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Pseudo-referenda. 27. září znamenalo konec hlasování v tzv. referendech ve čtyřech okupovaných oblastech Ukrajiny. Vladimir
Putin by během několika dnů mohl oznámit anexi okupovaných regionů, uvedlo britské ministerstvo obrany. Kazachstán, jeden z
bývalých blízkých sovětských partnerů Ruska, neuzná případnou anexi východních oblastí Ukrajiny Ruskem prostřednictvím
referend, uvedla agentura Reuters.

Vzhledem k pseudo-referendům na okupovaných územích ruští okupanti zakázali obyvatelům Enerhodaru opustit území města.
Zvláštní dohled se vztahuje na pracovníky provozních směn Záporožské jaderné elektrárny. Také na ulicích jsou hlídky
vojenských sil Ruské federace. Hlasovací formuláře pro takzvané "referendum" jsou rozdávány všem kolemjdoucím. Ozbrojení
ruští okupanti nutí lidi volit pro připojení k Rusku s použitím zbraní. Každému, kdo se odváží "hlasovat" proti vstupu do Ruské
federace, hrozí "mobilizace". Ruští okupanti navíc zinscenovali falešné hlasování na pseudoreferendu v Energodaru, kde se lidé
vydávali za pracovníky Záporožské jaderné elektrárny.

Částečná mobilizace. Vzhledem k částečné mobilizaci, kterou oznámil ruský prezident Vladimir Putin, se zvýšil počet hovorů
ruských občanů na ukrajinskou horkou linku ohledně kapitulace ruských bojovníků.

V Rusku existuje značný nepoměr, pokud jde o odvody mužů do války proti Ukrajině v rámci ohlášené částečné mobilizace.
Zejména zástupci inteligence a původních etnik žijících v různých republikách Ruské federace dostávají největší počet povolání.
Ve světle těchto informací prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ruská federace využívá mobilizace ke zničení
představitelů původního obyvatelstva dočasně okupované Ukrajinské autonomní republiky Krym, Kavkazu, Sibiře a dalších
území Ruska. "To je další prvek ruské genocidní politiky, další důvod k okamžité a tvrdé reakci celého světa," řekl.

Na okupovaném Krymu bylo odesláno více než 200 nezákonných povolání lidem, kteří nesplňují kritéria pro mobilizaci. Celkem
okupační správa mobilizovala na Krymu již 60000 lidí. Navíc se hromadně rozesílají povolání v místech, kde žijí krymští Tataři.

Města pod útokem. Charkovská oblast. 26. září bylo napadeno 5 okresů kraje. V Pervomajsku zahájili ruští okupanti raketový
útok na zařízení civilní infrastruktury. Kromě toho byla poškozena kritická infrastruktura a byly zcela zničeny 2 soukromé domy.
Byla zabita patnáctiletá dívka. Pod troskami bylo také nalezeno 7 mrtvých lidí. V Kupjansku v důsledku ostřelování shořela
církevní škola, hospodářská budova a obchod a 5 lidí bylo zraněno. Ráno 27. září byla ostřelována osada Dvorična. V důsledku
toho byl zabit jeden člověk.

Mykolajivská oblast. V noci na 26. září ruská armáda zaútočila na vesnici Chrystofivka. V důsledku toho bylo poškozeno 10
soukromých domů a škola. Ráno ruští útočníci ostřelovali Mykolajiv. Průmyslová zóna na okraji města byla terčem útoku. Téhož
dne bylo ostřelováno město Očakiv. Nebyly hlášeny žádné ztráty. Příští noc, 27. září, ruští útočníci ostřelovali Mykolajiv. V
důsledku ostřelování byla poškozena řada civilních objektů v centru města, včetně obytných budov, obchodů a vodovodní sítě a
byl zničen jeden sklad. V noci byly také provedeny dělostřelecké údery na vodní pásmo Očakivu. Napadena byla také vesnice
Vesňane. Útok poškodil soukromé domy, občanskou infrastrukturu, garáže a automobily. Obce nacházející se na demarkační linii
zůstávají pod neustálou palbou.

Dněpropetrovská oblast. V noci na 26. září byl napaden okres Nikopol. Zejména bylo v Nikopolu poškozeno téměř 40
soukromých domů, více než 20 zemědělských budov, automobily, 30 panelů solární stanice, trafostanice a elektrické vedení. V
noci ruští okupanti stříleli na Kryvyj Rih. Infrastruktura letiště ve městě byla zničena. Další využití letiště a vybavení není možné.
V noci na 27. září ruští útočníci opět ostřelovali Nikopol a okolí. Bylo zde poškozeno 30 soukromých domů, zemědělské budovy
a automobily. V Marhanci bylo poškozeno 10 soukromých domů, dětská a mládežnická sportovní škola, veřejné náměstí,
plynovod a elektrické vedení. V důsledku ostřelování vznikl požár domů.

Oblast Záporoží. 26. a 27. září zahájili ruští útočníci raketové útoky na centrum města Záporoží a osídlenou oblast
záporožského okresu. V důsledku toho byla zničena infrastruktura. Nebyly hlášeny žádné ztráty.

Oděská oblast. V noci na 26. září zaútočili ruští vojáci na oblast kamikadze drony. Dva drony zasáhly vojenskou infrastrukturu.
V důsledku rozsáhlého požáru a výbuchu munice byla zorganizována evakuace civilního obyvatelstva.

Zahraniční politika. Ministerstvo zahraničních věcí Bulharské republiky vyzývá k upuštění od cestování do Ruské federace a
doporučuje bulharským občanům v Ruské federaci, aby zvážili možnost co nejrychlejšího opuštění země a vzhledem ke složité
situaci využili pro tento účel v současné době dostupných dopravních prostředků. Ministerstvo zahraničních věcí Estonské
republiky zveřejnilo podobné varování, stejně jako polské ministerstvo zahraničí. Vzhledem k ruským vojenským aktivitám radí
ministerstva estonským a polským občanům, aby necestovali do Ruska, pokud to není naprosto nezbytné, a aby se zcela vyhnuli
cestování do oblastí sousedících s Ukrajinou.
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Polsko zakázalo ruským občanům vstup do země prostřednictvím leteckých a námořních kontrolních stanovišť.

Stíhání válečných zločinů. Na Ukrajinu dorazila mise francouzských specialistů, aby pomohla ukrajinským kolegům s
dokumentací zločinů v oblasti Izjumu. Tým zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro sexuální násilí v konfliktech
Pramily Pattenové bude vyšetřovat sexuální zločiny spáchané ruskou armádou na území Ukrajiny během války. K tomuto účelu
již byla vytvořena kancelář zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN, která bude brzy otevřena v Kyjevě.

Lidská práva. Rusko nepovolilo OSN přístup do míst zadržování ukrajinských válečných zajatců.

K 25. září zaznamenal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva 14 844 případů úmrtí nebo zranění civilistů na Ukrajině od
začátku rozsáhlé invaze: 5 996 mrtvých a 8 848 zraněných.

Olga Stefanišynová, místopředsedkyně vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci, uvedla, že asi 1,5 milionu občanů
Ukrajiny, z nichž většina jsou ženy a děti, bylo násilně deportováno do Ruské federace bez možnosti vrátit se domů a jejich
příbuzní s nimi nemohou navázat kontakt.

Potravinové zabezpečení. Ruská armáda od začátku invaze v únoru poškodila, zničila nebo převzala kontrolu nad téměř 16 %
ukrajinských zásobníků obilí, informovala stránka Share America.

Energetická bezpečnost. Ruská energetická společnost Gazprom varovala, že žaloba ukrajinského Naftogazu by mohla vést k
zákazu transakcí ze strany Ruské federace. To by mohlo znamenat zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu. Gazprom kategoricky
odmítá všechny požadavky Naftogazu.

V Gdaňsku se konalo slavnostní otevření plynovodu Baltic Pipe s kapacitou 10 miliard metrů krychlových ročně z Norska do
Polska. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že ropovod ukončí éru ruské dominance.

Zástupci Dánska a Švédska informovali o zjištění úniků na plynovodech Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová a její švédský protějšek Magdalena Anderssonová v úterý prohlásily, že úniky na
plynovodech Nord Stream byly "úmyslné" a ne náhodné, informovala agentura DW.

Chmelnycká jaderná elektrárna prošla úspěšně inspekcí Mezinárodní agentury pro atomovou energii v rámci dohody mezi
Ukrajinou a MAAE v souvislosti se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Polská ministryně pro klima a životní prostředí Anna
Moskwová mezitím prohlásila, že jménem své země vyzve k vypovězení Ruska z Mezinárodní agentury pro atomovou energii,
pokud ruské jednotky neopustí Záporožskou jadernou elektrárnu.

Sankce. Během setkání Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni maďarský ministr zahraničí Peter Szijjarto uvedl,
že Maďarsko se neochvějně staví proti sankcím Evropské unie vůči ruskému jadernému průmyslu.

Dne 27. září Ukrajina zcela zakázala vývoz zboží do Ruské federace.

Nový Zéland uvalil finanční a cestovní sankce v rámci koordinované akce s dalšími zeměmi proti 19 dalším „členům Putinova
kruhu blízkých“.

Mobilita. Ukrajina vypověděla dohodu o letecké dopravě se Sýrií, která byla podepsána v roce 1993. Společnost Turkish Airlines
zrušila lety do Běloruska a části Ruska do konce roku 2022. Společnost pozastavuje lety do Minsku, Soči, Rostova a
Jekatěrinburgu do 31. prosince. Turkish Airlines však nadále létají do Moskvy a z Moskvy.

Sport. Ukrajinská gymnastická federace odmítla účast na kongresu Mezinárodní gymnastické federace v roce 2022 z důvodu
možné přítomnosti zástupců Ruska a Běloruska. Ze stejného důvodu nebude na kongresu zastoupeno Norsko.

Média. Podle zprávy Pozorovatelské mise OSN pro lidská práva na Ukrajině bylo během rozsáhlé invaze zabito 17 novinářů a
bloggerů.

Nedávné průzkumy veřejného mínění. Kyjevský mezinárodní sociologický institut provedl průzkum vnímání přínosu podpory k
nedávným úspěchům ukrajinské armády. Podle průzkumu se 80 % Ukrajinců domnívá, že úspěch ukrajinské armády je
společným výsledkem akcí Ukrajiny a Západu.

Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Jak Ukrajina a Valerij Zalužnyj obrátili směr války | Čas – Časopis Time věnoval titulní stranu nového čísla Valeriji

Zalužnému, vrchnímu veliteli ozbrojených sil Ukrajiny. Jediný rozhovor od začátku plnohodnotné ruské invaze Zalužnyj
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poskytl časopisu Time. „Ale až se bude psát historie války na Ukrajině, Zalužnyj bude pravděpodobně hrát významnou
roli. Byl součástí špičky ukrajinské armády, a strávil roky transformací armády země z neohrabaného sovětského modelu
do moderní bojové síly. Posílen lety boje s Ruskem na východní frontě patřil mezi novou generaci ukrajinských vůdců,
kteří se naučili být flexibilní a přenášet rozhodnutí na velitele na místě.“

Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 28. září

2022: personál – kolem 58150, tanky – 2312, obrněná vozidla - 4889, dělostřelecké systémy – 1381, raketomety MLRS
– 331, protiletadlové válečné systémy – 175, letouny – 262, vrtulníky – 224, bezpilotní letadla – 989, řízené střely – 242,
čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 3742, speciální vybavení – 131.

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Podpořte „Fond iniciativy pro spravedlnost“ , který shromažďuje informace o ruských válečných zločinech, aby

se zajistilo, že identifikovaní pachatelé budou čelit spravedlnosti.
● 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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