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Риби
Ви класні. Ваше фото на паспорті таке 
приголомшливе, що сьогоднішній день, 
обов’язково скінчиться посиденьками з 
новими друзями. Безсоння найкращий засіб від 
проблем.

Овен
Для вас буде вдалою друга половина дня, для 
різного роду справ, вирішення питань та 
творчості. Співпраця та колективна робота, 
принесуть добрі плоди. Наприклад цей час може 
стати  сприятливим для подачі колективної 
заявки на Студентську республіку.

Телець
Сприятливий день для вирішення 
інтелектуальних задач та застосування свого 
досвіду. Ви будете сповнені творчими та 
неординарними ідеями, які просто втілити в 
життя.

Близнюки
День очікує бути насиченим і активним. 
Ввечері цілком можливо несподіване побачення, 
або любовна пригода. Всі розбіжності та 
конфлікти будуть вирішені та забуті. Не треба 
соромитись просити про допомогу, тому що на 
Студреспубліці ви знайдете багато друзів.

Рак
Не розраховуйте на легку перемогу: треба буде 
трохи попотіти, щоб досягти упіху 

Лев
Сьогодні буде дуже динамічний день. Ваша 
енергія та настрій здатні зарядити позитивом 
всіх оточуючих. Ви будете захоплювати і 
захоплюватися, тому що сповнені творчими та 
неординарними ідеями. 

Дева
Вдалий час,щоб стати БОССОМ. Непоганий 
день для нових знайомств і романтичних 
пригод. 

Скорпіон
Сьогодні ви будете в центрі уваги та будете 
отримувати проміні добра. Але зірки 
пророчать вам короткостроковий сон… 
Хоча ні сьогодні ви зовсім не будете спати!

Стрілець
Рекомендуємо фізичні навантаження… 
наприклад допомогти ближньому донести 
тяжку сумку до наметового містечка, а ще 
краще поставити намет.

Козерог
Можлива підвищена стомлюваність. 
Зменште напругу та релаксуйте. 
Необхідний спокій, шезлонг, сонце, море та 
вимкнений телефон. Ніякого Інтернету. 
Тільки СтудРеспубліка, тільки відпочинок!

Водолій
Сьгодні вам не потрібно хвилюватися 
взагалі. Ваша інтуїція допоможе вам 
приймати правильні рішення, а саме сьогодні 
вона підказує вас завітати до сусіднього 
наметового табору.

Увага! Увага! Увага!
  Якщо ти вмієш гарно говорити 
та знаєш що говорити, амбітний, 
ерудований та цілеспрямований, 
знаєш як відверто та прямо висловити 
свою точку зору, то суб-фестиваль 
«Дебати» - це саме те, чим варто себе 
зайняти на Студреспубліці. І навіть, 
якщо ти не компетентний в правилах  
Британського стилю гри, і навіть якщо 
бажання піти на море нівелюється при 
думці про запеклі дискусії, - тобі до 
нас! 
   Реєстрацію на суб-фест відкрито. 
   Тобі лише варто знайти напарника по 
команді та зателефонувати куратору 
Інні Масленчук (коротко стрижена 
блонда із тату на стегні) 
(097) 796-21-63 
Дедлайн реєстрації – 24 серпня 9.00

СИСЬКИ!!!
Продам гараж 
063 942 16 81.
А тепер коли я добився Вашої 
уваги, повідомляю, що старт 
КВЕСТУ о 11:30 біля входу 
до адміністративної будівлі 
(координати для Google Maps: 
46.0912841  34.833073).
Для тих хто з будь яких причин 
не зможе знайти місце старту 
вчасно дзвоніть за телефоном 
вказаним вище та повідомте 
про бажання купити гараж…
Стартуємо без запізнень...
Ваш вірний слуга, Іван.

 Третя година ранку і ми ласкаво просимо на реєстрацію «Студентської 
республіки». Не буду писати що це були наші самі щасливі часи, але думаю 
запам’ятаємо ми їх ще на довго. Можу тільки сказати величезне ДЯКУЮ тим, 
хто також мерз до десятої ранку на вулиці приймаючи міста. Було досить 
клопіт, але ми впоралися спільними зусиллям. Окреме дякую командам та їх 
координаторам за зібраність. А  Дніпру за батон з закускою, ви врятували  нас 
від голоду. Спасибі Вінниці, зустрічі з якими ми боялися, бо 91 учасник…але 
вони були однією з найорганізованіших команд. Звісно що файли були з обох 
сторін, але ми впоралися з цим разом і тепер готові відірватися найближчі три дні!

Гороскоп республіки

Якщо ти творча особистість і можеш передати через екран те, що не 
бачать інші, і хочеш поділитися з нами своєю творчістю та емоціями, 
то просто зобов’язан прийняти участь в суб-фестивалі аматорського 

відео і можливо саме ти станеш переможцем. 
За усіма подробицями та завданням звертатися до куратора суб-

фестиваля – Антона Голвко (050 – 900 – 96 - 91) 1
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Завершилося відкриття гімном Студреспубліки, який знає на пам'ять кожний, хто 
хоч раз його чув і тепер можна побажати яскравого спалаху емоцій кожному з 
присутніх на території «Студентської республіки». «Студентська республіка» - тут 
починається завтрашній день! 

Ну що, республіка, можу Вас привітати і з усією серйозністю заявити: «Студентську 
республіку, офіціально відкрито»! Хоча початок і був з запізненням, це зовсім не зіпсувало 
настрою команд і повсюди було чутно різноманітні кричали, а всю веселу ситуацію підхопила 
наш прекрасний головний режисер суб – фестивалів – Оля Мосійчук. Запропонувавши такий 
собі невеличкий флеш – моб з жовто-блакитними  листами, з яких спочатку був створений 
прапор України,а після пройтися веселою волною. Все це скінчилося веселими обіймами з 
представниками інших міст України. Але все це не закінчилось так просто і вже у наступну 
хвилину Оля змогла здійснити свою мрію і просто стрибнути у толпу республіканців, 
повністю довіряючи їм і не дарма, вона справді була схожа на рок – зірку від давнa вже 
улюблену пісню республіканців. Кожен на Студреспубліці 

знає, що це одна велика 
сім’я. Доречі, не можу 
не згадати і про славне 
місто Севастополь, 
учасники якого приїхали 
до республіки, незважаючи 
ні на що. Ось що означає 
патріотизм і після такого я 
ще більше впевнена, що ми, 
молодь України, обов’язково 
змінимо її майбутнє.

Але хіба це колись було проблемою для студреспубліканців? Навіть не перериваючи 
пісні, кожен з присутніх продовжив співати знайому кожному серцю мелодію і 
тримаючи руку у серця і закінчуючи її голосним висловленням «Вільна, єдина, 
свободна Україна...»

Далі на сцену було винесено прапор України і у колонках заграв Гімн України, але 
прикрою несподіванкою стало те, що вже через декілька секунд щось сталось і музика 
зникла. 

Далі вже взяв слово Павло Вікнянський, національний лідер «Студентської 
республіки». «Крим – це Україна. Донбас – це Україна. Львів – це Україна. 
Україна Єдина. Слава Україні. Слава Республіці». Саме під таким лозунгом Павло 
Вікнянський вирішив підняти дух сучасної молоді, яка мріє про краще майбутнє.
Також надихнула на подальшу 
роботу і додала впевненості 
у собі, заступник голови 
Херсонської обласної 
державної адміністрації 
Січова Валентина Іванівна.
може стати каталізатаром 
сучасного
На відкритті також були представлені нові куратори суб – фестивалі.  Як завжди красуні, 
що представляли кожне окреме місто вражали своєю грацією та красою. А також були 
представленні гості фестивалю, які задля проведення факультативів, приїхали із-за 
кордону. І звісно ж у кінці було 

розказано про систему 
проведення орг.-діяльної 
гри і кожен зміг для себе 
визначити, чим буде 
займатися на протязі 
кількох наступних днів.

Довгоочікуванне відкриття


