. Carpe diem bylo rovněž životním stylem francouzského
panovnického dvora v 18. století a Ludvík XVI. i s královnou skončili z „vůle lidu“ pod gilotinou.
Zanedlouho pak nastala léta Napoleonových válek, decimujících Evropu. Taková „filozofie“ jen
vyvolává fatalistickou degradující apatii ke všemu, co se mne bytostně netýká a nakonec i týká,
paralyzuje lidské vědomí i vůli a vede k likvidaci civilizační paměti. Jak pouhé dva uvedené příklady
dosvědčují - staré existuje, říkáme tomu historie nebo dějiny, a právě ty jsou pilířem civilizační
paměti.
Nicméně v jednom případu má H. Boulad pravdu – žádná budoucnost harvardské likvidace
neexistuje, proto zapomeňme na minulost (také přece neexistuje) a jestliže přítomnost obětujeme
nadějím na vyplacení likvidačního zůstatku, tedy budoucnosti, je to jen zbytečná ztráta času. Což
zřejmě Kaňovský již definitivně pochopil, rezignoval pod přívaly Častorálovy demoralizující
neschopnosti, ponořil se do slastného „zde a nyní“ a proto konvertoval k melchitské sektě. Ovšem
projevil se coby velice nedbalý konvertita, dokonce přímo hříšný. Jedním dechem provolává nicotnost
a neexistenci minulosti i budoucností, zároveň ale vyzývá, ponořen do libé a konejšivé náruče „zde a
nyní“, k řešení budoucnosti harvardské likvidace. Ztráta soudnosti někdy bývá údělem Božím.

Jistě nebude na škodu připomenut, kdo vlastně Henri Boulad je. Autor tohoto traktátu sám sebe
představuje jako egyptsko-libanonského jezuitu melchitského ritu (melchit znamená imperiální nebo
císařský). Melchitský ritus spadá pod řecko-katolickou církev a začal se šířit ze Sýrie, Libanonu,
Palestiny a Egypta. Takových církví, jakou je melchitská, je na Blízkém východě celá řada a jsou to
spíše sekty, než skutečné církve. H. Boulad byl od počátku tohoto tisíciletí rektorem jezuitského
kolegia v Káhiře, také představeným jezuitů v Alexandrii i v celém Egyptě a jako profesor teologie
přednášel (přednáší?) na káhirské univerzitě. Právě v těch letech se Káhirská univerzita podílela
značnou měrou na vytvoření Káhirské deklarace islámských lidských práv.
Jen namátkou – Káhirská deklarace neuznává žádné zločiny a tresty, které nejsou obsaženy v právu
šaría, zakazuje muslimům podrobit se vládě nemuslimů a v zákonech šaría je džihád (boj)
náboženskou povinností každého muslima. V sedmdesátých letech Evropský soud pro lidská práva
vydal výnos, že každý z těchto zákonů je útokem na demokracii a porušením Listiny lidských práv
OSN. Něco podobného jsme tady také ještě nedávno měli – bolševickou povinnost permanentně
bojovat za celosvětové vítězství komunismu a likvidovat třídního nepřítele. Ale jsme v žhavé
současnosti, proto si s budoucností harvardské likvidace nedělejme žádné starosti. Ponořme se do
sladkého „zde a nyní“ a odevzdanou apatií vyčkejme, co nám budoucnost, která je zbytečnou ztrátou
času, přinese.
Marx měl pravdu – náboženství je opium lidstva.

