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Proč jsem vstoupil do NSDAP/AO 
  

Vicenç Espaillat 
  

   Kolem září 2014 jsem se cítil velmi rozčarovaný ze stavu, v jakém se dnes USA 

nacházejí.  Už to není země, do které jsme s rodiči přišli dobrovolně!  Zdegener-

ovali jsme v oligarchickou plutokracii.  Všichni jsme nyní daňovými krávami, úro-

kovými otroky a pracujícími chudáky (kromě všech ostatních problémů - v oblasti, 

kde žiji, je velkým problémem nelegální 

imigrace). 

   Vzpomněl jsem si, co říkal můj otec o 

tom, že "Hitler měl pár dobrých 

nápadů...", a přemýšlel jsem, jestli něco 

takového existuje i v Americe.  A tak 

jsem z rozmaru hledal na Googlu.  Ta-

ková organizace existovala!  Tak jsem je 

kontaktoval a poslal jim doporučený 

dopis.  Její vedoucí uznal, že jsem 

"dobrý spisovatel", a zeptal se, zda bych 

pro ně byl ochoten napsat článek.  

Poslal jsem článek, pak další, pak 

další...  Kromě občasné žádosti o další 

článek jsem s nimi byl v kontaktu jen 

velmi málo. 

   Trochu mě zklamala nedostatečná 

komunikace.  Ale při svém pátrání pro 

psaní těchto článků jsem narazil na in-
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formace, které, jak se ukázalo, pocházely z internetového fóra.  Podíval jsem se 

tedy na něj hlouběji a připojil se.  Velmi brzy mě kontaktoval náborář NSDAP/AO 

a zeptal se, zda bych byl ochoten pomoci.   

   Na rozdíl od druhé skupiny se mnou komunikovali často a já jsem měl konečně 

pocit, že mám možnost "něco" udělat pro větší věc.  Jediné, co jsem očekával, by-

lo, že přispěji překladem dokumentů.  Oni však okamžitě poznali, že mám "jiné 

schopnosti", a neotáleli s jejich využitím. 

   V této chvíli jsem se pokusil zjistit, kdo byl Gerhard Lauck.  Přečetl jsem si o 

něm vše, co jsem našel.  Mnohé z toho napsal "nepřítel".  Ale já umím číst mezi 

řádky a jsem schopen při své analýze zohlednit zdroj.  V balíčku informací, který 

mi poslali, mi poskytli také autobiografické materiály a slyšel jsem několik rozh-

lasových pořadů, kde s ním byl rozhovor.  V krátké době jsem se rozhodl, že Ger-

hard Lauck je člověk, kterého si vážím a pro kterého bych rád pracoval. 

   Celou tu dobu (a několik posledních let) jsem pracoval pro místní vládní organi-

zaci.  Jaký byl původní název Hitlerova spisu Mein Kampf?  Bylo to Viereinhalb 

Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit neboli Čtyři a půl roku 

(boje) proti lži, hlouposti a zbabělosti.  To dokonale vystihuje mou práci.  Lži, 

hloupost a zbabělost.  (Mohu se podělit o některé články v tisku o organizaci, kde 

pracuji.  Místní noviny z nás mají radost.  O naší správní radě se vyjadřují jako: 

no, to vynechám!  Uvedu jen jeden triviální příklad z mého každodenního života: 

jako IT manažer jsem ten, kdo je požádán, aby v místnosti představenstva nastavil 

notebook a projektor, když to potřebují.  Zdá se, že nikdo jiný nemá dost inteli-

gence ani schopností, aby připojil notebook k projektoru a zapnul ho.  Ale i tak, 

když jsem to přišel udělat, tak mě pak nasměrovali... "Zapojte notebook a připojte 

ethernetový kabel k ethernetovému portu a kabel VGI k projektoru...".  Děkuji 

vám, pane doktore, že se mnou jednáte jako s pětiletým dítětem :)! 

   Gerhard Lauck se mnou zachází na opačném konci spektra!  "Tady je člověk s 

určitými schopnostmi, pojďme se podívat, kde ho můžeme nejlépe využít."  Jaký 

osvěžující kontrast! 

   Takže když to shrnu, na NSDAP/AO mě zaujalo to, že má kompetentní vedení, 

že člověk v čele není nad komunikaci s "přisluhovači" a že tato organizace dělá 

něco užitečného už více než čtyřicet let.  Poohlédl jsem se po jiných organizacích, 

ale příliš se mi nelíbí nošení uniforem a pouliční aktivismus.  Na těchto aktivitách 

není nic špatného, jen mě prostě nelákaly a ani ve venkovské oblasti, kde žiji, ne-

bylo moc příležitostí něco takového dělat. 

   Dosud mě nic z NSDAP/AO nenudilo.  Byla to výzva v pozitivním slova smys-

lu.  Bavilo mě dělat všechnu práci, kterou jsem dostal.  Pokud jde o to, co mi 

připadalo matoucí, mohu uvést pouze zvláštnosti jakéhokoli produktu vydaného 

naším dodavatelem softwaru.  Chvíli mi trvalo (necelý měsíc), než jsem plně 
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pochopil pracovní postup, ale mám pocit, že teď už to zvládám.  Čím více jsem se 

o organizaci dozvěděl, tím více jsem ocenil, jak dobře je řízena. 
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Síla skrze smích: 

Nahlédnìte do našeho provozu 
  

Baron 
  

Mnoho lidí, pøátel i nepøátel, je zvìdavých na vnitøní fungování naší operace.  

  

Jako dlouhodobý úèastník jsem mìl možnost nahlédnout do našeho provozu více 

než jen zbìžnì. 

  

Vždy je však tøeba brát ohled na bezpeènost. Nejen moje. Na bezpeènost všech! 

Proto musím peèlivì volit slova. Velmi opatrnì. 

  

Pøedstavte si následující scénáø: 

  

Pracujete v blázinci.  

  

Jednoho dne se vìzni vzbouøí a pøevezmou vládu. Musíte rychle pøemýšlet, 

abyste se zachránili. Máte skvìlý nápad. 

  

Rozhodnete se pøedstírat, že jste jedním z vìzòù! 
  

Samozøejmì se jedná o køehké vyvažování. 

  

Na jedné stranì, pokud se budete chovat pøíliš normálnì, nebudete pùsobit 

jako blázen. 

  

Na druhou stranu, pokud se budete chovat pøíliš bláznivì, nebudou vás brát 

vážnì a nebudete mít v novém režimu žádné slovo. (Nezapomeòte, že mluvíme 

o chovancích blázince. NE o zvolených vládních úøednících!) 

  

Jinými slovy, musíte se dùslednì chovat a mluvit napùl šílenì a napùl normá-

lnì. 

  

Pøirovnání našeho úøadu k blázinci je samozøejmì pøehnané. Ale odmítám specif-

ikovat míru nadsázky.  

  

Pokud existuje.  
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