
 

 

Говорить Президент 
 

 Ми вдячні вам, наші громадяни, за той кредит довіри, який ви видали 

нинішньому урядові та Президентові. Будьте впевнені – ми виправдаємо ваші 

сподівання та разом прийдемо до спільного майбутнього. Також повідомляємо, що для 

підвищення ККД праці наших вождів ми проводимо фото сесію за їх участю та 

прекрасних представниць міста.  

 З радістю повідомляємо, що сьогодні, дня другого місяця першого року першого 

діяльності НАЙКРАЩОЇ влади починає працювати РАЦС.  Поспішайте туди, щоб 

зареєструвати свої відносини із другою половинкою, адже це ОСНОВА успішності 

нашої держави. Тому ті, хто не будуть одружені та незаміжні, будуть сплачувати 

податки до держказни! Все для вашого процвітання, наші громадяни.  

 Сьогодні підписано указ про колективізацію хмільного напою на території міста ЧЕ. Капітани команд 

будуть проінформовані в якій кількості з якої команди буде зібрано напою для потреб її держави та її 

швидкого розвитку. 
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Дізнавайся про найголовніші події та 

найважливіші нововведення.  

Побач себе на сторінках  

Улюбленої газети;) 

Oppa, Zzzарядочка ! 

  Ще перші півні не відспівали, а любі 

представники оргкомітету вже взялися 

бадьорити стомлених 

студреспубліканців. Звідусіль лунало «Доброго ранку, 

Студреспубліко!» та роздавався голосний музичний супровід від 

новоспечених музик. 

  7:00. Мешканці студмістечка розділилися на дві групи: дещо 

«живіші» вже були готові до обіцяної зарядки, інші ж вирішили не покидати стін рідних наметів. Знайшлися і такі, 

хто вирішив, що місцина під  наметом(!) найбільше підходитиме 

для ночівлі. Ще хтось, подейкують, долаючи складну дорогу до 

власної палатки, злегка «приліг» на чужій, у котрій уже бачили 

солодкі сни інші республіканці. 

Кажуть, один у полі не воїн. Проте новобранець 

студреспубліканської армії, солдат ЧНУ Омелян Тарнавський, 

розвінчив цей міф, прийшовши на зібрання армії зовсім один 

(forever alone :ь). 

  Десь о 8:30 така вже очікувана заряядка розпочалася. Під веселі 

ритми сонні учасники почали розминатися та заряджатися 

енергією. Ростислав Коровіцький (ЧНУ) поділився із нами, що 

отримав масу задоволення та море позитиву під час ранкової розминки. Хлопець пожалкував, що так довго зарядку 

затримали.  

  А от для Богдана Трофанюка (БДФЕУ) вранішня гімнастика стала суцільною неприємністю: «Мені не 

сподобалося. Чітко не визначили час, а потім витягували нас із палаток ледь не за ноги. Окрім того, нам зробили 

різкі зауваження на оштрафували команду, опісля чого заставили прибирати засмічену територію». 

Все ж зарядка видалася на славу, фізичні вправи допомогли «опіслякуражним» республіканцям збадьоритися та 

налаштуватися на ще один насичений день у SunДолині.  

 Олендр Діана, ЧНУ 

 



 

 

Камасутра по-студреспубліканськи 

  Ти гаряча штучка чи шалений перець? Любиш починати свій ранок з ЦЬОГО? Тобі до вподоби 

експерименти з неординарними позами? Неодмінно приєднуйся до клубу тих, хто вже сьогодні втілить 

твої потаємні бажання у реальність! 

  Вранці знайшлося декілька мешканців наметового містечка, які не дочекавшись початку зарядки, почали 

розминатись самотужки, вибравши для цього доволі незвичний метод. Гра «Камасутра», суть якої полягає 

у пошуку найвитривалішого та найгнучкішого учасника шляхом переплітання рук, ніг, та якщо потрібно, 

то й інших частин тіла. 

  Не зволікай! Не проґав свій шанс стати ближче до інших ( у всіх значеннях :). 

Олендр Діана,  

Ціпліцька Наталка,ЧНУ 

Фотомить 
Тепер кожен громадянин міста Че має ось такий 

симпатичний паспорт)

 

Поселення 

 

 
Президент завжди правий! 

Тілі-тілі, тралі-валі, руки мили, витирали…. 

Як відомо, влада – народ примхливий, а прості жителі повинні мовчки підкорятися, щоб не 

потрапити під гарячу руку вибагливих можновладців. От сьогодні, наприклад, вже дорослі хлопчики 

і дівчатка, які знають усі правила гігієни (принаймні ми на це надіємось), змушені були 

демонструвати чистоту своїх рук перед прийомом їжі царю всія Республіки. На щастя мешканці 

Студреспубліки - люди охайні і руки у них виявились таки чистими, та раптове бажання Президента 

так і залишилося незрозумілим для всіх.  Ну що ж, не царська це справа свої примхи пояснювати. А 

що ми? Ми слухаємо і коримося! 

Наталка Ціпліцька, ЧНУ 

 

БезОбідні студреспубліканці 

Зморений безліччю найрізноманітніших заходів та субфестів республіканець нічого так не чекає, як 

чергового прийому їжі. Сьогодні сніданок був перенесений на дві години пізніше, аніж було 

попередньо заплановано. Мешканці студмістечка стали нишпорити закутками власних наметів та 

вчорашніми «гарячими» точками у пошуках залишків провіанту. Як вдалося з’ясувати, причиною 

такого зміщення сніданку стала відсутність обідів для учасників ( обидно, досадно, но ладно). 

Тому лише можемо порадити не панікувати, підкріплятися власними продуктами та не нехтувати 

сніданками та вечерями.  

Діана Олендр, ЧНУ 
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