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Energetická bezpečnost. 3. září turecký prezident Tayyip Erdogan v telefonátu řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že
jeho země může hrát roli zprostředkovatele, pokud jde o jadernou elektrárnu Záporoží na Ukrajině, uvedla agentura Reuters. Téhož
dne Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) oznámila, že ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží opět ztratila své
poslední zbývající hlavní spojení s elektrickou sítí, ale zařízení nadále dodává elektřinu do sítě prostřednictvím rezervního vedení.
Kromě toho se objevily nové podrobnosti o příjezdu mise MAAE. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil, že v souvislosti s
příjezdem komise MAAE okupanti odstranili veškeré vojenské vybavení z území Záporožské jaderné elektrárny. Asi 100 jednotek
bylo přesunuto do závodu Atom Energomaš, zbytek byl rozmístěn v okolních obcích. Generální ředitel MAAE Rafael Mariano Grossi
však na tiskové konferenci ve Vídni informoval: "já i můj tým jsme viděli díry po nárazu a známky dopadu střel na budovách, což
znamená, že fyzická integrita zařízení byla porušena ne jednou, ale několikrát." Potvrdil, že šest členů mise zůstalo na území jaderné
elektrárny, aby pokračovali ve své práci. MAAE se také rozhodla zorganizovat dvoučlennou stálou misi v Záporožské jaderné
elektrárně. Předseda Evropské rady Charles Michel a generální ředitel MAAE již diskutovali o situaci v jaderné elektrárně.

Ukrajina opouští Spojený ústav jaderných výzkumů kvůli lhostejnosti a nečinnosti vědců ústavu ohledně války na Ukrajině.

Francouzská společnost Air Liquide, jeden z největších světových výrobců plynů, technologií a služeb pro průmysl, oznámila, že se
vzdává ruských projektů a ukončuje činnost v Rusku

Od začátku rozsáhlé invaze Ukrajina 12krát zvýšila dovoz paliv. V srpnu bylo na Ukrajinu dovezeno 4,2 tisíce tun benzínu a 16,9 tisíc
tun nafty. Vedoucími dodavateli jsou Rumunsko, Litva, Slovensko, Řecko, Bulharsko a Polsko.

Zahraniční politika. Estonská premiérka Kaia Kallasová vyzvala západní země, aby Ruskou federaci izolovaly, dokud nebude ve
válce proti Ukrajině poražena.

Nucená migrace. Německo poskytne Ukrajině dalších 200 milionů eur na financování programů pomoci pro vnitřně vysídlené osoby
v důsledku ruské invaze, uvedla agentura Reuters.

Města pod útokem. Dněpropetrovská oblast. 2. září ruská vojska zaútočila na Nikopolskou oblast. Jeden člověk byl zraněn, jeden
dům byl zničen a deset bylo poškozeno. Také byla poškozena budova lycea, automobily, plynové potrubí a elektrické vedení. Více
než 2000 lidí zůstalo bez elektřiny, téměř 5000 bez vody. Druhý den ráno, 3. září, v jednom okrsku regionu, sestřelily ukrajinské
ozbrojené síly 5 ruských raket, které byly namířeny na Dnipro. Padající trosky způsobily několik požárů. Ruští útočníci ostřelovali
také Nikopol. Byly poškozeny soukromé a obytné domy, automobily a plynovod. V okrese Kryvorizka dochází k ničení soukromých
domů. Během dne ruští útočníci ostřelovali obec Zelenopilsk. V důsledku toho bylo zabito devítileté dítě, 10 lidí bylo zraněno.
Poškozeno bylo 8 výškových budov, obchody, školka, lyceum a Národní akademie lékařských věd. V dopoledních hodinách 4. září
ruští okupanti opět ostřelovali Nikopol. V Nikopolu bylo poškozeno 5 soukromých a obytných domů, v obci Marhanecka byly
poškozeny kromě jednoho soukromého domu sklady a průjezd místní továrny.

Mykolajivská oblast. 2. září ruská armáda zaútočila na 3 okresy v regionu. Soukromý dům a hospodářské budovy byly poškozeny.
Ráno 3. září zahájili ruští útočníci raketový útok na Mykolajiv. Raketa zasáhla dvůr soukromého domu a zničila dům i hospodářské
budovy. Jeden člověk byl zraněn. Současně ruští okupanti zaútočili na 3 okresy v regionu. Došlo k poškození soukromých domů,
zařízení civilní infrastruktury a podniku. Jedno dítě bylo zabito, čtyři lidé byli zraněni, tři z nich jsou děti. V noci na 4. září byl Mykolajiv
opět ostřelován ruskými vetřelci. Výrazně poškozeny byly tři zdravotnické ústavy, dvě vzdělávací instituce, obytné budovy, hotel a
muzeum.

Charkovská oblast. V noci na 2. září zahájili ruští útočníci raketový útok na Charkov. V důsledku toho došlo k poškození sportovního
areálu a automobilů. Téhož dne byly napadeny 4 okresy regionu. Byly poškozeny soukromé domy. Během dne byli zraněni 3 lidé a
jeden člověk byl zabit v důsledku ostřelování. 3. září ruští okupanti znovu zaútočili na Charkov. Během útoku jedna z raket dopadla
vedle administrativní budovy školy, vlna vyrazila okna školy a poškodila nedaleký dům. Čtyři městské části byly ostřelovány. Bylo
zraněno šest lidí. Ostřelování způsobilo požáry soukromých a obytných domů. V noci 4. září byl zahájen raketový útok na Charkov. V
důsledku zásahu raketou vypukl rozsáhlý požár v budově restaurace. V poledne ruští vetřelci znovu zaútočili na Charkov. V důsledku
útoku byli zraněni dva lidé.

Sumská oblast. V noci na 4. září ruští útočníci ostřelovali 7 obcí v Sumské oblasti. V důsledku toho byly poškozeny soukromé domy,
škola a obecní radnice.

Doněcká oblast. Ve městě Časiv Jar ruská armáda ostřelovala bytový dům, ve kterém byl umístěn hospic pro seniory, který byl
zničen následkem útoku.

Okupovaná města. Heničesk. V okupovaném městě ruští vetřelci požadují jako podmínku získání zaměstnání, aby občané měli
ruský pas. Ti, kteří odmítají, jsou pronásledováni a zastrašováni.
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Záporožská oblast. Volební komise ruských okupantů v oblasti Záporoží obdržela vzory hlasovacího zařízení. Okupanti přivezli
prototypy kabinek a boxů pro „hlasování“ k pseudoreferendům.

Chersonská oblast. V dočasně okupované oblasti se ruští útočníci pustili do vývoje kanálů na aplikaci Telegram s cílem šířit
protiukrajinskou propagandu, současně aktivně zapojují také televizní a tištěné publikace.

Melitopol. V dočasně okupovaném městě začali ruští vetřelci vydávat povolávací rozkazy místním obyvatelům a nutí je bojovat za
Ruskou federaci.

Lidská práva. Od počátku rozsáhlé invaze ruští okupanti nelegálně odvezli na území Ruské federace více než sedm tisíc
ukrajinských dětí. Pouze 51 dětí bylo navráceno na Ukrajinu.

2. září se uskutečnila další výměna válečných zajatců. Z ruského zajetí se vrátilo 14 ukrajinských obránců.

Evakuace Ukrajinské železnice „Ukrzaliznycja“ zahájily evakuační program pro ukrajinské občany žijící na Krymu. Budou moci
používat evakuační vlaky ze Záporoží, Kryvého Rihu a Oděsy zdarma. Budou také mít k dispozici teplé jídlo na cestě a bezplatnou
lékařskou pomoc.

Sankce. Zvláštní ekonomické a další sankce po dobu 5 let se budou vztahovat na učitele a vzdělávací instituce na dočasně
okupovaných územích Ukrajiny, které šíří vzdělávací osnovy Ruské federace a uznávají pedagogické kvalifikace udělované vysokými
školami Ruské federace.

Do sankčního seznamu Ukrajiny bylo zařazeno více než 700 osob a právnických osob spojených s ruskou státní korporací Rosatom.

Média. Ukrajina a Velká Británie připravují projekt pro zlepšení vysílání ukrajinských televizních a rozhlasových signálů na dočasně
okupovaných územích Ukrajiny.

Digitální bezpečnost. Ukrajinská bezpečnostní služba spolu s národní policií odhalila organizátory dvou farem internetových botů,
které dohromady měly asi 7000 falešných účtů. Šíří diskreditaci ukrajinských úřadů a proruské narativy.

Čtenářský koutek. (v angličtině)

● Svědek masakru v Mariupolu | The New York Times (nytimes.com) — "Ačkoliv ruská válka proti Ukrajině vstupuje do
sedmého měsíce a světový zájem o ni nevyhnutelně slábne, zničení Doněckého regionálního akademického činoherního
divadla vyžaduje naši pozornost. Před bombardováním bylo divadlo domovem největšího útočiště v Mariupolu pro obyvatele
prchající před ruským obležením. Během zhruba tří týdnů, kdy tento improvizovaný, občany vedený přístřešek existoval,
jeho obyvatelé pracovali společně, aby se udrželi při životě. Jak se zprávy o tom, co se tam dělo, šířily po celé Ukrajině,
stalo se divadlo národním symbolem naděje a odporu. Když bylo zničeno, stalo se místem jednoho z nejsmrtelnějších
násilných činů proti ukrajinským civilistům od doby, kdy Rusko 24. února zaútočilo na Ukrajinu.“

● Válka na Ukrajině otřásla mocenskou dynamikou EU. — Článek o rozdílu mezi politickými prioritami členských států EU,
který byl opět zdůrazněn diskusí o zákazu vydávání víz pro Rusy.

Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 5. září 2022:

personál – kolem 49800, tanky – 2068, obrněná vozidla - 4459, dělostřelecké systémy – 1157, raketomety MLRS – 294,
protiletadlové válečné systémy – 156, letouny – 236, vrtulníky – 206, bezpilotní letadla – 867, řízené střely – 205, čluny – 15,
neobrněná technika a palivové nádrže – 3286, speciální vybavení – 107.

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Od spuštění projektu Sharethetruths.org uplynulo přibližně 190 dní, 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.

● 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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