Позив за новинаре
Прослава Дана општине
Друштво за улепшавање Врачара основано је 1884. године и познато је као
најстарије, најдуговечније и најпредузимљивије друштво Београда. Чувајући
успомену на Врачарце, који су у Друштву радили на добробит заједнице, општина
Врачар је 2008. године установила датум оснивања Друштва за улепшавање
Врачара као Дан општине. Обележје овогодишњег програма прославе су
ангажоване позоришне представе. Кроз њих живи слободна реч, право на лични
став и мишљење, види се историјски след борбе за слободу, за напредак и
демократију.
Централни догађај обележавања Дана општине Врачар биће представа „Бетон
махала“ у извођењу младих новопазарских глумаца и глумица, коју су режирали
Бранислав Трифуновић и Рифат Рифатовић. Представа ће се извести у ЦОК
„Божидарац 1947“ – Радослава Грујића 3, у среду, 14 октобра у 19 часова. Текст за
представу о свом животу у малом граду написало је осморо младих из Новог
Пазара, који и играју у представи. У „Бетон махали“ се отворено износе негативни
феномени у нашем савременом друштву и замера најодговорнијима на таквом
стању и животу. „Ова представа је један велики став“ – рекао је глумац Недим
Незировић, а општина Врачар жели да створи простор критичкој мисли, гласу
младих и да негује слободу изражавања и слободно мишљење.
Грађани и грађанке Врачара који на својим налозима на фејсбуку поделе фејсбук
догађај са програмом обележавања Дана општине Врачар и одговоре на питање
зашто је 14. октобар установљен као Дан општине Врачар добиће карте за
представу „Бетон махала“. Такође, карте ће добити и они који на твитеру цитирају
(quote) твит са линком за програм обележавања Дана општине и одговоре на исто
питање. Карте ће се преузимати искључиво уз неки лични документ са врачарском
адресом од 8. октобра.
У уторак, 13. октобра у 20 часова Удружење грађана „Групагрупа“ из Краљева у
сарадњи са Канцеларијом за младе ГО Врачар и ЦОК „Божидарац 1947“ изводи
представу „Драги тата“ по тексту Миње Богавац и у режији Владана Славковића.
Дане Врачара обележиће и изложба слика и цртежа “Град“ професора на
Факултету примењених уметности Марка Лађушића, која ће бити отворена у
понедељак, 12. октобра у 19 часова
У уторак 6. октобра у 18 часова глумица Мирјана Ђурђевић извешће монодраму
„Чучук Стана“ - причу о животу жене хајдука, која је својом личношћу,

темпераментом и карактером утицала на догађаје пресудне за историју Србије и
Грчке.
Најрадоснија манифестација прославе Дана општине Врачар је финале спортских
игара врачарских првака, која се одржава у суботу, 3. октобра, од 11 часова, у
врачарском дечијем одмаралишту „Шупља стена“. Најспретнији и најбржи прваци
Врачара, победници школских квалификација, такмичиће се у трци на 30 метара и
спретности на забавном полигону. Општина Врачар ове године први пут је
организовала олимпијаду за прваке са жељом да подстакне ђаке да се баве
спортом, да на полигону науче колико је важно бити тимски играч и како су лепа
спортска дружења. Свим учесницима такмичења председница општине Врачар др
Тијана Благојевић уручиће захвалнице, а најбољима и медаље.
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