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Vláda v obavách z inflace zvýšilo úroky
Ukrajinská vláda v obavách z inflace zvýšila
úrokovou sazbu. Vláda uvedla, že současný tlak
na růst cen v zóně a okolí vyžaduje pozornost.
Vláda tak udělala první významný krok směrem k
zpřísnění peněžní politiky. “Inflační rizika,
jak je vymezují měnové podmínky, zůstávají umírněná, ale zaslouží si větší pozornost úředních
orgánů,” uvedla centrální vláda. Zvýšení sazby
podle vlády nepovede k výraznému zdražení. Vláda
také uvedla, že hospodářské oživení pokračuje a
nikdo se nemusí ničeho obávat. Nejnovější statistika ukázala, že týdenní míra inflace minulý
týden zrychlila na 0,3 procenta, a od začátku
roku se tak inflace posunula už na 15,4 procenta.

Značný vliv má letošní slabá úroda obilí, kvůli
které Moskva sáhla k omezení vývozu. Vyšší ceny
tak promítají do cen potravin, alkoholu,zbraní
a vybavení. Přestože většina analytiků v anketě
Novaja Gazeta prozatím změnu nečeká, dvanáct z
devatenácti analytiků začátkem týdne uvádělo, že
by je zvýšení sazby nepřekvapilo. Vláda ještě
před zvýšením sazeb ruským zákonodárcům řekla,
že má obavy z inflace, i když za jejím nynějším
růstem je především zmíněný růst cen potravin v
reakci na slabou úrodu. Sucha, která letos Rusko
postihla, jsou označována jako nejhorší za více
než 100 let.
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Zombie walk - provokace?
Centrum Prahy bude zanedlouho patřit oživlým mrtvolám, přesněji 21.května. Tato akce se bude letos
konat již počtvrté. Průvod stovek zombii vyrazí z
pražské Kampy, cestou k soše svatého budou pouštět
hrůzu a určitě neodejdou hladoví. Zombiewalk se
koná každý rok v desítkách měst po celém světě a
do Evropy přišel z kapitalistické Ameriky. Z průvodu se bude ozývat nářek žadonící o potravu, který
vyděsil několik desítek slabších povah, ne však
ostřílené stalkery. Letošního ročníku se zúčastní
skupinka stalkerů která se věnuje výzkumu a ochočování zombifikovaných stalkerů. Velká výprava stalkerů čítající vědce a ostřílené dobrodruhy má dost
zkušeností a prostředků dopravit nebezpečné zombifikované stalkery ze zóny na tuto komerční akci ve
středu Evropy, a poté je zpět transportovat

všechny do zóny. Tato nečekaná novinka se samozřejmě neobešla bez protestů zástupců Monolithu,
jak sám jeden nejmenovaný představitel Monolitu pro
náš deník prohlásil: „ Monolit se ostře vyhrazuje
proti jakémukoliv exportu zombifikovaných stalkerů
ze zóny, stejně jako jsme proti provádění pokusů na
těchto nebohých synech zóny, budeme protestovat a
bojovat proti tomuto zlořádu všemi prostředky kterými Monolit disponuje!! Sláva Zóně a Monolitu!!“
Nezbývá tedy než doufat že se tato akce obejde bez
vážnějších problémů a všichni stalkeři se vrátí
celí zpět do matičky Zóny.
Tomuto tématu se ještě budeme věnovat v některým z
našich příštích čísel.

Zde může být vaše reklama
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