
 

Volivke in volivci! 
 
 

 
 

vas vabi na vzporedne volitve 
 

 
po komediji Ivana Cankarja 

ZA NARODOV BLAGOR 
 
 

Še ne veste, koga voliti? 
 

Vabljeni v nedeljo, 21. septembra letos, v celodnevno medvolilno posvetovalnico. 
 

Za naklonjenost lepe Helene, kokoške štajerke, se bosta spopadla kandidat levice, dr. Gr…, in  
kandidat desnice, dr. Gr… 

 

Prvi bo skušal premagati drugega z mo�jo svojega levega aperkata, drugi bo odgovoril s svojim 

ubijalskim desnim krošejem.  Eden slovi po svojem lepem slogu, drugi po hladnokrvnem zadajanju 
nizkih udarcev. 

 
Komedija se bo dogajala v Mestnem kinu Ptuj. 

Uvod s predstavitvijo in tehtanjem kandidatov se bo pri�el pol ure po odprtju voliš�, ob 7.30. 
Najvzornejšim državljanom-volivcem bomo postregli z jutranjo kavico nove blagovne znamke »tajfun«. 

Prvo dejanje se bo godilo po deseti sveti maši, ob 11.15 uri. 
Drugo dejanje bo na vrsti po kosilu, ob 13. uri. 
Tretje dejanje boste lahko spremljali ob 16. uri. 

Zadnje, �etrto  dejanje, z razglasitvijo zmagovalca ob 18.55, bo na sporedu ob 18. uri. 
 

Vstopnina: vstopnine ni. 
Vsak gledalec bo dobil za to priložnost posebej kalibrirano koruzno zrno, s katerim bo ob koncu spopada 

oddal svoj glas. Zmagal bo kandidat, ki bo zbral ve� koruznih zrn (po to�kah), v kolikor ne bo že prej 
doko�no onesposobil nasprotnika (nokdavn). 

 

»Ni� ne dé, programov je veliko, − ta ali oni, je naposled 
vseeno. Treba je samo, da so besede dolge in lepe.« I. Cankar 

 
Vaše glasove bomo tik pred zaprtjem voliš� prešteli ter mestu, državi in svetu sporo�ili delni, nepopolni, 

neuradni in za�asni izid volitev 2008. 
 
 

Pod �rto: Prireditev posve�amo letos poleti umrlemu režiserju Franu Žižku, ki je v letih 1938–1940 na Ptuju 
vodil avantgardno gledališ�e. 

 
Politi�no preobremenjenim ogled prireditve odsvetujemo. 
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