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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. 10.00, 01.03.2022.
Je první jarní den a šestý den války na Ukrajině! 122 hodin odporu!

Prypiatská jednání. Včera 28. března se u řeky Prypiat sešly ukrajinská a ruská delegace k
prvnímu kolu jednání. K dohodě nedošlo a obě delegace se vrátily do svých hlavních měst ke
konzultacím. Rusko mimo jiné trvalo na tom, aby neuznaná formace LDNR získala kontrolu
nad celým územím Doněcké a Luhanské oblasti. Ukrajinští představitelé na druhé straně
požadovali důrazné stažení všech ruských jednotek, včetně z Donbasu a Krymu.

Směřování EU. Prezident Zelenskyj podepsal žádost o členství Ukrajiny v EU. Přihláška byla
zaregistrována ak Vsevolodovi Čencovovi. Vedoucí představitelé Bulharska, České republiky,
Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska a Slovinska vyzvali Ukrajinu k okamžitému
získání statusu kandidátské země EU. Německo, Francie a Nizozemsko jsou však s
podporou myšlenky vstupu Ukrajiny do EU opatrnější a odkazují na to, že to není hlavní bod
jednání.

Čas v Haagu. Generální prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan oznámil, že
přistoupí k zahájení vyšetřování možných válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti na
Ukrajině. Rozhodnutí přišlo po výzvě Ukrajiny, aby soud "okamžitě zastavil vojenské útoky na
civilní objekty, včetně domů, soukromých automobilů, sanitek a dalších zvláště chráněných
civilních objektů, jako jsou školy a nemocnice na Ukrajině", jak uvedl ministr spravedlnosti
Denys Malyuska.

Válka bez pravidel. Včera dopadla termobarická bomba ruských vojsk zakázaná Ženevskou
konvencí na ropnou rafinerii v Ochtyrce v Sumské oblasti. Při těžkém ostřelování místní
vojenské jednotky zahynulo 70 ukrajinských vojáků. Evakuační vozidla ve Volnovachě se
dostala pod palbu ruských BM-21 "Grad". V obci Borodyanka v Kyjevské oblasti bylo
ostřelováno rehabilitační centrum Ministerstva pro záležitosti veteránů Ukrajiny. Nedaleko
Kyjeva zasáhl granát porodnici. Dne 26. února ruské jednotky rozstřílely autobus u města
Volokhiv Yar v Charkovské oblasti a některé oběti se stále pohřešují.

Situace v Kyjevě a regionech. Letecké sirény se ukazují jako noční můra "soundtracku"
těchto dnů a nocí. Včera byla poprvé od roku 1941 silně ostřelována centra Kyjeva a
Charkova! Raketa zasáhla vojenskou jednotku v Brovarech nedaleko Kyjeva - viz video.
Ostřelování zasáhlo bytové domy v celé oblasti, přičemž byly zdemolovány 3 vícebytové
domy. Charkov byl ostřelován celý den. Dnes ráno raketa zasáhla oblastní správu. 6 lidí bylo
zraněno, včetně jednoho dítěte. Počet obětí se zjišťuje. Podívejte se na video. Berdiansk v
Záporožské oblasti byl dočasně obsazen ruskými vojsky. Místní občané přišli na
shromáždění před budovu městské rady a donutili vojáky odejít. Cherson byl obklíčen
ruskými jednotkami, které se snaží získat kontrolu nad městem. Starosta města tvrdí, že
město je stále pod kontrolou Ukrajiny. Mariupol a Volnovcha v Doněcké oblasti nadále
odolávají pokračujícímu těžkému útoku, ale zůstávají pod kontrolou UA.

Bělorusko. Jednotlivé jednotky běloruské armády se přesouvají k hranicím Ukrajiny ve
směru na Volyň. Bělorusko je využíváno pro bojové výpady ruských letadel. Letouny ruských
ozbrojených sil obnovily letecký průzkum ukrajinských objektů ze vzdušného prostoru
Běloruska.

Hybridní válka. Ruská vojska používají také ukrajinské státní symboly a uniformy
ozbrojených sil Ukrajiny, Národní gardy a Národní policie. Ruská armáda vyvěšuje
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ukrajinské vlajky na sloupy své techniky - takové případy byly zaznamenány v Peremogu a
Nové Basaně v Kyjevské oblasti, na silnici Krasnostav-Nižyn v Černihivské oblasti. Útočníci
také vyvěšují bílou vlajku a údajně se vzdávají. Po přiblížení k ukrajinským pozicím však
útočníci zahájili palbu.

Odvětví energetiky. Ukrajina se zapojí do elektrické sítě EU a bude s ní synchronizována
namísto ruské a běloruské. Synchronizace bude zahájena za několik týdnů místo roku 2023.

Informační odpor. Mezinárodní hackerská skupina Anonymous se nabourala do řady
internetových stránek ruských státních médií (např. TASS, RBK, Izvestija atd.), na nichž
zveřejnila protiválečné zprávy. Mezitím Roskomnadzor blokuje ruské webové stránky, jako je
Tayga.info nebo časopis Doxa, které píší pravdu o probíhající válce.

Mezinárodní společenství. Historické události se v rámci Evropy stále převalují. Švýcarsko
přijímá sankce EU a zmrazuje Putinův majetek. Švýcarsko porušilo svůj historicky neutrální
status a přijalo sankce EU proti Rusku kvůli jeho válce na Ukrajině. EU uvalila sankce na
řadu osob blízkých ruské vládě.

Statistické údaje:
● Od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu bylo zraněno více než 2 040 civilistů

včetně 45 dětí. Údaje se aktualizují;
● Od začátku války, k ránu 1. března, Rusko ztratilo odhadem 5710, sto vojenské

techniky a vozidel;
● Za pět dní invaze bylo na Ukrajinu zasaženo 56 raketových úderů, vypáleno bylo 113

řízených střel.

I na malých akcích záleží!

● Sdílejte informace o našich webových stránkách a instruktážní poznámky
prostřednictvím svých komunikačních kanálů. O situaci na Ukrajině musí vědět co
nejvíce lidí.

● Vytiskněte si instruktážní zprávu a rozdejte ji na protest, do poštovních schránek
svých sousedů i mezi své kolegy.

● Zavolejte svým politikům, osobám s rozhodovací pravomocí a zeptejte se jich, co
udělali, aby zabránili tragédii. Vyzvěte je, aby se vyjádřili, a sdílejte naše informační
poznámky jako důkaz.

● Oslovte místní média a podělte se s nimi o informace.

Sláva Ukrajině!

Aktuální informace připravili zástupci ukrajinských nevládních organizací a odborníci na lidskou bezpečnost a
demokracii, kteří jsou právě teď ve městech po celé Ukrajině. Nevládní organizace: nevládní organizace Institut
pro politický a informační výzkum, Svět komunit, kyjevské vzdělávací centrum Tolerspace, nevládní organizace
U-Cycle (Kyjevská asociace cyklistů), družstvo OpenSpace.Works. Odborníci: Mgr: Zúčastnili se: Sofia Oliynyk,
Maryana Zaviyska, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.

2

https://sharethetruths.org/
https://www.rferl.org/a/russia-websites-hacked-anonymous/31728186.html
https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/258111246484368
https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/258111246484368

