
DIVADELNÍ SOUBOR VOJAN 
HRÁDEK NAD NISOU 

UVÁDÍ LEHCE MRAZIVOU KOMEDII 
ONDŘEJE LÁDKA ALIAS XINDLA X

DIOPTRIE 
RŮŽOVÝCH 
BRÝLÍ

Ema mele maso. 
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Alice je ten špenát!

xindl X

XINDL X

O AUTOROVI

XINDL X

Vlastním jménem ONDŘEJ LÁDEK

Český zpěvák a hudebník, fi lmový a televiz-
ní scénárista, se narodil 16. srpna roku 1979 
v Praze. Po střední škole vystudoval dra-
maturgii a scenáristiku na pražské FAMU. 
Podílel se na námětu oblíbeného sitcomu 
Comeback a dokonce napsal divadelní hru 
„Dioptrie růžových brýlí“, kterou uvedlo např. 
Švandovo divadlo. V září 2008 vydal Xindl X 
debutové album s názvem „Návod ke čtení 
manuálu“, ve kterém se objevil nejhranější 
rádiový hit toho roku Anděl. Díky tomuto 
albu si vysloužil ocenění ankety Český Slavík 
v kategorii Skokan roku. Mezi další alba 
patří třeba oblíbená Praxe relativity. Jeho písně 
zpravidla obsazují přední příčky hitparád.
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O HŘE

Lehce mrazivá komedie, která si pohrává nejen 
s realitou.  Honza se probudí vedle Vandy, která, 
byť mu vůbec není povědomá, se nějak podezřele 
snadno orientuje v jeho bytě i životě. 

„ALICE???“ 

Kdo je Alice?! Včera by dal ruku do ohně, že jeho 
manželka. Není ale nad to mít kamaráda, který vše 
s naprostou ležérností vysvětlí. 
Seznamte se s Maxem.

Jde o divadelní prvotinu populárního písničkáře 
Xindla X, která zajímavě proplouvá mozkovými 
závity diváka. Opravdu je to halucinace, nebo jen 
popření něčeho reálného?

Je dobré to zjistit dřív, než se zmáčkne kohoutek 
ostře nabité pistole...    
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