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"Generácie" 

Naše periodiká 

PRVÁ GENERÁCIA  
  

Narodil sa v 70. rokoch minulého storočia. 

  

Nemeckojazyčný NS KAMPFRUF začal vychádzať v roku 1973 vo forme bul-

letinu.  Na jeseň toho istého roku sa rozšíril na bulvárny formát. 
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V angličtine NS REPORT začal vychádzať v roku 1975 vo forme bulletinu.  V 

roku 1977 sa rozšíril na bulvárny formát.  A bol premenovaný na THE NEW OR-

DER. 

  

Obe publikácie vychádzali pravidelne - niekedy dvakrát mesačne, niekedy 

štvrťročne - viac ako tri desaťročia.  

  

Na prelome storočí sa však zmenšili na formát bulletinu. 

  

Okrem toho ich veľká recesia prinútila v rokoch 2010 až 2015 "hibernovať".  Na 

jar 2015 sa z hibernácie prebrali.  A odvtedy sa objavujú každý mesiac.  

  

  

DRUHÁ GENERÁCIA 
  

Narodil sa v 90. rokoch minulého storočia. 

  

Ďalších osem bulvárnych novín.  Vychádzajú približne trikrát ročne. 

  

Švédčina sa stala tretím jazykovým vydaním v roku 1990. Maďarčina sa stala 

štvrtým vydaním v roku 1991. Francúzština, španielčina, portugalčina, taliančina 

a holandčina sa objavili súčasne v januári 1992.  Dánčina sa stala desiatym 

vydaním v decembri 1992.  V roku 1993 NSDAP/AO čiastočne financovala ruský 

bulvárny časopis vydávaný v Rusku.  

  

  

TRETIA GENERÁCIA 
  

Narodil sa v prvom desaťročí tohto storočia.  

  

Väčšinou sú to len zmenšené verzie existujúcich desiatich bulvárnych novín.  Plus 

niekoľko ďalších jazykov. Formát bulletinu.  Pravidelne sa naďalej vydávali len 

nemecké a anglické bulletiny.  Ostatné vychádzali s prestávkami. 

  

  

ŠTVRTÁ GENERÁCIA 
  

Narodil sa v druhom desaťročí tohto storočia. 
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Prvých Päť webových stránok "Lifeboat" bolo spustených online v priebehu 

devätnástich dní od 24. mája do 11. júna 2022.  Tieto stránky majú funkčné 

domény u najmenej štyroch registrátorov v najmenej štyroch rôznych kraj-

inách: USA, Island, Japonsko a Spojené arabské emiráty.  [Poznámka: V 

praxi je zvyčajne zaregistrovaná jedna alebo viacero ďalších domén, ktoré 

však ešte nie sú aktívne, v jednej alebo viacerých ďalších krajinách].Prvých 
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Nemecké, anglické a španielske vydanie sa v roku 2015 prebudilo zo zimného 

spánku.  Odvtedy vychádzajú pravidelne každý mesiac.  Desiatka ďalších jazy-

kových vydaní vychádzala s prestávkami. 

 

 

PIATA GENERÁCIA  
  

Narodený v máji 2022. 

  

Najnovším členom našej "rodiny periodík" je viacjazyčný bulletin WEEKLY, 

ktorý vychádza online v 23 jazykoch.   

  

Mesačníky "starších súrodencov" vychádzajú naďalej každý mesiac.  Zvyšuje sa 

aj počet jazykových vydaní. 

  

Naša publikačná expanzia a internetová expanzia sa začali súčasne v máji 

2022 v rámci letnej ofenzívy.  

  

Náš výskumný a vývojový tím pracoval doslova 16 hodín denne viac ako mesiac, 

aby vytvoril systémy schopné takého obrovského rozšírenia. 

  

  

MÔŽETE POMÔCŤ! 
  

Len 15 minút denne 

spolu 90 hodín ročne. 

  

Pre viac informácií nás kontaktujte. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Sila cez smiech: 

Úvod 
  

Baron 
  

Každý už počul divoké fámy o "tajných základniach". 

  

V Južnej Amerike.  

  

Na južnom póle. 

  

Na temnej strane Mesiaca. 

  

A, samozrejme, v Nebraske! 

  

Čo je skutočnosť? Čo je fikcia? 
  

Môžem vám pomôcť! Ale poznáte to staré príslovie: 

  

Mohol by som vám to povedať. 

Ale potom by som ťa musel zabiť. 
  

To pre mňa predstavuje dilemu. Naša firma má predsa prísnu zásadu ZOSTAŤ 

LEGÁLNA. A vražda nie je v štáte Nebraska legálna. (Okrem toho, vy nie ste 

zlodeji dobytka!) 

  

Takže nemôžem prezradiť príliš veľa. Ale niečo málo prezradiť môžem. 

  

Najprv mi dovoľte, aby som dokázal svoju čestnosť tým, že pripustím, že 

niektoré z týchto fám sú naozaj pravdivé. (Okrem toho by bolo hlúpe a kon-

traproduktívne popierať zjavné skutočnosti.) 

  

Máme nadbytok zamestnancov a sme preplatení. 

(A údajne je nadmieru sexi.) 
  

Súkromné lietadlá, mrakodrapy a krásne sekretárky sú naozaj pekné. 
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Niektorí z nás však občas pracujú aj dlhé hodiny.  

  

A je tu ešte jedna vec. 

  

Niektorí naši spolupracovníci sú čudní. 
  

Najmä vedúci pracovníci! (A chlapci z oddelenia výskumu a vývoja.) 

  

Prirodzene to niekedy spôsobuje trenice.  

  

Napriek tomu 

NAŠA MORÁLKA JE VEĽMI DOBRÁ! 

  

Smejeme sa sami zo seba. A na našich kolegoch.  

  

"In-jokes" sú 

dôležitou súčasťou 

našej "firemnej kultúry". 
  

Naše oddelenie ľudských zdrojov zorganizovalo dva tímy. Tieto tímy súťažia. 

Cieľom je zistiť, ktorý tím dokáže najviac podráždiť druhý tím. 

  

SILA CEZ SMIECH 

je naša verzia 

SILA SKRZE RADOSŤ! 
  

Súťažiaci majú teraz DRUHÝ cieľ:  

  

ZAUJMITE SA! 
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