Dobrý den,
v minulých dnech jsme byli našimi společníky upozorněni na to, že námi notifikovaní dlužníci LVČR, podali na
firmu svého věřitele návrh na insolvenci, čímž poškodili práva LVČR, mezi něž patří, mimo jiné, i Spolková
republika Německo. Pan Burget, jako jeden ze zmocněnců klientů výše jmenované firmy, zapomněl klientům
oznámit, že on, z pozice dlužníka není oprávněn nikoho z našich dlužníků zastupovat za úplatu, aniž by vzal
ohled na svého věřitele. Jedná se o podvodné jednání dlužníka, který bude nahlášen našemu obchodnímu
partnerovi, německému finančnímu úřadu jako komplic vlastizrádců, kteří zneplatnili i mezinárodní registr
osob. Protože jsme každému občanu ČR vytvořili korunové podíly, ručí nám každý společník při poškozování
práv našich společníků, veškerým svým majetkem. To platí samozřejmě i o vás a paní Denise Čejkové, když
neanulujete dosavadní svá rozhodnutí. Jak vidíte, pan Burget byl námi o všem informován, jen se spoléhal na
to, že je v ČR od 23.12.1996 právo nedobytné. Když jsem s ním včera mluvil, řekl, že nepodával insolvenční
návrh na našeho společníka, ale na jeho firmu, což svědčí o podlosti a zákeřnosti advokátů, a jejich
bezpáteřnosti !!! Jakmile nebude řízení anulováno ve lhůtě tří dnů od doručení této výzvy, budou všichni
zúčastnění, včetně klientů firmy, vyzváni k vydání bezdůvodného obohacení, pocházejícího z protistátní a
mezinárodní trestné činnosti !!! S tím, co vám nyní píši, byste měl seznámit i paní Čejkovou. Ti, co se vědomě
staví proti vlastnímu státu a národu, stanou jednou před lidovými soudy a s neobnovenými občanskými právy
!!! Právně vzdělaný člověk ví, že jako neztotožnitelný občan, a bez občanských práv, není nikdo oprávněn vůbec
k ničemu, a je tedy právně bezbranný. Situace se brzy otočí, a ti, co zradili stát a národ, ochutnají plody své
podlosti a zrady !!! Nikdo nebude okrádat naše společníky, a dlužníci si nebudou vyřizovat mezi sebou žádné
účty bez ohledu na své věřitele !!!
Za všechny LVČR, za ČR, Ing. Jan Macháček a Jaroslav Hrdlička

