Vážený pane pověřený pracovníku Úřadu Mgr. Ivo Kousale,
jsme nesmírně potěšeni situací, kdy se nám Váš Úřad tak vytrvale a zodpovědně věnuje.
Neboť v boji za obranu demokracie nelze jinak.
Děkujeme, že jste již dokončili shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Musela to
být jistě časově a duševně náročná práce. A v našem zapeklitém případě zcela určitě nešlo o
práci sisyfovskou, neboť jak praví klasik:
"Když se kácí les......."
Jsme opravdu rádi, že byla konečně odhalena naše poloilegální záškodnická činnost,
kterou jsme se snažili podkopávat křehké nohy naší demokracie nezveřejněním čísla nulového
účtu na našich neexistujících stránkách. Ani netušíte, co strachu o sebe a své blízké musí
člověk při takovéto záškodnické činnosti vytrpět.
Leč nešlo jinak. Tvrdá pěst našeho Geniálního Guvernéra, který demokraticky řídí naší stranu
pomocí hole, vždy s plnou silou této pomůcky dopadla na záda řádně zvolených straníků,
projevujících své jiné názory. To je kampáň, řval Geniální Guvernér při jakékoliv zmíňce o
založení řádného účtu v našich bankovních ústavech. Snad by mu vyhovovaly ústavy na
Kajmanských ostrovech, ale nikdo z nás jednak neví, kde jsou a už vůbec ne, jak bychom se
tam dostali. Stopem by to asi nešlo. Ale to vše jen pro dokreslení.
Klec spadla a my můžeme býti po zásluze potrestáni a vymazáni z řad slušných
parlamentních i jiných stran.
Bohužel, ze strachu před naším doživotním Geniálním Guvernérem (důvody jsem popsal
výše) jsem povinen splnit všechny zákonem povolené formální postupy. A proto bychom se
rádi vyjádřili k podkladům pro vydání rozhodnutí.
Nevíte, vážený pane pověřený pracovníku Úřadu Mgr. Ivo Kousale, kde bychom se s nimi
mohli seznámit, neb máme za to, že máme-li se k něčemu vyjádřit bylo by záhodno si to
"něco" alespoň přečíst. Nebo snad jsou to informace uvedené v odůvodnění příkazu č.j. UDH2111/2019, Sp.zn.: S-UDH-1963/2019 ze dne 2.7.2019?
Zdvořile děkujeme za odpověď a těšíme se na spolupráci
Se stranickým pozdravem:
Ať Čechy celé jsou takřka velkým hostincem a útulkem,
kde netoliko na několik málo dní,
nýbrž po celý život
výborně lze se chovati v rozkoších a bohatství."
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