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Další pokles rublu
Vládní strana vzdala snahu o záchranu měny 
a ruší všechna omezení pro pohyb jejího 
kurzu. Vláda a centrální banka ve společ-
ném sdělení uvedly, že jakmile stanoví nový 
kurz, budou moci banky měnu libovolně na-
kupovat a prodávat. Analytici předpokládají, 
že rubl bude devalvovat o 40 až 55 procent, 
jakmile padnou omezení. „Vláda a centrální 
banka zajistí, že budou odstraněny restrikce 
směnného kurzu rublu u transakcí mezi ban-
kami a podniky,“ 

Znovu bude pořádek ?

uvedla vláda.Vláda se až dosud snažila de-
valvaci měny všemožně bránit, špatný stav 
ekonomiky jí však nedává jinou možnost. 
Až dosud mohly banky stanovovat kurz rub-
lu maximálně do deseti procent od úředně 
stanoveného fl uktuačního pásma. Kurz na 
ulici byl mnohem slabší. Viceguvernér cent-
rální banky pak uvedl, že banky budou moci 
rubl prodávat za kurz, který si stanoví v ote-
vřeném obchodování.

Poté co byla ze Zóny vytlačena militantní 
frakce Duty, která samovolně dohlížela na děj 
Zóny se objevila nová skupina. Podle všech 
informací se jedná o reorganizovanou skupina 
ze zbytků této bývalé frakce. Říkají o sobě že 
jsou organizovaná jednotka, morálkou neza-
dající si vojenským podmínkám. Podle našeho 
informátora se snaží bojovat za očištění Zóny 
a za zachování zóny ve stavu jakém je. O to 
se ovšem předešlá frakce Duty také měla 
znažila. Tato nová frakce se však podle všeho 
snaží pomáhat vědcům. Zabavují stalkerům ar-
tefakty, které pak putují přímo do vědeckých 
laboratoří. Někeří lidé se zmiňují o nočních 
stínech a Černé smrti, o tom se ale naší redakci 
nepodařilo 

zjistit nic konkrétnějšího, nemůžeme nic potvr-
dit ani vyvrátit. 
Podle slov nového velitele frakce, znovuz-
rozený oddíl netouží po pomstě, pouze chce 
v Zóně znovu nastolit pořádek a ochránit 
stalkerů před hrozbou drog, násilí a chaosu, 
který zde momentálně nastolila vládnoucí sku-
pina pod vedením Karpova. Karpov je zločinec 
hledaný v několika státech svazu. Je stíhán pro 
nedovolené ozbrojování, přepadení a spoluprá-
ci s organizovaným zločinem. Předání tohoto 
zločince do rukou úřadů by byl jistě záslužný 
čin.


