
1 

"Generace" 

Naše periodika 
  
 

PRVNÍ GENERACE  
  

Narozen v 70. letech 20. století. 

  

Německojazyčný NS KAMPFRUF začal vycházet v roce 1973 ve formě bulletinu.  

Na podzim téhož roku se rozšířil na bulvární formát. 

  

Anglicky psaný NS REPORT začal vycházet v roce 1975 ve formě bulletinu.  V 
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roce 1977 se rozšířil na bulvární formát.  A byl přejmenován na THE NEW OR-

DER. 

  

Obě publikace vycházely pravidelně - někdy dvakrát měsíčně, někdy čtvrtletně - 

po více než tři desetiletí.  

  

Na přelomu století však byly zmenšeny na formát bulletinu. 

  

Navíc je velká recese donutila v letech 2010 až 2015 "hibernovat".  Na jaře 2015 

se z hibernace probrali.  Od té doby se objevují každý měsíc.  

  

  

DRUHÁ GENERACE 
  

Narozen v 90. letech 20. století. 

  

Dalších osm bulvárních novin.  Vycházejí přibližně třikrát ročně. 

  

Třetím jazykovým vydáním se v roce 1990 stala švédština. Maďarština se stala 

čtvrtým vydáním v roce 1991. Francouzština, španělština, portugalština, italština a 

nizozemština se objevily současně v lednu 1992.  Dánština se stala desátým 

vydáním v prosinci 1992.  V roce 1993 NSDAP/AO částečně financovala ruský 

bulvár vydávaný uvnitř Ruska.  

  

  

TŘETÍ GENERACE 
  

Narozen v prvním desetiletí tohoto století.  

  

Většinou se jedná o zmenšené verze stávajících deseti bulvárních časopisů.  Plus 

několik dalších jazyků. Formát bulletinu.  Pravidelně nadále vycházely pouze 

německé a anglické bulletiny.  Ostatní vycházely s přestávkami. 

  

  

ČTVRTÁ GENERACE 
  

Narodil se ve druhém desetiletí tohoto století. 
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Německé, anglické a španělské vydání se v roce 2015 probudilo ze zimního 

spánku.  Od té doby vycházejí pravidelně každý měsíc.  Tucet dalších jazykových 

vydání vychází s přestávkami. 

 

 

PÁTÁ GENERACE  
  

Narozen v květnu 2022. 

  

Nejnovějším členem naší "rodiny periodik" je vícejazyčný bulletin WEEKLY, 

který vychází online ve 23 jazycích.   

  

Měsíčníky "starších sourozenců" vycházejí i nadále každý měsíc.  Zvyšuje se i 

počet jazykových vydání. 

  

Naše publikační a internetová expanze byla zahájena současně v květnu 2022 v 

rámci letní ofenzivy.  

  

Náš výzkumný a vývojový tým pracoval doslova 16 hodin denně po dobu více než 
jednoho měsíce, aby vytvořil systémy schopné tohoto obrovského rozšíření. 

  

  

MŮŽETE POMOCI! 

 

Pouhých 15 minut denně znamená 90 hodin ročně. 

 

Pro více informací nás kontaktujte. 

nsdapao.org@pm.me 
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Prvních pět webových stránek "záchranného člunu" bylo spuštěno během 

devatenácti dnů od 24. května do 11. června 2022.  Tyto stránky mají funkční do-

mény u nejméně čtyř registrátorů v nejméně čtyřech různých zemích: USA, Is-

landu, Japonsku a Spojených arabských emirátech.  [Poznámka: V praxi se ob-

vykle jedná o jednu nebo více dalších domén registrovaných, ale dosud neak-

tivních, v jedné nebo více dalších zemích]. 
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Síla skrze smích: 

Úvod 
  

Baron 
  

Každý už slyšel divoké zvěsti o "tajných základnách". 

  

V Jižní Americe.  

  

Na jižním pólu. 

  

Na temné straně Měsíce. 

  

A samozřejmě v Nebrasce! 

  

Co je skutečnost? Co je fikce? 
  

Mohu vám pomoci! Ale znáte to staré přísloví: 

  

Mohl bych vám to říct. 

Ale to bych tě musel zabít. 
  

To pro mě představuje dilema. Koneckonců, naše firma má přísnou zásadu 

ZŮSTAT LEGÁLNÍ. A vražda není ve státě Nebraska legální. (Kromě toho, vy 

nejste zloději dobytka!) 

  

Nemohu tedy prozradit příliš mnoho. Ale něco málo prozradit mohu. 

  

Nejprve mi dovolte, abych prokázal svou upřímnost a přiznal, že některé z těchto 

fám jsou skutečně pravdivé. (Kromě toho by bylo naprosto hloupé a kon-

traproduktivní popírat to, co je zřejmé.) 

  

Máme nadbytek zaměstnanců a jsme přepláceni. 

(A údajně přehnaně sexuální.) 
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Soukromé tryskáče, kanceláře v mrakodrapech a krásné sekretářky jsou vskutku 

příjemné. 

  

Někteří z nás však občas pracují i dlouhé hodiny.  

  

A je tu ještě jedna věc. 

  

Někteří naši spolupracovníci jsou divní. 
  

Zejména vedoucí pracovníci! (A lidi z oddělení výzkumu a vývoje.) 

  

To samozřejmě někdy způsobuje třenice.  

  

Nicméně 

NAŠE MORÁLKA JE VELMI DOBRÁ! 

  

Smějeme se sami sobě. A našim kolegům.  

  

"In-jokes" jsou 

důležitou součástí 

naší "firemní kultury". 
  

Naše oddělení lidských zdrojů zorganizovalo dva týmy. Tyto týmy soutěží. Cílem 

je zjistit, který tým dokáže nejvíce poškádlit druhý tým. 

  

SÍLA SKRZE SMÍCH 

je naše verze 

SÍLU SKRZE RADOST! 
  

Soutěžící mají nyní DRUHÝ cíl:  

  

ZAJÍMEJTE SE O VÁS! 
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