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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 19.03.2022. 

Zahraniční politika. Prezident Zelenskyj informoval o svém rozhovoru s předsedkyní 

Evropské komise Ursulou von der Leyenovou: „Závěr Evropské komise ohledně žádosti 

Ukrajiny o členství v EU bude připraven během několika měsíců“. Mezitím Mateusz 

Morawiecki, polský premiér, oznámil program „Anti-Putinův štít“. Program se má zaměřit na 

derusifikaci polské a evropské ekonomiky, energetickou diverzifikaci, podporu pro zemědělce 

a podporu na vytvoření nových pracovních míst. 

„Nevítaný“.Evropský parlament zakazuje ruským a běloruským diplomatům vstup do svých 

budov Evropského parlamentu, uvedla, předsedkyně EP, Roberta Metsolaová. Bulharsko 

vyhostilo 10 ruských diplomatů. Lotyšsko, Litva a Estonsko vyhlásilo ruským diplomatům 72 

hodin na opuštění země. 

USA-Čína. Americký prezident Joe Biden se setkal na dvouhodinové videokonferenci s 

čínským prezidentem Si Ťin-pchingonem. Americký prezident upozornil na „dopady a 

důsledky, pokud Čína poskytne Rusku materiální podporu“. Čína nadále ujišťuje, že není v její 

zájmu se zapojovat do války, a také popírá, že uvažuje o podpoře Kremlu. 

Putin na pódiu. Putin poprvé veřejně vystoupil od začátku války na Ukrajině. Jeho vystoupení 

bylo věnováno osmému výročí ruské anexe Krymu a podpoře současné války. Promluvil k 

desetitisícům Rusů na největším moskevském stadionu. Avšak oficiální ruské průzkumy 

ohledně veřejného mínění a pátečního shromáždění ruské veřejnosti jsou zpochybňovány 

kvůli dobře organizovanému systému manipulace s daty a také kvůli často vyvíjejícímu tlaku 

na pracovníky národních podniků. Nicméně nedávný průzkum, provedený skupinou 

nezávislých výzkumných organizací, ukazuje, že alespoň 58 % lidí podporuje Putinova 

rozhodnutí. 

Města pod útokem. Generální štáb Ukrajiny informoval, že ruští vojáci částečně uspěli 

v Doněcké oblasti - dočasně zbavili Ukrajinu přístupu k Azovskému moři. Mariupol a Berďansk 

patří mezi klíčová přístavní města, která mají přístup k Azovskému moři, které se pak vlévá 

do Černého moře, a to by pro Ukrajinu znamenalo velkou ztrátu. V Charkově zničila ruská 

raketa areál Charkovského regionálního institutu veřejné správy Národní akademie veřejné 

správy prezidenta Ukrajiny. V Sumach kvůli dělostřeleckému ostřelování vzplála budova 

skladu s barvami a laky o ploše více než 6000 metrů čtverečních. V Trostyents v Sumské 

oblasti ostřelovali ruské jednotky nemocnici. V Kyjevě ruské těžké dělostřelectvo ostřelovalo 

sektor soukromých obytných domů v okrese Svjatošynskij. Kramatorsk, Doněcká oblast po 

těžkém ostřelování. Po ranním ostřelování a náletu hlásí Mykolajiv desítky obětí. Starosta 

Mykolajiva oznámil, že protiletecké poplachové systémy nemohly být spuštěny, protože 

ostřelování bylo zahájeno z blízké vzdálenosti, buď z Chersonu nebo Krymu. 

Hlava Velykoburlytské komunity byl propuštěn z ruského zajetí. Tajemník městské rady Nova 

Kakhovka však zůstává v ruském zajetí už druhý den. Jeho manželka hlásí, že je mučen a 

nucen vyjádřit loajalitu k Rusku.  

Humanitární situace. Kancelář prezidenta informuje, že humanitárními koridory bylo dnes 

evakuováno 9145 lidí - 4972 z Mariupolu, z toho 1124 dětí. Ukrajinská ombudsmanka 

Denisova informovala, že z trosek činoherního divadla v Mariupoli bylo evakuováno 130 lidí, 

více než 1000 jich tam však stále zůstává. Řecký premiér oznámil, že jsou připraveni přestavět 

porodnici v Mariupolu. Rozhodnutí souvisí se skutečností, že většina ukrajinských Řeků žije v 

Doněcké oblasti, zvláště poblíž Mariupolu. 
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Média pod útokem. Ruští vojáci pokračují v útocích na zástupce médií, kteří informují o situaci 

v zemi. "Naše novinářka Victoria Roshchyna je držena v zajetí ruských okupantů. Podávala 

zprávy z hotspotů na východní a jižní Ukrajině od začátku rusko-ukrajinské války. 12. března 

se nám nepodařilo kontaktovat Victorii," uvedl Hromadske Int. Mezitím se tento týden dostali 

pod ostřelování novináři ukrajinských televizních kanálů (ICTV, 1+1, Nastoyashcheye Vremia). 

Sledujte každodenní vývoj situace díky zástupcům médií na Ukrajině.  

Podnikání. Z počátku války na Ukrajině, opustilo ruský trh více než 220 zahraničních firem. 

Globální společnosti jako Nestle, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen, BMW 

(https://twitter.com/BMW), Mercedes však zůstávají v provozu. Zejména Danone a Nestle se 

potýkají s tvrdou vlnou kritiky. Hlavními argumenty jsou, že vydělávají na dětské výživě během 

války. 

Kultura. Od začátku války bylo ruskými jednotkami zabito několik ukrajinských umělců. 

Ukrajinský baletní tanečník Artem Datsyshyn zahynul pod palbou ruských útočníků v Kyjevě. 

Byl těžce zraněn a zemřel v nemocnici. Slavná herečka, Oksana Shvets, byla zabita během 

raketovým úderu.  

Další informace o Mariupolu. Ukrajinská streamovací služba Takflix vydala 4 krátké filmy, 

natočené místními obyvateli Mariupolu v letech 2017-2021. 50 % z prodeje vstupenek bude 

zasláno na účet městské rady Mariupol na humanitární potřeby. Sledujte zde. 

Statistika: 

 Podle Pentagonu Rusko od začátku úplné invaze vypálilo na Ukrajinu více než 1080 

raket na Ukrajinu. 

 V Kyjevě od začátku války zemřelo 222 lidí, z toho 60 civilistů a 4 děti. Zraněno bylo 

889 lidí, z toho 241 civilistů a 18 dětí. 

 Téměř 10 milionů Ukrajinců bylo nuceno opustit své domovy, přibližně 6,5 milionu 

Ukrajinců bylo vnitřně vysídleno a 3,2 milionu Ukrajinu opustilo. 

 Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské 

armády k 6. hodině ranní, 19. března 2022: personál - kolem 14 400, tanky ‒ 466, APV 

‒ 1470, dělostřelecké systémy – 213, MLRS - 72, protiletadlové bojové systémy - 44, 

letouny s pevnými křídly – 95, vrtulníky – 115, měkká vozidla – 914, lehké čluny – 3, 

tankery – 60, operačně-taktický stupeň UAV – 17, speciální technika – 11. 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

 Přestaňte nakupovat od firem, které v Rusku stále působí (Nestle, Danone, Unilever) 

– jejich placením podpoříte ruskou armádu a ruskou invazi na Ukrajinu. Podpořte své 

místní výrobce, ocení to.  

 Jedním kliknutím můžete podpořit: City pf Goodness (pomoc matkám a jejich dětem), 

Centrum pomoci Ukrajině, Divadlo Lesi Ukrajinky ve Lvově (hostuje a podporuje 

uprchlíky)  

 Podpořte humanitární centrum ve vašem okolí. 

 Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, ať už na sociálních sítích, s místními 

médii nebo šířením této krátké aktualizaci. 

  Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našem webu. 

Děkujeme za podporu Ukrajiny! Sláva Ukrajině! 
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