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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 197-198
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha

Zahraniční politika. Americký ministr zahraničí Antony Blinken navštívil 8. září neohlášeně Kyjev. Ministr zahraničí Antony J.
Blinken rovněž přislíbil další dvě miliardy dolarů na dlouhodobou vojenskou podporu Ukrajiny a dalších zemí ohrožených
ruskou invazí.

Indonésie je připravena zorganizovat setkání prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a prezidenta Ruské federace
Volodymyra Putina během summitu G20. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj však řekl, že jednání s Ruskem jsou možná
pouze tehdy, pokud ruské jednotky opustí nelegálně okupované území Ukrajiny.

Od 19. září uzavírá Estonsko vstup pro občany Ruské federace přes své vnější hranice bez ohledu na to, kterými zeměmi bylo
uděleno schengenské vízum. Lotyšsko, Litva a Polsko uvažují o uvedení podobného rozhodnutí v platnost. Dne 9. září přijala
Evropská rada rozhodnutí, kterým se plně pozastavuje platnost dohody o zjednodušení vízového styku mezi EU a Ruskem.
Proto se na ruské občany budou vztahovat obecná pravidla vízového kodexu. Úplné pozastavení se týká všech kategorií
cestujících, kteří přijíždějí do EU na krátkodobý pobyt. Očekává se, že Komise předloží další pokyny, aby zajistila, že toto
pozastavení nebude mít negativní dopad na některé osoby cestující do EU za zásadními účely, jako jsou novináři, disidenti a
zástupci občanské společnosti.

Města pod útokem. Charkovská oblast. V noci na 7. září zahájili ruští útočníci dva raketové útoky na Charkov. Jedna z raket
zasáhla dvoupatrovou budovu, nedaleká myčka aut začala hořet, byly poškozeny kavárny, obchody a auta. Druhá střela
dopadla na zem. Během dne zahájili Rusové 5 raketových útoků na Charkovskou infrastrukturu. Došlo k poškození kritických
infrastrukturních zařízení a průmyslových budov. 7. září byly také zapáleny 4 okresy kraje. 8 lidí bylo zraněno, soukromé domy
a hospodářské budovy byly poškozeny. Druhý den, 8. září, ruská armáda ostřelovala jeden obvod Charkova. V důsledku toho
zahynuly 2 osoby, 5 osob bylo zraněno a byla poškozena administrativní budova. Mykolajivská oblast. Dne 7. září byly
napadeny 2 okresy kraje. Ruští nájezdníci zaútočili na vodní pásmo města Očakiv. Vedle jedné osady vypukl na otevřeném
prostranství požár suché trávy. V důsledku ostřelování byly poškozeny soukromé domy, zemědělské sklady a zemědělský
podnik. Dněpropetrovská oblast. 7. a 8. září ruští vetřelci ostřelovali jeden okrsek v oblasti. V důsledku toho došlo k
poškození podniku. V Nikopolu bylo poškozeno 11 soukromých domů, hospodářské budovy, několik panelů solární elektrárny,
místní tělocvična a elektrické vedení. Záporožská oblast 7. září ruští okupanti zaútočili na frontu na humanitární pomoc v
jedné z osad. V důsledku útoku bylo zraněno sedm lidí.

Okupovaná města. Chersonská oblast. Tři civilisté byli uneseni, dva z nich se pokusili společně se svými rodinami utéct na
území ovládané Ukrajinou. Další osoba byla unesena ze svého pracoviště. Ruští okupanti také unesli tajemnici městské rady
v Kachovce a jejího manžela. V současné době není známo, kde jsou všichni unesení. Obecně platí, že od počátku ruské
rozsáhlé invaze na Ukrajinu ruská armáda unesla 613 lidí v Chersonské oblasti. Krym. Orgány Sevastopolu zahájily chatbot
na udávání těch, kteří podporují ukrajinské orgány. Charkovská oblast. Samozvaní "úředníci" okupované části regionu uvedli,
že se chystají vyvézt všechny děti a ženy ze zajatých území regionu kvůli údajně ukrajinskému ostřelování. V okupovaných
částech jižních regionů Ukrajiny se zvýšil počet prohlídek a inspekcí veřejné i soukromé dopravy. Lidé jsou také zastavování
na ulicích, aby jim byly kontrolovány telefony a osobní údaje.

Osvobození. Ukrajinské ozbrojené síly údajně osvobodily více než 20 osad v Charkovské oblasti. Celková rozloha území
navráceného pod ukrajinskou kontrolu ve směru Charkov a Jižní-Buh představuje více než 700 kilometrů čtverečních.

Energetická bezpečnost. Na nedávném zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzval generální tajemník OSN k demilitarizaci
zóny kolem jaderné elektrárny Záporoží. Domnívá se, že ruská a ukrajinská armáda se musí zavázat, že nebudou provádět
žádné vojenské operace na území Záporožské jaderné elektrárny. Stálý představitel Ukrajiny při OSN Serhij Kyslycja mezitím
na zasedání Rady bezpečnosti OSN prohlásil, že ruská strana se pokusila vyvinout tlak na generálního ředitele MAAE
Raphaela Grossiho, když odborníci MAAE připravovali zprávu o situaci v Záporožské jaderné elektrárně. Rusko se také podle
velvyslance snaží využít nástrojů Rady bezpečnosti OSN, aby přesměrovalo pozornost mezinárodního společenství a
odvrátilo ho od naléhavé potřeby demilitarizovat a odkupovat ukrajinskou jadernou elektrárnu, kterou Rusové přeměnili na
svou vojenskou základnu.

Ukrajinská vláda zcela zakázala vývoz ukrajinského uhlí do zahraničí. Vláda také vytvořila ústředí, které bude vykonávat
přípravy na topnou sezónu na Ukrajině.

Od začátku roku snížily země Evropské unie dodávky ruského plynu na svůj trh o 48% a Spojené království – o 49%.

Potravinové zabezpečení. Na ekonomickém fóru v polské Karpaczi podepsali ministři zemědělství Ukrajiny a Polska
memorandum o výstavbě plynovodu pro vývoz ukrajinského slunečnicového oleje polskými přístavy do třetích zemí.
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Plánovaná délka potrubí je 600 km, kapacita je až 2 miliony tun slunečnicového oleje ročně.

Dvě třetiny obilí, které Ukrajina v rámci iniciativy za obilí poslala zahraničním spotřebitelům, byly přepraveny na trhy v Asii,
Africe a na Blízkém východě.

Lidská práva. Podtajemník OSN pro politické záležitosti Rosemary Di Carlo uvedla, že v nadcházejících dnech mise
organizace navštíví místo ruského teroristického útoku v Olenivce, kde byli zabiti ukrajinští váleční zajatci.

Sankce. Dne 7. září Rada národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny zavedla sankce proti 606 osobám z vedení Ruské federace.
Na seznamu sankcí je 28 členů Rady bezpečnosti Ruska, 154 členů Rady federace a 424 poslanců Státní dumy.

Média. Ruští okupanti vytvořili propagandistický kanál Mariupol 24. Specialisté z dočasně obsazeného Doněcku a Petrohradu
přišli vytvořit televizní kanál.

Evakuace. Ruská federace oficiálně odmítla poskytnout humanitární koridory pro evakuaci občanů žijících v osadách
nacházejících se v blízkosti Záporožské jaderné elektrárny. Ukrajinské úřady naléhají na lidi, aby se evakuovali sami.

Digitální bezpečnost. Ruské speciální služby vytvořily falešný internetový portál zaměřený na diskreditaci prezidenta Ukrajiny
Volodymyra Zelenského v zemích západní Evropy.

Vzdělání. Od začátku září začaly na Ukrajině studovat téměř 4 miliony studentů. Téměř půl milionu studentů a více než 16
tisíc učitelů je v zahraničí.

Oficiální maďarská učebnice zeměpisu pro osmáky označuje úplnou invazi na Ukrajinu za občanskou válku, do níž se Rusko
nezapojuje. Ministerstvo zahraničních věcí zdůraznilo nepřípustnost předkládání nespolehlivých a zkreslených faktů o
Ukrajině.

Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Ukraine Defiant – Atlantik Publikuje zvláštní vydání o předních liniích demokracie | Atlantik
● UKRAJINCI HÁJÍ HODNOTY, KTERÉ SI AMERIČANÉ NÁROKUJÍ | Atlantik

Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 9. září

2022: personál – kolem 51 900, tanky – 2122, obrněná vozidla - 4575, dělostřelecké systémy – 1237, raketomety
MLRS – 306, protiletadlové válečné systémy – 159, letouny – 239, vrtulníky – 211, bezpilotní letadla – 888, řízené
střely – 214, čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 3399, speciální vybavení – 114.

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