
DROGY  
 

Není se čemu divit, že v této válce nevítězíme …  
NO WONDER WE ARE LOSING THIS WAR...  

 
Je to nereálné, ale reálné ….Oxymorón ( paradox) 
THIS IS UNREAL BUR REAL ........ AN OXYMORON 

 
Zhlédněte a posuďte sami…………  

 
Fotografie z domu mexického drogového barona poté co byla provedena 

razie… Photos of a Mexican Drug Lord's home after being Raided....  



 Yes, That is cash piled on that table in the background!  
Ano, na stole v pozadí je hromada peněz v hotovosti!!  



Just a small collection of guns - these people are not really dangerous at all.....  
Pouze malinká sbírka zbraní – tito lidé ve skutečnosti nejsou vůbec nebezpeční …  



Yes, that is real gold on these guns!  
Ano, tyto zbraně jsou ze zlata !  



Gold and Titanium 45 Calibre semi automatic pistols - they found 16 like this  
Zlaté a titanové poloautomatické pistole kalibr 45 – podobných jich bylo 16  



Go and kill in the name of the Lord my son! There was a matched pair of these found.  
Jdi a zabíjet ve jménu Pána můj synu! Našlo se tam pár takových..  



357 Magnum semi automatic with solid gold grips.  
357 Magnum poloautomatická s pažbou z masívního zlata  



This guy had a better gun 
collection that most 
legitimate museums do  
Tento chlap měl lepší sbírku 
zbraní než má většina můzeí.  







Just a quaint little villa in the hills - Drug money bought it all!  
Jen trochu zvláštní vila v kopcích – vše bylo nakoupedno za drogy  



Man made cave and hot tub inside the home 
Umělá jeskyně s horkou lázní uvnitř domu  



A collection of exotic animals - which were cared for in the grandest fashion by the way  
Sbírka exotických zvířat, jimž byla zajištěna ta největší péče  



8 Lions were on the property  
ve vlastnictví 8 lvů  



A very rare Tiger  
velmi vzácný tygr  



The back yard pooll  
v zahradě bazén  



Exotic art collection - some of which was illegal to own - some stolen Exotická 
umělecká sbírka – některé předměty byly v ilegálním vlastnictví – některé ukradené  



More guns than you could ever imagine! 
Více zbraní než jste si mohli kdy představit  



This pile of cash before it was counted was estimated to be approximately 18 Billion Dollars! 
After it was counted it turned out to be a little more than 22 Billion Dollars!  

Tato hromada peněz v hotovosti, než byla počítána se odhadovala přibližně na 18 miliard dolarů! 
Poté co byly tyto bankovky počítány se ukázalo, že toho trochu víc než 22 miliard dolarů!  



From another angle  
totéž z jiného úhlu pohledu  



Guns were hidden all over the house, along with ample ammo, just in case of trouble.  
Zbraně byly ukryty po celém domě, spolu s bohatou zásobou munice, jen tak pro případ nesnází.  



Stacks of cash were found 
in every nook and 

cranny...  
Stohy/ spousty peněz byly 
nalezeny v každém koutě a 

skulině ...  



This case is filled with 100 dollar Bills estimated to be 1/2 a million dollars and no doubt 
headed out to make another drug by perhaps from the Columbians.  

Tento kufřík naplněný 100 dolarovými bankovkami obsahuje odhadem 1/2 milionu dolarů, a 
není pochyb o tom, že za ně měly být nakoupeny další drogy snad Kolumbii  



18 plastic bins filled with 100 dollar bills were found...  
Bylo nalezeno 18 plastových košů/ přepravek naplněných 100 dolarovými bankovkami ...  



Another cabinet stack tight with cash 
- all 100's.  

Další skříňka se spoustou 
napěchovaných 100 dolarovek v 

hotovosti  



More 100's  
Více 100 dolarovek  



Each of these stacks of 100's holds 250,000 (a quarter of a million dollars)! They also had 
millions in Columbian money and Mexican Pesos although they preferred American dollars for 

the most part.  
Každá z těchto hromádek 100 dolarových bankovek má hodnotu 250 000 (čtvrt milionu dolarů)! 
Měli rovněž miliony v kolumbijské měně a mexických pesos ačkoli oni přednostňovali z větší části 

americké dolary.  



There were even stacks of Chinese Yen found in one closet.  
V jedné komoře se dokonce našlal spousta čínských jenů.  



More Gold machine guns and pistols - most were never fired, just held for collection value.  
Spousta zlatých samopalů a pistolí – většinou nikdy nebyla použita, byly pouze drženy jako 

sbírkové předměty.  













They just burned it all down!  
Prostě to všechno spálili!  



The money and valuables found in this one house alone, would be enough to pay for health 
insurance for every man woman and child in the USA for 12 years! There are believed to be 
approximately 27 more of these houses in Mexico alone not to mention the ones in other 

countries who are enriching themselves in the drug trade. These people have so much money, 
they make the Arab oil sheiks look like welfare recipients. Their money can buy the best 

politicians, the best cops, the best judges, whatever they need they just throw down stacks of 
cash and it is theirs! This is why the drug problem is so difficult to fight. 

  
Peníze a cennosti nalezené v tomto jednom domě by mohly stačit na zaplacení zdravotního 

pojištění pro každého muže ženu a dítě v USA po dobu 12 let! Má se za to, že v Mexiku je 
přibližně 27 takových domů nemluvě o dalších v jiných zemích, vlastněnými těmi, kdo se 

obohacují na obchodu s drogami.  
Tito lidé mají tolik peněz, že arabští ropných šejkové jsou v porovnání s nimi na úrovni příjemců 

dávek v hmotné nouzi.  
Za své peníze mohou zkorumpovat nejlepší politiky, nejlepší policisty, nejlepší soudce. Cokoli 

potřebují, tak jen vezmou z hromady peněz, které mají a je to jejich!  
To je důvod, proč s jsou drogy takovým problémem a proč je tak těžké proti nim bojovat.  




