
 
 

POŠTAR JAKEC 
            KOMEDIJA                                   
                               Avtor teksta: Tonček Žumbar  

DOM II.slovenskega tabora  ŽALEC 
ČETRTEK, 3. 4. 2014, ob 1930 

Predprodaja vstopnic – CENA 9 € 
 

 Turistično informativni center - TIC Žalec,  
(delovni čas pon-petek od 9-19 in v soboto  
od 9-13), rezervacije na njihov  
telefon (03) 710 04 34 

 na dan predstave od 1830 do 1930  
v avli kulturnega doma Žalec 

Spoštovani, po uspešnih komedijah  
Tašča.com, Vas tokrat vabimo na  
ogled nove, popolnoma drugačne  
komedije Poštar Jakec.                                                 FOTO Žalar 

Zgodba govori o družini Pisker, ki živi v majhni hribovski vasici Gornja Bukev.  
Micka  je gospodinja, ki se je k hiši priženila in tukaj živi že polnih 20 let. Ima dve hčerki, 

Mileno in Špelo. Punci imata bujno domišljijo in če le moreta, se zlažeta ali kaj ušpičita. Z 
njimi živi še možev ostareli in precej naglušni oče Ivan Pisker, ki je župan občine Gornja 
Bukev. Njegov sin, Mickin mož Ivan Pisker mlajši, živi in dela v mestu, kjer se vzpenja na 
politični lestvici. Micka po njegovem ne spada v elito, s katero se druži, zato se od nje loči in 
si v mestu najde drugo. Občina Gornja Bukev ima že dolgo sprejet »butalski zakon«, po 
katerem mora snaha, od katere se je mož ločil, od hiše oditi. Ostane lahko samo v primeru, 
da se v enem letu od dneva, ko se je mož ločil od nje, spet poroči. In ta rok se bo Micki čez 
en mesec iztekel. 

Ker ne želi zapustiti svojega doma, vneto išče ženina. V vasi ga ni, saj so pravi fantje že 
poročeni. V nekem starem časopisu najde številko poročne agencije, vendar ne ve, da ta 
danes več ne obstaja. Na telefon se ji slučajno oglasi mestni fičfirič Polde. Tudi on išče 
žensko za poroko. Micki obljubi, da ji bo Agencija, ki seveda sploh ne obstaja, našla 
primernega moža. Pošilja ji slike moških z namišljenimi življenjepisi in čaka na svojo 
priložnost. Ker Micka ne želi, da bi njena družina vedela za njeno početje, se z Agencijo 
dogovori, da ji pisma pošiljajo priporočeno na njen naslov, vendar na ime njenega bivšega. Z 
vaškim poštarjem pa se dogovori, da priporočeno pošto izroča samo njej. Vse teče gladko, 
dokler se stari poštar nekega dne ne poškoduje in ga upokojijo. Na njegovo mesto pride novi 

poštar Jakec iz Haloz. Ker ta dela vse po predpisih, se Micka znajde v zagati, kako dobiti 
priporočena pisma iz Agencije. In stvar se začne močno zapletati. Ko v zgodbo vstopi še 
občinska inšpektorica Pepca, ki raziskuje nepravilnosti povezane z volitvami, se zgodba še 
dodatno zaplete. Vse kolobocije, ki sledijo, pa seveda prinašajo izjemno veliko smešnih in 
zabavnih trenutkov. Bo torej Micka uspela pravočasno najti primernega moža?  Bomo videli.  

V zgodbi bo veliko smeha, zabave in aktualnih življenjskih resnic. Gotovo se boste od 
srca nasmejali tudi »vratolomnim« vožnjam s kolesom nerodnega poštarja Jakeca.   

Predstava se igra v spevnem prleškem in haloškem narečju in je v celoti ozvočena. 
Smeh je zdravilo. Pridite! Zdravila bo v izobilju. In to samo za 9 €. 

Vabi KUD Veseli oder iz Ptuja. 
Informacije: www.veselioder.si ali Tonček - 041 482 130 ali Marjan - 041 444 292 ali Marta – 02 71 98 152. 
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