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Хроніки Хроніки 

     Вже після 4-ї ранку, коли Dj-ї відіграли свої треки, найактивніші тусовщики почали шу-

кати собі нового «притулку». Великі надії були на танцполи міст Д. і К. , але втомлені орга-

нізатори просили ( слізно благали!) хоч годинку тиші. Але спати ніхто не збирався, тож 

просто змінився формат тусовки: замість дискотеки провели романтичний кіносеанс прямо 

на пляжі! Вранці очевидці бачили декількох відпочиваючих, які заснули на узбережжі під 

відкритим небом, але вперто стверджували, що досі дивляться фільм. Всі залишились задо-

волені =) 

 

     Збадьорені нічною  тусовкою, наші енергійні студенти за-

ледве дочекалися ранкової зарядки! Але, на жаль, на місці 

веселих піджейок зранку мирно собі спали «упавщі бойці». 

Ситуацію врятували двійко хлопців, які провели зарядку і 

розбудили наших Dj-їв, які спали, мов янголята. Якби не вони, 

то наметове містечко проспало б не лише  ранкові пленуми і 

фести, але й найважливіше для студентів – СНІДАНОК! Тож 

ситі студенти дякують активістам міст Д. і З., які вчасно вру-

били гучну музику, і тим самим врятували нас від голодної 

смерті. Низький уклін Вам! 

     Як стало відомо кореспондентам «Хронік» із достовір-

них джерел, нинішній президент Студреспубліки - Андрій 

Кравець -  зчинив змову з оргкомітетом! Вони розповсю-

джують недостовірну ( можна навіть сказати, брехливу!) 

інформацію про заступника керівника гри Олександра 

Щербу! Вони стверджують, ніби пан Олександр з’їхав з 

глузду, і пропонує  позбавити права голосу усіх, хто не 

відвідував кластерні пленуми, а також постановив непомі-

рно високу ціну на вибори депутатів до Студпарламенту. 

Чи повірять у провокацію виборці? Як реагуватиме пан 

Олександр на такий «удар у спину»?! 

     Розв’язка політичного скандалу – сьогодні ввечері! 

Перший етап виборів депутатів до студентського парламе-

нту – сьогодні о 21. 30! Не залишайтесь байдужими, мож-

ливо, саме ваш голос вирішить долю Студентської респу-

бліки! 

Город «Z» во главе со студенческим мэром  

Михаилом Федоровым present 

«ВОДНАЯ БИТВА» 

 

25 августа 2012 ( т.е. СЕГОДНЯ!) в 15.00 

Н и ж е  к о к т е й л ь - б а р а ( 1 1 )  

 

Т а к ж е  В а с   о ж и д а е т  —

к о н к у р с  м о к р ы х  ф у т б о л о к ! ! !  

С  с о б о й  и м е т ь  т а р у  д л я  в о д ы  

и  х о р о ш е е  н а с т р о е н и е = )  

Національний банк Студреспубліки оголошує  

курс валют! 

     За останньою постановою Нацбанку Студентської Республіки, дозволяється 

конвертація національної валюти за курсом 1:1 , тобто 1 грн. = 1 ндлмчик. 

     Конвертація не є зворотньою! Можна обміняти ндлмчики на гривні, але не навпаки! 
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Журналіст: Аліна Олексієнко 

Верстка: Турчин Дінар  
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Випуск 3
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Серпень 2012 

Хроніки Хроніки 

     Сьогодні, 25 серпня, відбудеться 2-й відбірковий етап з міні-футболу. Нагадаємо, що 

перемогу в попередньому етапі отримала команда м. Кіровоград, обігравши команди одеси-

тів з рахунком 5:0  та збірну м. Рівне. Бажаємо успіху всім спортсменам сьогодні! Сподіває-

мось, що вчорашнє святкування Дня Незалежності не дуже позначиться на Вашій грі ;)  

Успіхів! 

 

     Якщо ви вчора не проґавили свій шанс і зареєструвались на відбіркові ігри у «Мафію», 

то ви, безперечно, молодці! Перший етап проходив досить активно, у жорсткій конкуренції: 

ніхто з учасників не хотів уступати, кожен боровся за перемогу своєї команди, фактично 

«вириваючи її зубами». Тож сьогодні наш чекає не менш захопливе видовище! Лише най-

кращі представники команд боротимуться за таку омріяну перемогу! «Мафія». Фінал. Не 

пропустіть! 

 

     Роки минають, студпрезиденти з’являються і зникають, але дещо все ж таки 

залишається незмінним. З року в рік інтелектуали з усієї країни приїжджають на 

Студреспубліку з єдиною метою – перемогти. І цей рік не став винятковим – вже з 

ранку 25го серпня проходитиме чемпіонат з відомої і улюбленої гри «Що? Де? 

Коли?». На переможця якого чекатиме ще одне випробування – Суперфінал «Що? 

Де? Коли?», який буди проходите в форматі телегри. 

     Але це ще не все! Наступного дня буде проводитись своєрідний «марафон» - 

недовгий, але дуже інтенсивний турнір з тієї ж гри, проте дещо «полегшеного» 

рівня складності – а це означає, що навіть ті, хто вперше в житті присутній на по-

дібному заході матиме змогу проявити себе і зробити це належним чином! І, до 

речі, отримають за це певну винагороду :) 

     Куратор субфестивалю «Інтелектуальні Ігри»  

Голєва Анна 0632161621, 0999532589 

     Якщо Ви вважаєте, що вчора на пляжі була не-

вимовна спека, то Ви просто не дійшли до нашої 

«Нічної  туси», яка, за словами учасників, була 

«просто агоонь!»! Найкращі DJ-ї  з усіх куточків 

України запалювали по-дорослому, просто розри-

ваючи танцпол вибуховими треками! Незмінний 

куратор і ведучий «Туси» - Кирило Мельник – не 

втомлювався підтримувати атмосферу свята, за-

прошуючи всіх на танцпол. Зі сторони це було 

схоже на масовий транс або вихід у нірвану: яскра-

ві спалахи світла, ритмічна музика та «магічний» 

голос Мельника – і всі, закривши очі, просто віддавались емоціям, абстрагувались від усіх 

проблем, і танцювали, танцювали…до самого ранку! І якщо біля моря вночі було досить 

холодно, то на «Тусі» молоді дійсно було «гаряче»! Найсміливіші виходили на сцену і пока-

зували майстер-клас з клубних танців ( а деякі думали, що показували;) ), наші журналісти 

навіть помітили хлопця, ну дууже схожого на одного із солістів гурту «Kozaky»! Він був без 

підборів, але хто його знає… Хлопці такі непередбачувані ;) 

    Справжні чоловіки повинні завойовувати своїх жінок щодня! Особливо оригінально від-

значився невідомий хлопець на легендарній «Нічній тусі». Вже відомий вам МС Крендель, 

який допомагав проводити вечірку, провів прямо на сцені конкурс: хлопці присідали, три-

маючи на руках своїх прекрасних дам. І один з учасників так старався задля перемоги, що 

буквально «рвав п’яту точку». Конкурс він, до речі, виграв, але його репнувші по шву шор-

ти «зацінив» весь танцпол! Дівчата, бережіть таких хлопців, яким не жаль для вас навіть 

улюблених шортів ;) 


