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Vypracovaly Sofia Olijnyk, Maryana Zavijska, Anna Dovha

Zahraniční politika. Lotyšští státní zástupci již vyslechli přibližně 80 občanů Ukrajiny a nadále shromažďují důkazy, zejména
pokud jde o filtrační tábory, jimiž procházejí osoby vysídlené do Ruské federace.

Ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba tento týden zahajuje sérii mezinárodních návštěv a setkání. Navštíví Švédské
království (29. srpna) a Českou republiku (30.-31. srpna), aby upevnil mezinárodní podporu Ukrajiny a zvýšil sankční tlak na
Rusko. V Praze se Dmytro Kuleba zúčastní neformálního setkání ministrů zahraničí členských zemí EU, jehož klíčovými
tématy budou vízová omezení pro občany Ruské federace a osmý balíček sankcí EU vůči Rusku. Samostatně uspořádá také
řadu dvoustranných setkání s kolegy z České republiky, Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, Gruzie, Moldavska a Kypru.
Kuleba se rovněž zúčastní mezinárodní konference Forum 2000 "Současné výzvy pro demokracii: jaká by měla být naše
reakce?".

Energetická bezpečnost. Mezinárodní agentura pro atomovou energii již vytvořila misi, která navštíví jadernou elektrárnu
Záporoží. Generální ředitel agentury Rafael Gross dnes ráno oznámil, že mise je již na cestě na Ukrajinu. Odborníci z USA a
Velké Británie nebudou zastoupeni, neboť je Ruská federace označila za "zaujaté v podpoře Ukrajiny". Ruští okupanti mezitím
mučí pracovníky okupované jaderné elektrárny Záporoží, aby je donutili neinformovat inspektory OSN o bezpečnostních
rizicích v elektrárně. Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii o obnoveném ostřelování území
jaderné elektrárny během posledních dnů. Ministr zdravotnictví Ukrajiny sdělil, že Ukrajina nakoupila dostatek potřebných léků
v případě možné havárie elektrárny. Všechny nemocnice v zóně možného dopadu jsou vybaveny nezbytnými léky.

Ruská federace denně spaluje na rusko-finské hranici přibližně 4,34 milionu krychlových metrů plynu, který by byl dříve
vyvážen do Německa.

Čína pokračuje v rozšiřování své závislosti na ruské energii, přičemž nákupy ropy, ropných produktů, plynu a uhlí vzrostly na
35 miliard dolarů od začátku války na Ukrajině, z asi 20 miliard dolarů o rok dříve, informuje agentura Bloomberg.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj přidělí 97 milionů eur ve formě půjček na podporu stability státní energetické společnosti
Ukrenergo.

Města pod útokem. V noci na 26. srpna ruští okupanti ostřelovali dvě města v Charkovské oblasti. V důsledku ostřelování
byla poškozena vzdělávací instituce, soukromé domy a vozidla, jeden člověk byl zraněn a jeden zabit. Současně ruská vojska
zaútočila na 3 okresy Dněpropetrovské oblasti. Byly poškozeny soukromé domy, škola, sanatorium, budovy podniků a
elektrické vedení. Večer ruští útočníci ostřelovali Mykolajivskou oblast. Jeden člověk byl zabit, budovy soukromého podniku a
garáže byly poškozeny.

V noci na 27. srpna ruské jednotky udeřily na okresy Dněpropetrovské oblasti. V důsledku toho byly poškozeny domy,
energetická infrastruktura a elektrické vedení. Ve stejné době ruští útočníci ostřelovali Záporoží. Byla zničena internátní škola,
kde studovalo asi 200 dětí ze Záporožské oblasti. Téhož dne zahájili ruští útočníci raketový útok na Nikopol v
Dněpropetrovské oblasti. Administrativní budova a dvě výškové budovy byly poškozeny. Kromě toho na otevřeném
prostranství vypukl požár. Večer byla napadena Charkovská oblast. Došlo k poškození obytného domu. Jeden člověk byla
zabit a jeden zraněn. Během dne byla Sumská oblast napadena více než 220 střelami a minami. V důsledku toho byli
zraněni dva lidé a také dobytek. Došlo k poškození soukromých domů a hospodářských budov.

V noci na 28. srpna zaútočili ruští okupanti na dva okresy Dněpropetrovské oblasti. Byly poškozeny obytné budovy, sklad a
dílny místní továrny a elektrické vedení. Zároveň byly zasaženy dva okresy Záporoží. Téhož dne ruští útočníci více než
150krát vystřelili na pohraniční oblasti regionů Sumy a Černihiv. V důsledku útoku na jednu z obcí byla zničena škola, školka,
školní ubytovna, pošta a obchod. Soukromé domy byly poškozeny a dva lidé byli zraněni. Ráno Rusové ostřelovali obytné
budovy a železniční infrastrukturu ve Slovjansku a Kramatorsku v Doněcké oblasti. Během dne ruští vojáci zaútočili na
Orichiv v Záporožské oblasti. Město bylo 14 hodin pod palbou a bylo zaznamenáno více než 200 zásahů. Nejvíce postiženo
bylo centrum města, kde vypukl požár.

Okupovaná města. Mariupol. V dočasně obsazené vesnici Melekine u Mariupolu ruští vetřelci zřídili dětský tábor, kde učí děti
střelbě a vštěpují jim nenávist vůči Ukrajině.

Kamjanka. 26. srpna ruští okupanti zaútočili na okupovanou vesnici Kamjanka v oblasti Záporoží. V důsledku toho bylo zabito
pět lidí.

Cherson. Rusové vyhrožují, že připraví o rodičovská práva ty, kdo odmítnou poslat své děti do okupovaných škol. Ruští
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okupanti nadále unášejí civilisty kvůli jejich proukrajinskému postavení. Oběti únosů jsou vystaveny fyzickému násilí a mučení.
Ruští vetřelci unesli blogerku a učitelku ve školce Olenu Naumovovou, která vedla blog na aplikaci Tiktok, v němž mluvila o
životě za okupace a vyjádřila podporu Ukrajině. Ruská armáda provádí prohlídky ve čtyřech obcích v dočasně okupované
Chersonské oblasti.

Krym. V dočasně obsazeném Sevastopolu ruští policisté zadrželi muže, který si zpíval ukrajinskou píseň ve vlastním autě.

Lidská práva. Od 27. srpna, od začátku ruské invaze, bylo v Mykolajivské oblasti částečně nebo zcela poškozeno 10 000
civilních objektů. 93 obcí zůstalo bez elektřiny, vodovodu a odvodnění kvůli těmto škodám. Celkem bylo z kraje evakuováno
25 697 osob.

Ruský žoldák Igor Mangušev během veřejného projevu držel v ruce lebku, která podle něj patří padlému ukrajinskému obránci
Azovstalu. Komisařka pro lidská práva parlamentu Ukrajiny se obrátila na OSN.

Ministerstvu pro reintegraci Ukrajiny se v rámci výměnného procesu s Ruskem podařilo vrátit domů dalších 541 padlých. Z
Mariupolu bylo přivezeno 428 těl, z toho více než 300 patřilo obráncům Azovstalu. Zbytek byl z okolí Doněcku, Záporoží,
Chersonu, Charkova a Luhansku.

Nucená migrace. Vzdělávací instituce na Ukrajině, které plánují pracovat online, ubytují vnitřně vysídlené osoby.

Ekonomická bezpečnost. Itálie poskytne Ukrajině 2 miliony eur na humanitární odminování deokupovaných území. V blízké
budoucnosti Itálie předá ukrajinským záchranářům potřebnou odminovací techniku.

Mobilita Ukrajina a Moldavsko zrušily povolení pro mezinárodní nákladní dopravu, která umožnila dokončit „bezvízový režim
přepravy“ mezi Ukrajinou a EU. Režim povolení bude zachován pro nepravidelnou přepravu cestujících (v příštím roce si
strany vymění 2 200 povolení) a pro přepravu do nebo ze třetích zemí (Ukrajina obdrží 10 000 povolení pro rok 2023). Minulý
týden Ukrajina a Moldavsko obnovily komunikaci na železničním úseku "Berezine - Basarabyaska", 23 let po jeho uzavření.

Potravinové zabezpečení. V rámci realizace iniciativy „Obilný koridor“ opustilo ukrajinské přístavy během 26 dní práce 44
lodí a vyvezlo více než 1 milion tun zemědělských produktů do 15 zemí.

Digitální bezpečnost. Od počátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu bylo zaregistrováno 1123 kybernetických útoků. Nejčastěji
kybernetičtí zločinci útočili na vládu, místní orgány a všechny instituce infrastruktury.

Kultura. Ministerstvo kultury Ukrajiny zahájilo kampaň s cílem přilákat investice na obnovu kulturního dědictví poškozeného v
důsledku ruské agrese. Kampaň „Obnova“ zobrazuje poškozené a zničené kulturní objekty, které mají na svědomí ruské
útoky. V projektu jsou uvedeny předběžné náklady potřebné na rekonstrukci.

Demokracie během války. Nedávné průzkumy veřejného mínění. 64 % respondentů se domnívá, že demokracie je pro
Ukrajinu nejvhodnější formou vlády, jak ukázal nedávný sociologický průzkum Nadace demokratických iniciativ Ilka Kučeriva.
14 % si myslí, že autokracie může být za určitých okolností lepší než demokracie, a dalších 13 % lidí říká, že jim nezáleží na
tom, jaký je režim. Tato míra podpory demokracie je nejvyšší za mnoho let pozorování: do roku 2014 méně než 50 %
podporovalo prioritu demokracie, po Revoluci důstojnosti tato míra vzrostla na 54 %, ale teprve po vypuknutí války v plném
rozsahu překročila 60 %.

Čtenářský koutek. (v angličtině)
● London Ukrainian Review — Londýnsko-ukrajinská Revue je zvláštní publikace ukrajinského institutu v Londýně.

Toto číslo je věnováno vzdoru. To je vlastnost, kterou Ukrajinci široce projevují tváří v tvář ruské brutální ilegální invazi.
Je to také vlastnost, kterou lze tak často nalézt v ukrajinské literatuře. Londýnsko-ukrajinská Revue pokrývá celou
řadu témat – od literatury a umění až po politiku a životní prostředí, prostřednictvím různých forem, včetně
intelektuální eseje, reportáže, poezie, krátké beletrie a vizuálního umění.

Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 29. srpna

2022: personál – kolem 47 100, tanky – 1947, obrněná vozidla - 4269, dělostřelecké systémy – 1060, raketomety
MLRS – 279, protiletadlové válečné systémy – 149, letouny – 234, vrtulníky – 203, bezpilotní letadla – 844, řízené
střely – 196, čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 3188, speciální vybavení – 101.

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Od spuštění projektu Sharethetruths.org uplynulo přibližně 180 dní a rádi bychom vás požádali o 5 minut

vašeho času na vyplnění dotazníku. Chceme, aby projekt dále fungoval a aby byl ještě lepší, a proto by vaše
zpětná vazba byla velmi cenná.
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● Podpořte projekt SharetheThruths a staňte se jedním z dobrovolníků, kteří jej přeloží do vašeho místního
jazyka.

● 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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