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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 139. den
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska
Města pod útokem. Charkov byl ostřelován z raketových systémů. 31 lidí bylo zraněno, včetně 16letého dítěte a tři lidé byli zabiti.
11. července Rusko vypustilo 7 raket na Oděskou oblast. Ruské letecké útoky zasáhly dům, přístavní infrastrukturu a některá
pole, ale nebyly žádné ztráty. Podle ukrajinské pohraniční stráže Rusko 11. července opět ostřelovalo ukrajinská pohraniční území
v Sumy a Černihivu minomety a dělostřelectvem. Ráno 12. července ruská armáda znovu zaútočila na Mykolajiv, způsobila
destrukci a požáry.
Počet mrtvých v Chasiv Yaru v Doněcké oblasti se zvýšil na 33. Ukrajinská státní záchranná služba oznámila, že 11. července
vyzvedla tělo další oběti, přibližně devítiletého dítěte. Počet obětí ruského raketového útoku na pětipodlažní obytnou budovu ve
městě
Chasiv
Yar
v
Doněcké
oblasti
se
tak
zvyšuje
na
33.
Záchranná
operace
pokračuje.
Odpor. Na okupovaných územích pokračovalo pronásledování ruských kolaborujících orgánů. Rusky jmenovaný správce malého
města na východě Charkovské oblasti okupované Ruskem byl zabit bombou v autě, předpokládá se, že jde o dílo ukrajinského
partyzánského hnutí. V pondělí také okupační úřady v Záporoží oznámily, že Andrei Siguta, šéf ruského distriktu Melitopolu,
jednoho z prvních měst, která padlo do rukou ruských sil, unikl pokusu o vraždu střelbou ukrajinského partyzánského hnutí na
jeho dům.
Lidská práva. Ruský prezident Putin v pondělí podepsal dekret, který rozšiřuje zjednodušený ruský naturalizační proces, známý
také jako pasizace, na všechny občany Ukrajiny.Ten nabízí zjednodušenou cestu k ruskému občanství pro všechny Ukrajince,
což představuje snahu o rozšíření moskevské přitažlivosti a upevnění její přítomnosti v zemi a důvod pro „osvobození“ jejích
občanů. Dříve se zjednodušený postup pro získání ruského občanství vztahoval pouze na obyvatele tzv. Doněcké lidové republiky
(DLR) a Luhanské lidové republiky (LLR) na východní Ukrajině.
80% místního obyvatelstva opustilo Doněckou oblast. Přibližně 340 000 (neboli 20,4%) místního obyvatelstva však zůstává v
Doněcké oblasti, všichni ostatní již byly evakuovány na bezpečná místa.
Na Ukrajině je více než 7000 vojenského personálu považováno za pohřešované, většina z nich je v ruském zajetí. Víme, že je
odvezli do Ruska. Zaprvé je potřeba pochopit, kolik je tam lidí. Pokud jich je více než sto, pak to chápeme tak, že prakticky celý
prapor je v zajetí. Stále s nimi není žádný kontakt, takže jsou považováni za nezvěstné. Dříve nebo později budou na výměnném
seznamu a vrátí se domů. To je případ, kdy s jistotou víme, že pohřešované osoby jsou naživu,“ říká ukrajinský komisař pro
pohřešované osoby za zvláštních okolností.
Výroční zpráva „Děti v ozbrojených konfliktech“ zařadila Ukrajinu na seznam zemí, v nichž byly spáchány válečné zločiny a násilí
páchané na dětech. Šéfka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová navíc minulý týden uvedla, že k 3. červenci bylo na Ukrajině
zabito 4889 civilistů, včetně 335 dětí, a zdůraznila, že skutečné číslo je pravděpodobně mnohem vyšší.
Zahraniční politika. Velvyslanci zemí G7 na Ukrajině zopakovali, že pro posílení ukrajinských protikorupčních institucí má
zásadní význam včasné jmenování vedoucího specializované protikorupční prokuratury (SAPO). Jmenování vedoucího kanceláře
SAPO je jedním z klíčových požadavků pro další evropskou integraci.
Mark Rutte, nizozemský premiér, přijel na Ukrajinu na pracovní návštěvu a navštívil Kyjev a Irpiň. Nizozemský premiér zdůraznil,
že je důležité, aby Ukrajina získala status kandidátské země na členství v Evropské unii, uvádí se v prohlášení. Důležitou otázkou
je podle něj také rekonstrukce Ukrajiny po válce, o níž se podrobně diskutovalo na nedávné konferenci o zotavení Ukrajiny ve
švýcarském Luganu. Mark Rutte navíc zdůraznil, že je důležité vyřešit otázku pozastaveného vývozu ukrajinských zemědělských
produktů v důsledku ruské blokády černomořských přístavů.
Prezident Zelenskyj předložil Verchovne Radě návrh zákona o právních a sociálních zárukách pro občany Polské republiky na
území Ukrajiny. Jako projev vděčnosti polskému lidu za solidaritu a podporu Ukrajiny tváří v tvář ozbrojené agresi Ruska v plném
rozsahu a s ohledem na zásadu reciprocity návrh zákona ustanovuje práva a záruky pro polské občany s bydlištěm na Ukrajině,
které jsou podobné právům a zárukám stanoveným v zákoně Polské republiky. Předložení návrhu zákona se časově shoduje s
připomínkou Volyňské tragédie. Návrh zákona vypracovaný z podnětu hlavy státu počítá zejména s tím, že polským občanům a
jejich rodinným příslušníkům bude umožněn povolený pobyt na území Ukrajiny po dobu 18 měsíců ode dne přijetí zákona. Poláci
také získají právo na zaměstnání, hospodářskou činnost, studium ve vzdělávacích institucích, lékařskou péči na území Ukrajiny
a samostatné sociální dávky v souladu s ukrajinskou legislativou.
Příští schůzka Ukrajinské kontaktní skupiny pro obranu (UDCG) se bude konat virtálně dne 20. července, jak dohodli ministři
obrany Lloyd Austin a Oleksij Reznikov. Během telefonického rozhovoru si partneři vyměnili názory na budoucnost USA a na
spojeneckou pomoc Ukrajině ve formátu UDCG.
Sankce. Evropská unie plánuje v nadcházejících týdnech představit nový balíček sankcí proti Rusku, informuje Bloomberg. Podle
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agentury se tentokrát omezení dotknou dovozu zlata, objasní se dříve uložené sankce a aktualizují se seznamy fyzických a
právnických osob. Litva mezitím rozšířila omezení tranzitu zboží do Kaliningradu přes své území. Bude zakázána přeprava
cementu, alkoholu a řady dalších ruských výrobků.
Bělorusko. Běloruský prezident Lukašenko bude pravděpodobně i nadále poskytovat ruským silám přístup do běloruského
vzdušného prostoru, aby prokázal alespoň nominální podporu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aniž by riskoval přímé
vojenské zapojení běloruských ozbrojených sil do operací na Ukrajině, informuje Institut pro studium války. Dříve Bělorusko
uzavřelo svůj vzdušný prostor u Ukrajiny až do 7. října, což znamená, že hrozba raketových útoků zahájených z Běloruska zůstává
poměrně vysoká. V noci 11. července kroužil nad Běloruskem ruský letoun DRLO A-50, který pomáhal stíhačkám identifikovat
cíle na Ukrajině. Mezitím byl v běloruském parlamentu zaregistrován návrh zákona, který navrhuje dát KGB možnost omezit právo
opustit zemi na dobu až šesti měsíců, pokud je to „v rozporu se zájmy národní bezpečnosti“.
Potravinové zabezpečení. Turecký prezident Erdogan vedl s Putinem telefonický rozhovor, v němž volal po „obilném koridoru“.
Erdogan po rozhovoru s Volodymyrem Zelenským zdůraznil, že chce, aby na Ukrajinu přišel mír, a řekl, že Turecko pokračuje v
práci na plánu, který vypracovala OSN na dodávku ukrajinských obilných produktů na světový trh.
Kybernetická bezpečnost. Ruští hackeři pokračují ve svých pravidelných pokusech o kybernetické útoky. Vládní počítačový
pohotovostní tým Ukrajiny na státní zvláštní komunikační služby varuje před masovou distribuci nebezpečných e-mailů. Dopisy
pocházejí z kompromitovaných e-mailových adres státních orgánů Ukrajiny a obsahují přílohy ve formě XLS dokumentu s názvem
„Humanitární katastrofa Ukrajiny od 24. února 2022.xls“. Úředníci říkají, že otevření e-mailu povede k poškození počítače.
Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Lze budoucnost předvídat? Jednání o válce, kterou si nemůžeme dovolit | Cadmus – Podívejte se na článek Dr.
Petry Kunkelové, členky výkonného výboru Mezinárodního klubu římského a zakladatelky Institutu kolektivního vedení:
"Vzestup násilí v komunikaci, literatuře, filmech, hrách, posilněný popularitou silných mužů je vzor, který ukazuje na
oživení a posílení androkratických struktur společenské dominance. Tyto struktury jsou doprovázeny
institucionalizovanou mužskou toxicitou, pohrdáním ženami, které chtějí být svobodné, a často vrcholí mužskými vůdci
totalitních režimů. "
● "Místní by měli vědět, co očekávat od Rusů": Tři příběhy Ukrajinců, kteří trpěli agresivními akcemi v zahraničí
kvůli své národnosti | Zaborona – Od začátku války je v Německu registrováno téměř 600 protiukrajinských zločinů,
informuje federální ministerstvo vnitra. Přečtěte si příběhy o agresi vůči Ukrajincům v jiných zemích.
Statistiky.
● Přibližně 900 společností z 1 400 ukončilo činnost v Rusku. Mnoho čínských společností zůstává v Rusku a asi 30 z USA
a některé z Francie, Německa, Japonska, Itálie a dalších zemí. Ze světově proslulých značek jsou to Leroy Merlin, Auchan
a Mary Kay.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 12. července
2022: personál – kolem 37 470, tanky – 1649, obrněná vozidla - 3829, dělostřelecké systémy – 838, raketomety MLRS –
247, protiletadlové válečné systémy – 109, letouny – 217, vrtulníky – 187, bezpilotní letadla – 676, řízené střely – 155,
čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 2699, speciální vybavení – 66.
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Podporujte „Rebel Volunteers“ se sídlem v Mykolajivu, kteří spolupracují s traumatologickým oddělením a
pohotovostí pohotovostní nemocnice, dětské nemocnice a některými dalšími zdravotnickými zařízeními v
Mykolajivu. Dobrovolnická skupina také podporuje zoologickou zahradu Mykolajivu a spolupracuje s aktivisty za
práva zvířat.
● Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, a to buď na sociálních sítích, v místních médiích, nebo šířením
těchto stručných novinek.
● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových stránkách.
Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!
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