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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 65. den.
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska
Města pod útokem. Včera v noci byly v Kyjevě zaznamenány dvě silné exploze. Jedna střela zasáhla
budovu infrastruktury, zatímco další – obytný bytový dům. Zemřel 1 člověk a 9 lidí bylo zraněno. Ruské
rakety zasáhly také infrastrukturní objekty ve Fastivu v Kyjevské oblasti a další zasáhly objekty
infrastruktury v Chmelnické oblasti. Podobně jako v oblasti Sumy, ruské jednotky pokračovaly v
ostřelování pohraničních území také v oblasti Černihiv a zaměřovaly se na kontrolní tamní stanoviště.
Všechna města pod ukrajinskou kontrolou v Luhanské oblasti jsou bez vody. Lysyčansk zůstane bez vody
až do konce vojenských akcí, říká vedoucí regionální správy Luhansk, protože není možné pokračovat v
opravách. Podobná situace je v Rubižně, Popasně a Severodoněcku, které rovněž zůstávají bez vody. V
Severodoněcku ruské jednotky ostřelovaly budovu místní školy. V New Yorku (Niu-York), Doněcká oblast,
zasáhly elektrárnu neřízené ruské rakety, které zabily 3 lidi a jsou 3 zraněné. Předměstí Kramatorsku ve
čtvrtek večer zasáhla raketa. V Mykolajivě zasáhla ruská střela podnik na výrobu stavebních materiálů.
Mariupol. V noci ze středy na čtvrtek ruské jednotky provedly asi 50 náletů a svrhly na Mariupol velké
množství fosforových bomb. V důsledku ostřelování bomby zničily jeden z bloků Azovstalu, kde se nachází
polní nemocnice. Řada zraněných ukrajinských vojáků skončila pod troskami. Mezitím městská rada
Mariupolu informuje, že asi 100 000 obyvatel Mariupolu je ve smrtelném nebezpečí kvůli nehygienickým
podmínkám. Lidé žijí ve středověkých podmínkách, bez řádného přístupu k vodě, potravinám a lékům, kvůli
zablokovaným pokusům o evakuaci. Kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského bez konkrétních
podrobností, uvedla, že 29. dubna je plánována evakuace civilistů, kteří jsou ukryti v rozsáhlých ocelárnách
s posledními bojovníky, bránícími jižní město Mariupol.
Cherson. Ruští okupanti neopouštějí pokusy o vytvoření ‚Chersonské lidové republiky‘, avšak nemají
žádnou podporu obyvatelstva ani místní samosprávy pro uspořádání pseudo referenda v Chersonské
oblasti. V Chersonské oblasti okupační úřady omezily pohyb místních obyvatel a zablokovaly humanitární
náklad z území ovládaného ozbrojenými silami. Lidé utíkají před válkou z okupované Nové Kachovky, což
vede k nedostatku zdravotnického personálu, který by mohl lidem pomoci. Ruská armáda nezákonně
zadržuje lidi a okrádá rolníky, hlásí generální štáb.
Zahraniční politika. OSN. Generální tajemník OSN António Guterres navštívil Kyjev a Borodianku. Šéf
OSN po schůzkách na Ukrajině uvedl, že stále pokračují intenzivní jednání o umožnění evakuace ocelárny,
kde se v jihovýchodním ukrajinském městě Mariupol ukrývají bojovníci a civilisté. Také zástupci OSN v čele
s rezidentním koordinátorem OSN a humanitárním koordinátorem Osnatem Lubranim pojedou do
Záporizhzhya, aby se připravili na případnou evakuaci z Mariupolu.
Premiér Kiril Petkov společně s bulharskou delegací navštívili Kyjev a Irpin, aby se setkali s ukrajinským
prezidentem Volodymyrem Zelenským. Návštěva přichází poté, co Rusko odřízlo Bulharsko od dodávek
plynu. Bulharský premiér přesto slibuje Ukrajinu dále podporovat. Rusko zasáhlo Kyjev raketami ve stejnou
dobu, kdy byl na návštěvě v Kyjevě generální tajemník OSN a bulharský premiér. Místopředseda Evropské
komise Borell vyjádřil svůj šok z útoku na město, když byli zahraniční zástupci ve městě.
USA. Americká Sněmovna reprezentantů v drtivé většině podpořila „Zákon o půjčkách a pronájmu na
obranu demokracie na Ukrajině z roku 2022“. Zákon by umožnil Spojeným státům dodávat zbraně na
Ukrajinu rychleji, protože by se odstranily různé procedurální překážky, uvádí New York Times. Ve čtvrtek
americký prezident oznámil Kongresu svou žádost o nový výdajový balíček ve výši 33 miliard dolarů, který
by Ukrajině poskytl vojenskou a humanitární pomoc. Balíček počítá s 20 miliardami dolarů vojenské pomoci
a 8,5 miliard dolarů ekonomické pomoci. V případě jeho schválení vyčlení 20,4 miliardy dolarů na vybavení
Kyjeva a evropských partnerů dodatečným dělostřelectvem, obrněnými vozidly, protitankovými a
protileteckými schopnostmi. Balíček také umožní financování ukrajinské vlády, podporu potravinových,
energetických a lékařských služeb, jakož i boj proti ruským dezinformacím a propagandistickým narativům.
V neposlední řadě podpoří malé a střední zemědělské podniky při podzimní sklizni a nákup zemního plynu.
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EU. Evropská komise navrhla nový balíček opatření k posílení přístupu EU k legální migraci poté, co od
ruské invaze do EU vstoupilo přibližně 5 milionů ukrajinských uprchlíků. Cílem tohoto balíčku není pouze
poskytnout jednodušší, legální cesty pro migranty a snížení nelegální migrace, ale také řešení nedostatku
pracovních sil, zejména v odvětvích, jako je zdravotnictví. Pokud jde o Ukrajince, kteří přišli do EU a kterým
blok dočasně poskytl plná práva, návrh Komise obsahuje pilotní projekt právě pro ně.
NATO. NATO je připraveno podpořit Ukrajinu přechodem od zbraní ze sovětské éry k moderním západním
zbraním a systémům v souladu se standardy NATO, které z dlouhodobého hlediska posílí ukrajinskou
armádu. „Spojenci NATO se připravují poskytovat podporu po dlouhou dobu a také pomoci Ukrajině s
tranzitem – přejít od starého vybavení ze sovětské éry k modernějším zbraním a systémům standardu
NATO, které budou také vyžadovat více výcviku. - řekl Stoltenberg.
Německý Bundestag s drtivou většinou hlasoval pro dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu. Pro hlasovalo 586
z 693 přítomných poslanců, 100 bylo proti, sedm se zdrželo. Debaty předchozího dne trvaly přes hodinu.
Rozhodnutí vyzývá německou vládu, aby „posílila dodávky těžkých zbraní a komplexních systémů do
Kyjeva“. To by jim například umožnilo přistoupit k postupu výměny tanků, v jehož rámci mohou východní
země NATO okamžitě poslat tanky ze sovětské éry na Ukrajinu a později přijmout německé tanky jako
náhradu.
SMM OBSE oznámila nadcházející uzavření mise na Ukrajině. Rozhodnutí přichází poté, co Rusko
nesouhlasilo s prodloužením mandátu OBSE pro další sledování.
Vyšetřování válečných zločinů. Nizozemsko se chystá vyslat na Ukrajinu vojenskou policii, aby jménem
Mezinárodního trestního soudu (ICC) pomohla se shromažďováním důkazů. V březnu ICC zahájil
vyšetřování válečných zločinů. Vyšetřovatelé z Francie dorazili a očekává se, že holandský tým zůstane
tam několik týdnů.
Mezitím ukrajinská hlavní žalobkyně Iryna Venediktová oznámila, že ukrajinské úřady podaly trestní
oznámení na 10 ruských vojáků, kteří se údajně podíleli na masových vraždách v Buči. Je to poprvé, co
země oficiálně podala případ válečných zločinů proti silám Moskvy.
Lidská práva. Další kolo výměny zajatců proběhlo mezi Ukrajinou a Ruskem. Dnes bylo z ruského zajetí
osvobozeno 45 lidí - 13 důstojníků a 20 vojáků (5 z nich bylo zraněno). 12 civilistů se také vrací domů, řekla
Iryna Vereshchuk.
Energetická bezpečnost. Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael
Grossi je s oficiální misí na Ukrajině. Šéf MAAE potvrdil, že raketa přeletěla přímo nad jadernou elektrárnou
poblíž města Južnoukrainsk. Také během monitorovací návštěvy v uzavřené zóně Černobylu tým potvrdil,
že úroveň radiace je zvýšená, ale stále v bezpečném rozsahu oproti oblastem, kde ruští vojáci kopali zákopy
ve vysoce kontaminované půdě.
Shell oznámil, že zpřísní svá omezení na nákup ruské ropy. Společnost již nebude přijímat rafinované
produkty s jakýmkoliv ruským obsahem, včetně směsných paliv. Minulý měsíc již oznámila rozhodnutí o
postupném ukončení nákupu ruské ropy a přestala se podílet na výrobě všech ruských uhlovodíků od ropy
po zemní plyn poté, co ve dnech následujících po invazi Moskvy na Ukrajinu čelila rozruchu kvůli nákupu
ruského surového nákladu.
Vývoz fosilních paliv je klíčovým faktorem, který umožňuje ruské vojenské nahromadění a brutální agresi
proti Ukrajině. Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší sestavilo podrobný soubor údajů o obchodu
s ruskými fosilními palivy prostřednictvím potrubí a po moři, aby zdůraznilo, jak nákupy ruské ropy, plynu a
uhlí přispívají k válce.
Potravinová bezpečnost. Pokračují krádeže obilí a potravin z dočasně okupovaných území. Ruští okupanti
násilně odebrali 61 tun pšenice ze zemědělského podniku v Záporoží. Vyšetřování říká, že ruská armáda
vykradla zemědělský podnik ve městě Kamianka-Dněprovska a zároveň vyhrožovala místním
zaměstnancům.
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Sankce. V současné době probíhá příprava EU na šestý sankční balíček. Další kolo sankcí bude s největší
pravděpodobností zahrnovat postupné embargo na ruskou ropu poté, co ruský prezident Vladimir Putin
začal přerušovat dodávky plynu do Polska a Bulharska. Německo je údajně připraveno zvážit zahrnutí
Sberbank, největší ruské banky, do dalšího sankčního balíčku Evropské unie, říká Bloomberg.
Nedávné průzkumy. Ruská nevládní výzkumná organizace ‚Levada-Center‘ provedla ve dnech 21. až 27.
dubna ruský národní průzkum týkající se rusko-ukrajinské války. Výsledky průzkumu zveřejněné 28. dubna
ukazují, že pozornost věnovaná „zvláštní vojenské operaci“ v Rusku klesá. Podpora akcí ruských
ozbrojených sil na Ukrajině zůstává vysoká: 74 % Rusů podporuje akce ruských ozbrojených sil. Oproti
březnu však mírně poklesla. Nejvíce respondentů viní země EU a NATO (57 %) a ukrajinskou vládu (17 %)
za ničení a smrt civilistů na Ukrajině. 73 % respondentů se rovněž domnívá, že „Speciální vojenská operace“
skončí vítězstvím Ruska.
Kultura. Ruští okupanti nelegálně přivezli do Doněcku více než 2000 unikátních exponátů z muzeí v
Mariupolu, hlásí městská rada. Jsou mezi nimi originální díla Kuindzhiho a Aivazovského, starověké ikony
a unikátní ručně psaný svitek Tóry. Záporožská oblastní vojenská správa uvádí, že ruští okupanti obsadili
Melitopolské městské muzeum místních tradic, ve kterém se nacházelo skytské zlato ze 4. století před
naším letopočtem.
Názor. Benátské bienále je v plném proudu, zatímco festival v Cannes se blíží. Diskuse o přítomnosti
ruských umělců se však objevují. Může umění zůstat apolitické? Nebo naopak: je umění nástrojem politické
propagandy. Přečtěte si názor „Umění mimo politiku aneb 5 faktů o Rusku“ od Olgy Birzul, filmové kurátorky
a kulturní manažerky, bývalé programátorky Docudays UA, bývalé šéfky filmu na Ukrajinském institutu.
Čtenářský koutek.
 Jaký je Putinův další krok? Podívejte se do Sýrie | POLITICO
 Ukrajinský premiér říká, že plánování rekonstrukce musí začít hned teď | The Economist
 Lidé nadace Come Back Alive | reporters.media
 Válka na Ukrajině je koloniální válka Timothy Snyder | NewYorker
Statistika.
 Od začátku totální války se 25 % Ukrajinců vrátilo zpět na Ukrajinu, říká Forbes. Zpráva představuje
odhadovaný výpočet založený na údajích poskytnutých OSN, vládami různých zemí a také mobilním
operátorem Vodafone.
 Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 29.
dubnu 2022 v 10:00: personál – kolem 23 000, tanky - 986, APV - 2418, dělostřelecké systémy 435, MLRS - 151, protiletadlové bojové systémy - 73, letadla s pevnými křídly - 189, vrtulníky - 155,
měkká vozidla - 1695, čluny a lehké čluny - 8, tankery - 76, operačně-taktický stupeň UAV - 229,
speciální technika - 31, mobilní systém SRBM - 4. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
 Webová stránka humanitární pomoci (help.gov.ua)
 Podpořte kyjevskou pekárnu „Dobrý chléb pro dobré lidi“, která zaměstnává lidi s
mentálním postižením a poskytuje chléb občanům Kyjeva, kteří zůstali ve městě.
 Podpořte humanitární centrum vedle vás.
 Sdílejte tyto aktuální informace o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, s místními
médii nebo šířením této krátké aktualizace.
 Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a našich webových stránkách.
 Náš projekt můžete podpořit dary přes PayPal. Více informací zde.
Děkujeme za podporu Ukrajiny! Sláva Ukrajině!
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