Fosilní mafie atakuje Slovensko, zdroje financí podezřelé
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Společnost Cuadrilla Morava, s. r. o. se po neúspěchu na Valašsku ocitla v likvidaci, protože
její zahraniční vlastníci už nadále nechtěli prosazovat těžbu břidlicového plynu v České
republice. Její český zástupce, Ing. Stanislav Benada, břidlicový sen ale nevzdává – v Ruské
Porubě na severovýchodě Slovenska zahajují tři firmy průzkum ložisek zásob ropy a plynu a
Benada jednu z nich přímo zastupuje. Kromě Benadových aktivit v České republice a vážných
dopadů těžby břidlicového plynu by ale Slováky měla zajímat další věc – vlastnická struktura
jedné ze společností, která vede až k ukrajinskému miliardáři, který ukradl část finanční pomoci
od Mezinárodního měnového fondu a na východě Ukrajiny financuje neonacistický prapor
Azov. Po delším pátrání jsme už mohli vyvodit jen jeden závěr - na Slovensku se střetly tři
velice nebezpečné faktory – vládnoucí oligarchie jménem SMER-SD, nebezpečný lobbista a
nadnárodní korporace s mafiánským pozadím…
Cuadrilla Morava
Cuadrilla Morava, s. r. o. skončila letos v likvidaci, protože její vlastníci už nadále nechtěli
průzkum ložisek v okolí Hranic, Lipníku nad Bečvou a na Valašsku prosazovat. Jakoukoliv
těžbu nebo průzkum by česká vláda navíc zamítla, protože si zákaz těžby břidlicového plynu
kvůli ochraně pitné vody napsala do svého čtyřletého programu
(novela horního zákona pro zákaz těžby břidlicového plynu na území
ČR je v současné době ve vyjednávání). Těžba břidlic se navíc
nevyplatí kvůli nízkým cenám ropy, velké nebezpečnosti a také proto,
že tyto zdroje nejsou vydatné a rychle se vyčerpají. Podle záznamů
z veřejných listin společnost nevykazovala výraznou ekonomickou
aktivitu.
Společnost patřila pod holding Cuadrilla Resource Holdings Ltd. a
byla založena 2. 6. 2010, asi 4 měsíce po vzniku celého holdingu.
Vlastníky celého holdingu jsou ze 40,9 procent australská Lucas
Cuadrilla PTY Ltd., z dalších 40,9 procent Riverstone/Carlyle
Foto: Ing. Stanislav Benada,
Global Energy a Power Fund IV z Kajmanských ostrovů a 18,2
lobbista těžařského průmyslu,
procent patří managementu. Kromě České republiky holding
zastupuje na Slovensku firmu
investoval v Nizozemí, Německu, Rakousku, Polsku a Alpine Oil and Gas, s.r.o. V České
Španělsku. Průzkumná území na Valašku vymezilo
republice zastupoval Cuadrilla
Ministerstvo životního prostředí ČR v čele s Tomášem
Morava, s. r. o. (zdroj)
Chalupou z ODS.
Inženýr Benada, podivné muzeum, Taxes Oil
Břidlicový projekt (příp. tzv. tight gas – metan v pískovcích) v Ruské Porubě na severovýchodě
Slovenska společnosti Alpine Oil and Gas, s. r. o. spojuje s valašským projektem jméno Ing.
Stanislava Benady s bydlištěm a obchodními zájmy v Hodoníně. Ačkoliv je v jihomoravském
městě známý jako člověk, který se snažil rozvinout kulturu, jako předseda občanského sdružení
Muzeum naftového dobývání a geologie veřejně loboval za těžbu břidlicového plynu v České
republice a podle sbírky veřejných listin vydělává balík na poradenské činnosti pro energetické
společnosti.

Budovu Muzea naftového dobývání a geologie vlastní Benadova firma Taxes Oil, s. r. o.
s dlouhým seznam prováděných činností. Benada se jednatelem této společnosti stal v roce
2002. Kromě muzea uvnitř najdete ubytovnu, cestovní kancelář, solnou jeskyni a Horolezecký
klub. Na stránkách muzea je také uvedeno, že jeho otevření bylo spolufinancováno integračním
fondem EU INTERREG IIIa. K rozvoji tohoto turistického cíle přispěl také Jihomoravský kraj,
město Hodonín a nadace VIA.

Foto: Screenshot z webových stránek Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně.
Projekt je podporován fondy Evropské unie a městem Hodonín.
Po zrušení povinné vojenské služby začala hodonínská vojenská kasárna chátrat a město se
snažilo pozemky a objekty prodat. Podle záznamu hodonínské radnice byla zchátralá budova,
dnes sídlo muzea, v roce 2004 prodána Benadově firmě Taxes Oil, s. r. o. za 750 tisíc Kč
(předtím platila společnost nájem v hodnotě 1 Kč/nemovitost). To by nebylo nic zvláštního,
kdyby Benada tehdy neseděl v městském zastupitelstvu. V roce 2002 byl zvolen za KDU-ČSL
a do roku 2006 působil také jako radní. Ve stejném volebním období Benadova firma koupila
také silniční parcelu za 168 tisíc, ocelový sklad, dvě nádrže a přístřešek nad nádržemi. V roce
2014 kandidoval za hnutí Pozitivně pro Hodonín se stejnými lidmi, se kterými seděl v
zastupitelstvu, po roce 2006 se na hodonínskou radnici už ale nedostal. S kým v zastupitelstvu
seděl, se dozvíte později.

Foto: Muzeum naftového dobývání a geologie, sídlo Taxes Oil, s.r.o., Cuadrilla Morava a
břidlicového lobbisty Stanislava Benady. Kromě těchto firem zde naleznete solnou jeskyni,
ubytovnu, cestovní agenturu a sídlo společnosti TRADEXIM, s. r. o. Rozsáhlejší vazby této
společnosti na Benadu se nepodařilo nalézt (zdroj:WertyzReport)
Zchátralá budova byla opravena, postupem času bylo vytvořeno dětské hřiště, spravila se
komunikace, uvnitř muzea byla vybudována solná jeskyně a usídlila se zde výše zmíněná
Cuadrilla Oil, s. r. o. Benadova společnost s ručením omezeným Taxes Oil, která v muzeu sídlí,
nabízí spoustu služeb. Ve své příloze k účetní uzávěrce za rok 2014 společnost uvedla dlouhý
seznam činností, mezi nimi jsou: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, poskytování
technických služeb, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), přípravné práce pro stavby,
hornická činnost s omezením na ropu a plyn, hostinská činnost, provozování cestovní agentury,
zprostředkování obchodu a služeb, pronájem a půjčování věcí movitých, činnost technických
poradců v oblasti hornické činnosti, geologických prací, ložiskové geologie, vrtného a
seizmického průzkumu, těžby zemního plynu a ropy a poskytování služeb.
O tom také vypovídají výkazy zisků a ztrát – za rok 2014 společnost vykázala zisk v hodnotě
2 939 000,- po zdanění. O rok dříve 663 000,- po zdanění a v roce 2012 slušných 1 424 000,po zdanění. Benada vlastní 65 procentní podíl, 30 procent vlastní jeho dcera Pavla Benadová a
pět procent Alexandra Málková.
Kromě této společnosti se Benada angažuje také jako soudní znalec v oboru těžby, což je
samozřejmě velice nebezpečný precedent, protože v případných sporech mezi společnostmi a
státem mohou jeho znalecké posudky hrát velkou roli.
Město Hodonín je hodně poznamenané penězi bratrů Komárků a Moravských naftových dolů
(MND). MND sponzoruje akce města, kulturu a tamní fotbalový klub. Právě v této společnosti

byl inženýr Benada zaměstnán devatenáct let. Hned po vystudování Fakulty hornickogeologické na Vysoké škole báňské v Ostravě v roce 1981 začínal u MND jako geolog, od roku
1986 do roku 1991 pak pracoval jako vedoucí geolog pro výzkum v ČR, postupem času prošel
manažerské pozice a od roku 1998 pracoval jeden rok jako generální ředitel celé akciové
společnosti. Není tedy divu, že má tolik známých z průmyslu.
V životopise Benada také uvádí, že od roku 2006 do roku 2011 byl angažován ve společnosti
Aurelian Oil and Gas Slovakia, s. r. o., podle slovenského obchodního rejstříku se v roce 2010
stal jejím jednatelem. Společnost byla v roce 2014 prodána americké společnosti Discovery
Polska, LLC a následně přejmenována na Alpine Oil and Gas.
Lobbing trojice Benada, Dvořáková a Eisner
Benada nicméně ve svém životopise neuvedl, že je lobbistou těžařského průmyslu. Podle
dostupných informací sám v ČR za těžbu břidlicového plynu lobboval. V roce 2012 napsal
s Pavlou Dvořákovou pro žurnál Centra pro politiku a ekonomiku (CEP) prezidenta Václava
Klause text s názvem Mýty o plynu z břidlic. CEP prezidenta Klause (sic!) vydal i silně
probřidličnou brožuru s názvem Břidlicový plyn, Energetická revoluce?, kde Benadův klamavý
text hrál prim a kde sám exprezident napsal probřidličný úvod, opíraje se i o Benadova tvrzení.
V lobbisticky laděném textu brožury se projevila celá plejáda zastánců těžby břidlic v ČR: od
ministra životního prostředí Tomáše Chalupy z ODS, přes Stanislava Benadu (vystupuje zde
opět jen jako zástupce svého „muzea“), ředitele Plynárenské unie Oldřicha Petržilka (mj. i
poradce Masarykovy univerzity Brno, Politologického ústavu), profesora VŠE Miroslava
Zajíčka a bývalého poradce ministrů průmyslu a obchodu Jiřího Hanzlíčka. Nejen v tomto textu
všichni víceméně popírají veškeré studie o škodlivosti těžby vůči zásobám vody, ovzduší a
lidem pobývajících v okolí vrtů. Benada dále, aniž by uvedl své profesní pozadí, napsal do
Senátu žádost o diskuzi na téma břidlicový plyn, později zde také vystoupil. To vše jako
předseda tehdy občanského sdružení Muzea naftového dobývání a geologie. I zde senátu zatajil,
že je již roky i jednatelem Aurelian Oil and Gas, která měla zájem hledat ropu a plyn v Polsku,
na Slovensku a v Rumunsku.
Co se týče hydraulického štěpení, je nespočet studií, které dokazují škodlivost této metody
těžby na životní prostředí, ovzduší, vodu, je také dokázané, že generuje zemětřesení, má
negativní vliv na klima, ničí ráz krajiny atd. K tomu všemu je metoda spojována s vadami po
narození, rakovinou a kožními nemocemi. V roce 2012 však Benada pro iDnes o frackingu řekl:
„Technologie je velmi bezpečná. Po stránce používaných chemikálií jde o minimální množství.
Navíc jsou to v podstatě typy látek, které používáme denně, jako třeba jar. Všichni si v tom
mácháme ruce. Do dvou set kubíků vody se přidává půl procenta chemikálií." Podobně
vystupovala v České televizi i Vlastimila Dvořáková z České geologické služby Ministerstva
životního prostředí ČR, která byla dokonce řešitelkou úkolu „Nekonvenční zemní plyn z
břidlic“ pro Českou geologickou službu z 15. 6. 2011. Tato studie byla nejen lživá, ale dala
dokonce zelenou všem průzkumných územím v ČR. V té době však byla Dvořáková roky ve
střetu zájmu, protože byla dokonce prezidentkou Americké asociace naftových geologů
(AAPG) pro Evropu.
Většinu aktérů břidlicové lobby v ČR doprovázel nejen střet zájmů, ale zejména lživá PR
připravená nadnárodními PR firmami. Tento postup byl použit nejen v USA, ale s mírnými
obměnami po celém světě, a PR kamufláž měla zakrýt drtivý dopad metody na zdraví lidí a
životní prostředí. V USA (krom jiných podvodů) se musela břidlicová lobby navíc uchýlit

k prolomení zákonů na ochranu vody a ovzduší. To provedl tehdejší ministr obrany Dick
Cheney, bývalý ředitel ropné společnosti Halliburton, jež dosud profituje z výroby frakčních
směsí, které dodává do celého světa.
I když konfrontován s pravdivými údaji, Benada pokračoval v bagatelizaci dopadů metody a
absolutně ignoroval její zdravotní a environmentální důsledky. O množství chemikálií
využitých v celém procesu se spekuluje. Ale na základě údajů Americké Agentury pro ochranu
životního prostředí (EPA) se v USA pohybuje objem chemikálií v průměru kolem 70 tun na
jedno štěpení, jak patrně vůbec poprvé vypočítala Vědecká rada Koalice STOP HF. Nutno
podotknout, že v USA se frakuje již zhruba na 30% území v několika stovkách tisíc vrtů!
Když Benada zastupoval firmu Cuadrilla Moravia, zhotovil pro ni lživou zprávu jako podklad
pro odvolací řízení, aby pomohl prosadit udělení průzkumného území Meziříčí na Valašsku,
které ohrozilo min. 250 000 občanů. Ve své zprávě „Doplnění žádosti o stanovení PÚ Meziříčí“
uvedl řadu nepravdivých tvrzení. Zcela ignoroval jak nebezpečí ohrožení jakosti i kvantity
podzemních vod při průzkumných pracích (2D průzkum, vrtné práce), bagatelizoval dopady
těžby, ignoroval sesuvná území a vyjadřoval se k věcem (ekologie, hydrogeologie atd.), ke
kterým neměl vzdělání. Ve zprávě zcela ignoroval všechny vědecké studie, které se do té doby
vyjadřovaly k dopadu metody hydraulického štěpení negativně. Koalice STOP HF označila v té
době jeho činnost za obdobu vlastizrady.
V roce 2011 dělal Benada externího vědeckého poradce Mezinárodnímu politologickému
ústavu Masarykovy univerzity při práci s názvem „Nekonvenční zdroje zemního plynu –
potenciál a možné důsledky pro region středovýchodní Evropy.“ Grant pro tuto práci zaplatilo
Ministerstvo zahraničí ČR, tehdy pod vedením Karla Schwarzenberga, studie byla dokonce
představena v Černínském paláci, čímž de facto oficiálně otevřela kauzu břidlic jako PR
v České republice. I tato studie pominula celou řadu již hotových studií o problematice metody
a bagatelní vyjádření o ekologických dopadech od expertů Masarykovy univerzity se
v následných měsících pohybovala i na poli, ke kterým univerzita neměla experty. Výsledek
studie pak pominul zejména ekologickou nebezpečnost této metody. Je otázkou, proč
Masarykova univerzita Brno ani Ministerstvo zahraničí ČR, nebyly schopny rozkrýt, že Benada
není expertem na metodu hydraulického štěpení, ale dokonce naopak, že byl již v té době
hlavním břidličným lobbistou pro střední Evropu placeným cizími firmami.
Dalším Benadovým obchodním partnerem je jednatel společnosti Seismik, s. r. o. Leo Eisner.
Tato společnost pomáhala Cuadrilla Resources, mateřské společnosti Cuadrilla Morava
zastoupené Benadou, s výzkumy v Anglii. Eisner je geofyzik a pracuje v Ústavu mechaniky
hornin Akademie věd ČR a je dalším nekritickým zastáncem těžby břidlicového plynu. Právě
na půdě Akademie věd ČR vystoupila s tématem o břidlicích i výše zmíněná Vlastmila
Dvořáková z České geologické služby (ČGS). Benada v minulosti s Českou geologickou
službou spolupracoval také, jak uvádí jeho životopis.
Kromě ČGS jsou mezi dalšími společnostmi, se kterými Benada spolupracoval jako konzultant,
Ramco Energy, Unigeo a.s., Carpathian Resources, Karpatia Gas s.r.o., RAG, Nafta a.s. a
Purum s.r.o.
Významným imperativem je dále složení hodonínského zastupitelstva v letech 2002 – 2006.
Tady je zřejmé napojení Stanislava Benady na tehdejšího ministra životního prostředí Libora

Ambrozka, který byl ve své době podezřelý z několika korupčních kauz. Ambrozek byl v tu
dobu ministr i zastupitel. Benada byl ve stejné straně (KDU-ČSL) i s jeho bratrem Ladislavem.
Ladislav Ambrozek právě vedl poslední kandidátku hnutí Pozitivně pro Hodonín, Benadu
strana umístila na 26. místo.
Eisner, Benada i Dvořáková byli jednu dobu nejaktivnější trojicí břidličné lobby v ČR – a
modelově ukázali, jak břidličná chobotnice prorostla do státní správy, na akademickou půdu i
do soukromého a politického sektoru. Jedinou účinnou zbraní proti této mašinérii v ČR bylo
založení Koalice STOP HF, která sjednotila občany, občanská sdružení a obce. Prostřednictvím
své Vědecké rady popsala metodu těžby, její dopady a vyslovila závěr, že v České republice a
v Evropské unii bude tato metoda těžby ještě destruktivnější než v USA a tudíž by se měla
zakázat legislativně. Jednou z nejvýznačnějších zkušeností odporu veřejnosti v ČR je
skutečnost, že za celou dobu 2,5 roku ani jedna z obcí průzkumy nepovolila a vydávala
opakovaně nesouhlasy (na základě poradenské činnosti vedení Koalice STOP HF) s vytvořením
průzkumných území. Aroganci a „slepotu“ cizí lobby dokumentuje snaha zkoumat břidlice na
Berounsku. Patrně si nevšimli, že uprostřed území se jim objevil světoznámý hrad Karlštejn.
Stát nakonec na základě trvalého nesouhlasu obcí, odvolacích řízení a sezení rozkladových
komisí všechna průzkumná území postupně zrušil a těžaři to nakonec cca po třech letech bez
jediného kopnutí do země vzdali.
Benadovo slovenské dobrodružství s JKX

Foto: Operační mapa společnosti JKX plc. Její struktura nás zavádí do zločineckého podsvětí
(zdroj)
Proto se firmy s Benadou zaměřily na Slovensko. V Ruské Porubě slovenská vládnoucí
oligarchie ze strany SMER umožnila průzkum ložisek břidlicového plynu. A to firmám
s podivnou vlastnickou strukturou.
Společnost Alpine Oil & Gas, s. r. o., registrovaná na Slovensku, má povolení na vykonávání
geologického průzkumu ve třech oblastech, ne však na těžbu. Průzkum může vykonávat

v průzkumných územích Snina, Svidník a Medzilaborce. Rozhodnutí o průzkumu v těchto
oblastech vydalo Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky 1. srpna 2006. Platné je přesně
deset let, vypršet by mělo v srpnu 2016. Ve Snině mohou provádět průzkum Alpine Oil and
Gas Slovakia, s. r. o. a JKX, Carpatrian B.V.,, dále pak rumunská státní společnost ROMGAZ.
V oblasti Medzilaborce Alpine Oil and Gas Slovakia, s. r. o. a JKX Slovakia B.V. a pro Svidnik
Alpine Oil and Gas Slovakia, s. r. o., ROMGAZ a JKX Ondava, B. V. Stanislav Benada vlastní
podle jeho životopisu povolení pro průzkum ložisek na Slovensku.
Alpine Oil and Gas si pronajala od společnosti Lesy Slovenské republiky 8076 m2 pozemků
v katastrálním území Krivá Oľka. Smlouva je platná do 15. ledna 2016. V případě, že firma
požádá o prodloužení a předloží povolení pro průzkum a platné potvrzení o vynětí pozemků
z funkce lesů, může se smlouva dodatkem prodloužit o rok. Za jednu výměru činí roční nájemné
4 846 eur bez DPH. Podle prohlášení společnosti Lesy SR smlouva o pronájmu řeší i případné
škody na pozemcích, které je nájemce povinen navrátit do původního stavu, pokud nebude
rozhodnuto jinak. Lesy SR chtějí pro skončení průzkumu zřídit místo pro odvoz dřeva. Jenže i
k tomu nemusí dojít, protože předseda dozorčí rady Pozemkového společenství Ruská Poruba
a člen petičního výboru proti průzkumu a těžbě Ladislav Andrejco řekl, že společnost plánuje
těžit 10 – 15 let. Obyvatelé přitom po celých téměř deset let o geologickém průzkumu ani
nevěděli.
„Na setkání na jaře tohoto roku nám jednatelé společnosti oznámili, že v katastru Ruské Poruby
chtějí těžit ropu a zemní plyn asi 15 až 25 let. Součástí mají být přečerpávající stanice, odkaliště
ropných látek a těžká auta mají ropu převážet do rafinérie, pravděpodobně do Polska,“ řekl.
Následkem odporu obyvatel vznikl i soudní spor, protože na pozemky v zájmu těžařů vede
jedině cesta přes soukromé pozemky. Těžaři Pozemkové společenství zažalovali u Okresního
soudu v Humenném za to, že je přes ně nechtějí pustit. Soud jim vyhověl a vydal předběžné
opatření k přechodu bagrů přes pozemky obyvatel. Předběžné opatření bylo vydáno bez
vyslechnutí účastníků a bez projednávání. Benada prohlásil, že průzkum začne na začátku ledna
2016 a v únoru chce přizvat experty, aby obyvatele uklidnili před dopady.
Benadovy podvodné a lživé akce v České republice jsou ponaučením, jak by se na něj měli
dívat na Slovensku. Stejně skandální je vlastnická struktura společností, které mají povolení na
průzkum. Jak se ukázalo, všechny tři firmy mají na Slovensku joint venture, navzájem
spolupracují v průzkumech a nakonec si rozdělí i případné náklady i zisky. Alpine Oil and Gas,
tehdy Aurellian Oil and Gas, koupila v březnu 2014 Discovery Polska, LLC. Alpine vlastní 50
procent licencí na Slovensku, zbytek patří JKX plc a rumunské ROMGAZ. Podle informací
z roku 2008 se JKX dohodla s britskou Aurellian Oil and Gas na převzetí 25 procentního podílu
ve třech licencích na Slovensku. Náklady akvizicí související se zkoumáním ložisek má z 25
procent hradit JKX a ze 75 procent Aurellian Oil. Jelikož Aurellian Oil zanikla, otázkou zůstává,
zda její nástupce převezme i daný podíl. Podle webových stránek JKX původní dohody stále
platí.

Foto: Podíl v holdingu JKX vlastní ukrajinská mafie v čele s Igorem Kolomojskim a jeho
společníkem Gennady Bogolubovem
Vlastnická struktura JKX vás zavede až přímo k nefalšované ukrajinské mafii židovského
magnáta Igora Kolomojského a jeho společníka Gennadije Bogolubova. Výše jejich podílu se
v různých zprávách liší. Uvádí se, že 27,47 procent akcií JKX patří Eclairs Group Ltd. V květnu
2014 šéf JKX Niger Moore napsal akcionářům dopis, ve kterém uvedl, že Eclairs,
zaregistrovaná na Kajmanských ostrovech, je z 59,1 procent vlastněna Kolomojským a ze 40,9
procent Gennadyjem Bogolyubovem a jeho rodinou. JKX vlastní ropnou firmu Poltava
Petroleum, která má čtyři licence na rozvoj ropných a plynových polí v ukrajinském regionu
Poltava. JKX se také jeví jako ztrátový podnik, protože za jeden rok její akcie klesly o
73 procent, přičemž jen letos v únoru o 23 procent na londýnské burze. Důvodem mohou být i
ceny ropy a válka na východní Ukrajině.
JKX mimo to žene Ukrajinu k arbitráži kvůli Energetické chartě, vzájemným investičním
dohodám s Británií a Německem, o 180 milionů dolarů v poplatcích za produkci ropy a plynu.
JKX chce zaplatit nájemné, které „nelegálně zaplatila“ a žádá kompenzace za ztráty způsobené
ukrajinským narušováním dohod. Vzájemné dohody zemí totiž neumožňovaly zvýšení daní
nebo jakéhokoliv jiného finančního břemena v ropném a plynárenském průmyslu. Ukrajina
zvedla poplatky za těžbu plynu z 28 procent na 55 procent (na hloubku vrtu méně jak pět
kilometrů) a parlament pak rozhodnutí prodloužil o rok.
Je také jasné, že Kolomojski chtěl investovat do JKX s nadějí, že získá miliardy dolarů z těžby
břidlic ve východní Evropě. V roce 2013 JKX zahájila největší evropský břidlicový projekt.
Jenže jakékoliv projekty v Maďarsku, Polsku, na Ukrajině nebo v Rusku se ukazují kvůli cenám
ropy a plynu být velice nevýhodné, k tomu se navíc ukazuje, že Evropa má pro hydraulické
štěpení břidlic nevhodnou geologii. JKX proto možná doufá, že se trochu zvedne díky
Slovensku. Je docela možné, že existuje propojení přes Benadu mezi Kolomojským nebo
někým jiným (Benada toho má totiž více) a Moravskými naftovými doly na Moravě. Firma
ještě před pár roky sdělovala, že hledá velkého investora, aby mohla zkoušet hlubinné vrty a
provádět průzkum hydraulického štěpení břidlic. V současné době MND už hlubinné vrty
provádí.
Důležité je také zmínit, že Kolomojski je mafián, který vysává Ukrajinu a hledá všemožné
investice po celém světě. Koncem srpna německý list DWN uvedl, že 40 procent z první části
půjčky Mezinárodního měnového fondu pro Ukrajinu v hodnotě 4,5 milionu dolarů získala
Kolomojského Privatbank. Když byl guvernérem Dněpropetrovsku, Kolomojski financoval
neonacistický prapor Azov a jsou signály, že byl jedním z mála lidí, co si nepřáli na východní

Ukrajině klid zbraní. Azov porušuje mezinárodní zákony výcvikem dětských vojáků. Místo
toho, aby byly na Kolomojského uvaleny sankce za podporu hnutí směřující k potlačování práv
a svobod člověka, podporu neonacistů a patrně i financování nelegálního obchodu s naftou,
společnost, kterou z části Kolomojski vlastní se svým společníkem Gennadyjem
Bogolyubovem, chce těžit na Slovensku ropu a plyn.
Kvůli těmto a výše zmíněným faktům by se Slováci měli začít obávat průniku nebezpečné lobby
do země. Slovenská oligarchie sociálně-demokratické strany SMER-SD v čele s premiérem
Robertem Ficem by měla Slovákům vysvětlit spoustu korupčních kauz, předražených zakázek
a k tomu navíc události, které předcházely vydání těchto licencí pro průzkum. Když v roce 2006
tajně začaly probíhat geologické průzkumy a Benada začal pracovat pro Aurellian Oil and Gas,
nastupovala strana SMER-SD poprvé do parlamentu. Benadovu tvář najdeme v každé reportáži
a v každém novinovém článku, které se týkají průzkumů v Porubě. I když jeho lobbing nebyl
na Slovensku doposud zaznamenán, rozhodně by pozornost měly upoutat jeho aktivity a lži
ohledně bezpečnosti těžby břidlicového plynu. „To je vyloučené. Podzemní vody se
neznečistí,“ řekl Benada pro server Noviny.sk. I tato tvrzení byla zde v ČR opakovaně
vyvrácena.
Ministr Jahnátek a Těžební unie

Foto: Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě Ing. Vladimír Slivka
prokázal v České televizi totální neznalost faktů.
Když 1. srpna 2006 Slovenské Ministerstvo hospodářství udělilo licence na průzkum v Ruské
Porubě, ani ne měsíc byl tehdejším ministrem hospodářství Ľubomír Jahnátek. Když pomineme
jeho skandály s převáděním pozemků svým známým a dosazování svých příbuzných a
kamarádů do čela ministerských úřadů a státních podniků, Jahnátek v září roku 2007 jako
ministr hospodářství zaštítil 2. ročník mezinárodní konference českého zájmového sdružení
těžařů zvaného Těžební unie na téma Těžba a životní prostředí ve střední Evropě. Tematické
okruhy přednášek byly: udržitelný rozvoj / oprávnění těžit, konkurenceschopnost těžebního
průmyslu v EU a legislativa EU a těžební průmysl. V komisi odborných garantů seděl shodou

okolností děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě Ing. Vladimír
Slivka. Slivka se nedávno objevil v České televizi v pořadu Studia 6, ve kterém prokázal totální
neznalost faktů týkající se těžby břidlicového plynu. Slivka vyučuje na stejné škole, kterou
vystudoval Benada. Cílem této konference bylo nastínit nejnovější trendy v oblasti ochrany
životního prostředí v těžebním průmyslu i navazujících sektorech. „Důraz byl kladen
na efektivní naplňování koncepce udržitelného rozvoje ze strany těžebního průmyslu tak,
aby jeho rozvoj byl v souladu s prioritami rozvoje celé evropské společnosti.“
Zajímavé také je, že o rok dříve, v září 2006, se stejné konference zúčastnil i bývalý spolustraník
Stanislava Benady, ministr životního prostředí Libor Ambrozek.
Těžební unie na svých webových stránkách uvedla, že předmětem její činnosti je úzká
spolupráce s orgány státní správy na připomínkování potřebných zákonů a vyhlášek, pořádání
setkání, seminářů a školení. Jejími členy jsou společnosti zabývající se těžbou nerostných
surovin, dovozci, výrobci a prodejci strojů a zařízení pro těžbu a úpravu surovin, geologické,
projekční a ekologické společnosti, odborné vysoké i střední školy a vzdělávací instituce a
muzea. Proč byl mezi garanty její konference Slivka a proč ji zaštítil slovenský ministr
hospodářství, jehož resort povolil v roce 2006 průzkum plynu a ropy na východě Slovenska,
není jasné. Na stránkách tohoto spolku naleznete také pozvánky na Burzu minerálů v budově
Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně. Ani jedna organizace, kterou Benada v ČR
zastupuje, členem Těžební unie není. Je také zajímavé, že Slivka pracuje stejně jako Benada
jako soudní znalec v oboru těžby, figuruje v podivném sdružení právnických osob zvaném
Českomoravský energetický a bezpečnostní výzkum se sídlem v Horní Suché, o jehož
aktivitách nelze vůbec nic dohledat, a také sedí v dozorčí radě společnosti Gevos Slovakia, a.s.
se sídlem v Košicích. Předmět její činnosti je rozmanitý – od úklidu, přes průzkum veřejného
mínění až po výrobu alternativních paliv.
Slovensko se musí probudit
Pro Stanislava Benadu je práce pro mezinárodní ropné firmy možná dobře placený kšeft. Pro
obyvatele Ruské Poruby představuje průzkum břidlicového plynu značná rizika, která byla
potvrzena nespočtem nezávislých studií. Pro Slovensko jako celek je tohle jen vrchol katastrofy,
kterou pro celou zemi představuje sociálně-demokratická strana SMER-SD v čele s Robertem
Ficem. SMER-SD se jeví jako slovenská verze české občansko-demokratické strany ODS a
Fico jako slovenská verze Mirka Topolánka. Každý měsíc na povrch vyplouvají skandály
zahrnující politiky z vládnoucí strany, předražené zakázky, dohazování „kšeftů“ svým známým,
rodině nebo obchodním partnerům, zatímco Fico Slovákům pro dobrou PR předhazuje sociální
výhody.
Problém průzkumu ložisek s ropou a plynem už Slováky tiše ohrožuje deset let. Na Slovensku
se v dohledné době ani neplánuje zákon pro zákaz těžby břidlicového plynu kvůli
environmentálním nebo zdravotním rizikům, na rozdíl od ČR, Bulharska, Francie, kanadského
Québecu a dalších. Pod sociální demokracií zisk nad zájmy obyvatel kvete jak nikdy. Otázkou
zůstává, zda by tomu bylo jinak, kdyby se do Parlamentu dostala jiná strana. Tak či tak se
Slováci musí probudit, jinak zahraniční kapitál ohrozí celou zemi. V České republice se
Stanislava Benadu a celou břidlicovou lobby po dlouhém boji podařilo zahnat do kouta. Pokud
Slovensko nechce kontaminovanou vodu v průzkumných či těžebních oblastech nejen od
hydraulického štěpení, bude muset bojovat podobně, jako se bojovalo v ČR.

