
Rusů v Česku přibývá, libí se
iim tu, Poroste i ieiich vliv?
PRAHA (san) }ejich počty se poma-
Il, a\e lezadržitelně zqišují. Rusů,
kteří žijí legálně v Česku a mají po,
volení k trvalému nebo přechodné-
mu pobytu, je už přes třiatřicet
a půl tisíce.

Vyplývá to z nejnovějších údajů
ministersrva \,nitra. Statistikfi při-
tom překvapivě ukazují, že cizincťl

:. ze zemib,itt1,lého sor.ětského impé-
j ria celkově v posledrrích letech ubý-
i vá. Tou qýjimkou,.která potwzujevá. Tou qýjimkou,.která potwzuje

pravidlo, jsou právě Rusové.
,,Co do počtu cizit:rcttz blfiralého

Sovětského svazu stá]e zůstávají na
špici Ukrajinci. Ale změnii se trend.
počet ostatních cizinců z těchto

sarrri Rusové se v Česku cítí
dobře kvůli jazykové blízkosti, al.e i
kvůli tornu, že je zde stabilní prál,ní
prostředí. ,,Osobní svoboda je zde
dobr'e zajištěna," říká Kamil NIago-

medov, ktery v Čes};,l žiie a podni-
ká. O tom, zda Rusové ;tehudou při-
b]ívat rvchleji, rozlro<inou volby.
krLndidírt na funkci ministra íinancí
ian Mládek (ČSSD) rrž avizova\, že
rJlcl prosaciit r.tvolrre]; ;l r,,ízolré poiiti-
iql s Ruskem.

Býr,alá zmocrrešnkvné pro lidská
práva N{onika Šinrůnková však v po-
řadrr události, konrentáře ceské te-

ler.ize upozornila, že Rusnokova vlá-
da nechala pr'epracovat zprár,T r o
sttrl.rr národnostrrích menšin, která
r,e své původní verzi obsalrova]a v
crlrtvislosti s ruskou nrenšinou i va-
rování před ruskýrn vlivern. Podle
ní by1 spor o tento bocl zpráry jecl-

, zenrí klesá a Rusů nariistá," slrrnuje
i dernograika litka Ry(]htaříko v á z Pří-
: rodovědecké t'akulty Univerzity K:lr-

, loly. Podle ní je důvodůvícr+. ,,Osob-
i ně byclr příiiv Rusů vysvětiila i zce}a

i neodborně tak, že nás inají v obli,
, ba," iit:i.

,L, tr, Íi rta:77,<2

Rusko bude
monitorovat
česko
Nad Českou republikou
provedou ve čtwtek
nebo v pátek ruští vojáci
pozorovací let v rámci
pfoglamu Otevřené
nebe. Smlouva o otevře-
ném nebi, která vstoupi-
la v platnost 1. ledna
2O02,má prohlubovat
vzájemnou důvěnr mezi
j ednotliqirni státy. Pode-
psalo ii.34 států.3ozoro-
vacllTu lety sl overul1
údaje, které si vzáiemně
předem deldarovaly.


