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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv 10: 00, 10.03.2022.
Mariupol Ruská zvěrstva proti civilistům pokračují. Včera ruské jednotky v Mariupolu záměrně
bombardovaly dětskou nemocnici a porodnici. Budova byla srovnána se zemí. Upřesňují se informace
o zasažených dětech. 17 lidí — mladých matek a členů zdravotnického personálu — bylo zraněno, 3
lidé zemřeli, včetně 1 dítěte. Vzhledem k pokračujícímu ostřelování ruské jednotky drží v Mariupolu
více než 400 000 lidí jako rukojmí. Evakuace je nemožná, stejně jako dodání humanitární pomoci.
Téměř 3 000 novorozenců je připraveno o léky, jídlo a vodu. Od začátku války bylo v Mariupolu zabito
přibližně 1200 civilistů. Jen včera bylo 47 lidí pohřbeno v masovém hrobě.
Humanitární krize. V některých městech Ukrajiny byla zahájena humanitární evakuace.Včera bylo z
různých částí Ukrajiny evakuováno přibližně 40 000 žen a dětí, z toho 3 000 z Irpinu a Vorzela.Mezi
zachráněnými je několik set dětí, seniorů a vážně nemocných lidí. ~ Při evakuaci bylo použito 100
autobusů a sanitek. Ve Stoiance v Kyjevské oblasti okupanti zablokovali 50 evakuačních autobusů
s civilisty a drželi je tři hodiny. Během evakuace z Demydivu v Kyjevské oblasti stříleli ruští vojáci
na evakuační skupiny, zabili policistu a zranili dva lidi. Ruské ostřelování provedlo evakuaci z/Izium,
Charkovská oblast, takže 5000 civilistů nemohlo opustit město. Ruské jednotky nedovolily dodávat
humanitární pomoc do Energodaru v Zaporizzijské oblasti. Ruská národní garda drží 400 Ukrajinců
jako rukojmí v Chersonu kvůli jejich okupačnímu odporu. V Charkově bylo v důsledku četných
pozemních a vzdušných útoků zničeno více než 280 domů, 26 škol a 23 mateřských škol.
Města pod palbou.. Ve druhém týdnu války pozorujeme, že ruské jednotky se již nezaměřují pouze
na vojenskou infrastrukturu, ale chaoticky ostřelují civilisty a civilní infrastrukturu. Dnes byly v
Mykolajevě odpáleny kazetové bomby proti geriatrickému penzionu s většinou starších lidí. Zhytomyr
byl opět napaden. Žytomyr Airstrike ruské armády na obytných domech, byla poškozena kotelna,
rozbitá okna ve dvou nemocnicích. Ohtyrka, Sumy region byl opět ostřelován v noci. Ruští okupanti
rozmístili jednotky ruské národní gardy v okupovaném Chersonu , aby zavedli řízený administrativní
a policejní režim. Dvě třetiny Chenigivu zůstávají bez topení a teplé vody. V současné době je 60
civilistů zabito a 400 zraněno.
Rusko mezitím přiznalo, že na Ukrajině používalo termobarické zbraně TOS-1, někdy nazývané
"vakuové bomby". Rusko na počest dvou svých vojáků uvedlo, že jeden z nich úspěšně operuje s
TOS-1 v Černigivu. BBC uvádí, že Bílý dům říká, že se obává, že Rusko se chystá zahájit útoky
chemickými zbraněmi.
Zahraniční politika Ministr zahraničí Kuleba se dnes poprvé po dvou týdnech osobně setká s
ministrem zahraničí Lavrovem v Turecku, aby prodiskutoval současnou situaci. Německo čelí obvinění
kvůli odporu vůči vymáhání sankcí EU u největší ruské banky „Sberbank“, říká Bloomberg. Členové
polského Senátu hlasovali pro urychlení procesu integrace Ukrajiny s ostatními zeměmi EU. Rusko
již není na Světovém ekonomickém fóru v Davosu vítáno. WEF pozastavuje jejich vztahy s jakýmikoliv
ruskými entitami.
Krym a Černé moře. Rusko využívá území okupovaného Krymu jako dočasnou vojenskou základnu,
říká úřad prezidenta Ukrajiny v Autonomní republice Krym. Třídy v městských školách Džankoi byly
zrušeny před více než týdnem. Žijí tam ruští vojáci. Do 24. února 2022 bylo ve vesnici Novoozerne
rozmístěno asi 20 000 ruských vojáků. Večer 8. března byla letecká činnost pozorována v okrese
Kirov (letiště se nachází v oblasti). Jednotlivé vojenské kamiony byly viděny, jak převážejí rozbitá
vojenská vozidla do Simferopolu, pravděpodobně kvůli opravám.
Ruské síly obsadily ukrajinskou záchrannou loď Sapphire a nasměrovaly ji k Sevastopolu. Kapitán
Sapphire oznámil, že na palubě byli "malí zelení muži", kteří udržovali posádku "na mušce". Kapitán
Rusů přijel převzít roli velitele.

1

10. března 2022 - https://sharethetruths.org/
Energetická bezpečnost JE Chornobyl ztratila dodávky elektřiny v důsledku poškození elektrické
sítě napájející elektrárnu. Záložní dieselové generátory mají 48hodinovou kapacitu pro napájení
chornobylské jaderné elektrárny. Poté se zastaví chladicí systémy skladovacího zařízení pro vyhořelé
jaderné palivo, což způsobí bezprostřední únik radiace, říká ministr zahraničí Kuleba. MAAE říká, že
neexistují žádná kritická porušení bezpečnosti. Ukrajinští energetičtí experti to však považují za mírné
vyjádření k bezpečnosti elektrárny ve stavu výpadku proudu. Kancelář prezidenta říká, že situace je
kritická, protože nikdo nemá přístup a informace o skutečné jaderné bezpečnosti.
Sankce. Evropská unie zavedla vůči Rusku další sankce. Nový balíček se zaměří na 160 ruských
lídrů, oligarchů a jejich rodinných příslušníků. Rusko bude omezeno ve vývozu námořních navigačních
a radiokomunikačních technologií. EU zavádí zákaz poskytování eurobankovek Bělorusku. EU zavádí
zákaz poskytování eurobankovek Bělorusku. 3 Běloruské banky jsou odpojeny od SWIFT. Jedná se
o Belagroprombank, Dabarbyt, Rozvojová banka Běloruské republiky.
Firma. Na protest proti invazi na Ukrajinu oznámilo své vystoupení z Ruska více než 330 společností.
Stáhněte si seznam společností, které odešly. MFA ukrajinskée sestavil seznam některých velkých
jmen, které i nadále působí na Ukrajině. Od rána 10. března již společnost Philip Morris International
oznámila pozastavení dalších investic a omezení operací. Společnost Google omezuje práci služby
Google Play v Rusku tím, že poskytuje pouze bezplatné aplikace a služba YouTube Premium již není
k dispozici. V reakci na mezinárodní obchod opouštějící Rusko navrhuje jejich ministerstvo
hospodářství znárodnění společností s podílem cizinců nejméně 25%.
Statistiky:
●
●
●

Od začátku války Rusko vypustilo na ukrajinská území 700 raket.
79% Ukrajinců je proti oficiálnímu uznání dříve okupovaných oblastí Donbasu jako součásti
Ruska, 75% je proti oficiálnímu uznání Krymu jako součásti Ruska, 56% je proti zákazu vstupu
Ukrajiny do NATO. Viz další údaje.
Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6.
hodině ranní 9. března 2022: vojska - více než 12 000, tanky - 303, APV - 1036, dělostřelecké
systémy – 120, raketomety MLRS – 56, protilietadlové válečné systémy - 27, letadla - 48,
vrtulníky – 80, vozidla - 474, lehké čluny - 3, palivové nádrže - 60, bezpilotní letadla - 7.

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Zde najdete rady jak mluvit o válce na Ukrajině.
● Za tímto odkazem najdete informace, jak podpořit Ukrajinu a seznam spolehlivých
organizací.
● Podělte se o veřejné prohlášení společnosti Euromaidan SOS podle útoku na porodnici
a dětskou nemocnici v Mariupolu dne 9. března 2022
● Prozkoumejte a sdílejte zdroje Filozofové pro Ukrajinu
● |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Share your story about Ukraine - whether
you’ve traveled here or you have friends. |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||Šiřte
informace o Ukrajině.
● Sdílejte pravdivé informace - rozšiřujte tyto novinky a webové stránky.
Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!
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