
Vzkazy, dopisy a reference od diváků a fanoušků 
Divadélka Romaneto: 

FIREMNÍ akce: ČEZ, Dopravní podnik Praha, Mercedes Benz, ŠkodaAuto, RaiffensenkBank, 
Česká spořitelna a mnoho dalších. 

FESTIVALY: United Islands of Prague , Letní Letná, Jičín město pohádky, Rock for People, 
Vánoční a Velikonoční trhy Staroměstské a Václavské náměstí Praha, Pochod pro Avon, Krásná 
louka, Běh pro Paraple, Mezi ploty mnoho dalších festivalů a slavnostech měst po celé republice.

HOSTOVÁNÍ v divadlech: Semafor, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Dejvické divadlo, 
Branické divadlo, Strašnické divadlo, Malostranská beseda a mnoho dalších po celé republice.

ZAHRANIČÍ: Španělsko, Chorvatsko, Dánsko.

OHLASY NÁVŠTĚVNÍKŮ (kopírujeme):

Je nám velkou ctí, že duo vynikajících českých herců Divadélka Romaneto k nám do Madridu 
znovu zavítá. Moc dobře totiž ví, jak zvednout náladu dětem i dospělým! Česká škola Madrid 

Vážení účinkující,
Divadélko Romaneto jest nejkrásnější a nejlepší divadlo, jaké kdy u nás hrálo. Děkujeme!
Pedagogický sbor MŠ U splavu Břeclav

Úžasné, skvělé a zábava i pro dospělé. Že tak moc dokážete zaujmout i toho mého neposedu jsem 
nečekala. Moc děkujeme! Kristýna Kotrč – Litvínov

Ivo Vrba – učitel  ZŠ Curierových Praha 1 – Vaše báječné DVD Pohádková romaneta – všechny 
videoklipy jsem musel shlédnout díky tříletému synovi již cca 70x… 

Suzanne Volejnikova Vy mate nejlepsi prace na svete!!!! A jste nejenom odbornici ale uzasni 
bavici s vsim vsudi....(doufam ze se to tak rika....sorry, for my cinglish)  - Australia

Nestarnouci divadelko u nas ve skolce, u vsech deti i pi ucitelek to nejoblibenejsi! Reditelka Ms 
Roztoky

Dobrý večer, chtěla jsem na Vaše stránky napsat, jak bylo dnešní divadlo úžasné, ale nenašla jsem
tam knihu hostů, tak si dovoluji sem. Byli jste výborní a i já, jako dospělák jsem se královsky 
bavila. S Eliškou /jak jste říkala, podobnou Marušce s 12-ti měsíčků :-)))/, chodíme do různých 
divadýlek a na představení pro děti, ale Vy jste bezkonkurenční. To, jak se dokážete napojit na ty 
prcky a vtáhnout je do atmosféry představení - klobouk z hlavy dolů :-))) Ještě se podívám na 
web, jestli máte plánovaný program, kde budete vystupovat další měsíce... Bylo mi ctí a budeme 
se těšit někdy příště.
Hezký zbytek večere a děkuji.
Monika – Říčany

https://www.facebook.com/profile.php?id=1647188799&fref=ufi


Děkujeme divadélku Romaneto, za super pohádkové odpoledne ! Veronika Mikésková s Natálkou
-  Praha

Hanka Pikalová - Davle: Dobrý den, 
Ráda bych přihlásila syna Tobiáše do vašeho fan klubu. Prvně vás viděl tento rok na Monínci, od 
té doby doma hraje denně vaše DVD a v autě CD až mi z toho někdy jde hlava kolem :) 

Lenka Skalníková Baťková – Luboš Baťek: Vodnická píseň – to je pecka! U nás to jede furt – 
hrůza! 

Hanka Šafářová Je to skvěle Divadelko.

Markéta Šimčíková Jsou naprosto ohromní

Jana Nováková - Ahojky, pořád jedeme na tom CD, už umíme s Eli skoro všechny písničky 
nazpaměťˇ Moje rockerské srdíčko zajásalo pár jich je naprosto dokonalých 

Jste prostě báječní !!! ... a v neděli koupené HU TA PO je taky parádní! Holky tančí jak divoké 
No chudák soused pod námi Milujeme vás!!!

Moje děti Vaše divadélko a písničky milují. DVD s písničkami od Vás u nás hraje velice často a 
bavilo nás i na dovolené v Itálii. Alice Vrbská

Brona Baros Už se těšíme na Vaši mikulášskou, musíme dokoupit nová trička - kluci z nich 
vyrostli, ale nosili je do roztrhání 

Jana Jírová Tak bez tohodle klípku- videoklip Vánoční píseň Divadélka Romaneto -  by sme snad 
ani nemohli mít doma Vánocééé… 

Paní Marta – Lipno: Po Vašem představení na festu Letní letná jsme pořídili Vaše písničkové CD 
a musíme ho na přání dcery již dva roky stále dokola poslouchat…

Nikol Černá dejujeme moc;-*predstaveni jako vzdy rozveselilo nejen deti;-))) tesime se na vas po 
svatcich;-***moc radi jsme vas videli;-))

Kristyna Kallova My dekujeme za skvele predvanocni setkani Vasim vystoupenim na nas dolehla 
ta spravna vanocni nalada 

Dobrý večer, chtěla bych vás jen pozdravit a pochválit vaše krásné divadlo a písničky pro děti! 
Naše dcera je momentálně "závislá" na vašich písničkách na YouTube- přeji hodně úspěchů!
Martina Dočekalová
Žižkovo Pole - okres Havlíčkův Brod

Milé Divadélko Romaneto,
s celou naší rodinkou jsme Vaši velcí fandové a pokud hrajete někde u nás v blízkosti kolem 
STODŮLEK, snažíme se vždy představení zúčastnit. Moc se nám líbí vaše pohádkové příběhy, 
hlavně o pejskovi a kočičce v doprovodu s písničkami, které si často a rádi pozpěvujeme. Nutno 
podotknout, že ne všechny herecké soubory, mají svá představení tak „ vymazlené“, u kterých se 
pobaví nejen děti, ale i rodiče. Proto bychom vás chtěli poprosit o zapsání do FAN KLUBU 
Divadélka Romaneta a zároveň Vám popřát mnoho dalších malých i velkých spokojených diváků.
Děkujeme a už se na Vás tuto neděli moc tešíme.   Hezké dny - Denisa Léblová

https://www.facebook.com/kristyna.kallova?fref=ufi
https://www.facebook.com/nikol.cerna1?fref=ufi
https://www.facebook.com/jirovkajane?fref=ufi
https://www.facebook.com/brona.baros?fref=ufi
https://www.facebook.com/marketa.simcikova.568?fref=ufi
https://www.facebook.com/hanka.safarova?fref=ufi


Ahoj Romane a Jarko,
ještě jednou děkujeme za krásné představení v Berouně. Zpestřili jste nám nedělní odpoledne a 
děti si to náramně užily. Míša mi ještě před spaním říkala, že to bylo hezké, ale ta Holena se jí 
vůbec nelíbila, protože moc křičela a byla zlá. Tak je vidět, že pohádku vnímala. I kámošky z 
Prahy a Jílového byly nadšené – byly na Vás s dětmi poprvé a určitě si prý Vaše představení 
ohlídají, aby na Vás zase mohly jít. Mějte se moc fajn a těším se, že Vás uvidíme zase v březnu.
Alice a spol.

Tak to je super:)v únoru budete v Mnichovicích ve školce,Mia se mě pokaždé,když mají divadlo 
ptá,jestli už je to Jaruška:)Ještě mám v kalendáři příští sobotu,to možná dorazíme,když budou 
holky zdravé:) Jana Santorci

Vážená paní Kočičko paní Nárožná Jarčí a Pejsku pane Kordo Romane,v příloze zasílám s 
babičkou pár fotek z Vašeho milého a moc laskavého představení Pejsek a Kočička jdou do 
dívadla, na kterém jsem byly v neděli 3. 3. 2013 v Branickém dívadle. Písničku Dneska půjdem 
do dívadla... zpíváme s babičkou a moc se všem líbí. Děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší 
skvělé a záslužné práci a také hodně diváků.Moc pozdravů posílá Edita a babička Janička z 
Braníka. Jinak Vám celá rodina moc fandíme a opravdu máte náš velký obdiv,zatím jsme 
nepotkali konkurenci a pokud čas dovolí,jedeme na pohádku klidně na druhou stranu Prahy,takže 
zas brzo na shledanou=O))). Adriana Růžičková

Mile divadelko Romaneto,  jelikoz na vas chodime s dcerou (5 let) a synem (8let) uz rok, rozhodla
jsem se vam napsat. V predchazejicich letech jsem v Praze marne hledala detske divadelko ci 
scenu, ktera by nam tzv. "sedla", kam bychom se bez rozcarovani opakovane vraceli atd.... No a 
pak jsme cirou nahodou navstivili vasi Indianskou pohadku, která deti moc zaujala a zacali jsme 
postupne chodit na dalsi vase predstaveni. Mam pocit, ze jsme konecne nasli, co jsme hledali - 
divadelko pro deti, ktere mluvi srozumitelne jejich veku a chapani, jasne pribehy,  urcitou 
jednoduchost deje, vhodny humor a vtip. Nyni se u nas bezne o "Romikovi a Jarci" mluvi, vase 
CD s pisnickama umime uz nazpamet i my s manzelem :-) Prejeme vam do budoucna hlavne 
dostatek energie a originalnich napadu!
Zdravi vas Sturmovi

Milé divadélko Romaneto, Romane a Jarko,
 mockrát děkujeme za dnešní přestavení v zoologické zahradě, jako vždy bylo moc hezké. DVD 
"Jak pan Mysliveček..." hraje naprosto bezchybně, Kristýnka s Toníkem si ho ráno chtějí znovu 
pustit :o)) Doufám, že se brzy uvidíme na dalším představení a budeme vám moci DVD zaplatit. 
Ještě jednou díky za to, co děláte pro děti!! Andrea Gonsiorová. 

Dobrý den, milí Romaneťáci,
Naše děti Vás prostě zbožňují  a proto by byla škoda, aby Vás nepoznali také jejich spolužáci :o) 
Jsme kousek za Prahou u Mníšku pod Brdy.
Alena Trachtová
 

Milé celé Divadélko Romaneto!
Hymna je bezvadná, moc nás mrzí, že jsem se nemohli dlouho zúčastnit žádné
akce, ale bohužel nám to časově vůbec nevychází.
Ale posloucháme si Vás a těšíme se, až Vás zase uvidíme.
Kamila Dimova, Martin, Jáchym, Leontýna, pes Tereza zdraví Ramba



Milí přátelé a kamarádi,
ještě u nás doznívají Vaše písničky a prožitky, výtvarně nás to inspirovalo a to Vám na památku 
posíláme. Pa pa pa kolektiv a děti, MŠ Chomýž

Dobrý den, moooc děkujeme, jste úžasní 
S pozdravem Olga Měkotová

Dobrý den, milé a oblíbené Divadélko!
Přeji hodně úspěchů
Iva Fingrová

Dobrý den! Velice Vám děkuji za zaslání CD Vodnická pohádka . Moc se nám líbí a přejeme 
Vám ještě spoustu tak pěkných pohádek !!!!! S pozdravem M. Kuchařová

Ahoj Jarko a Romane, milé divadélko..
..posílám, neodolala jsem.., protože jste s námi dnes a denně. S Andrejkou modelujeme, už vás 
kreslí i sama (uff.., mám tedy víc času na to modelování ). Knížku sice otvírám, ale jen pro 
kontrolu, když mi něco vypadne.., páč už to znám zpaměti . Pohodové dny, ať se daří a stálou 
pozornost múzy jež vás tak krásně líbá.. Hanka ze Strakonic)

Ahoj naše oblíbené divadélko,
moc děkujeme za info a TV si naladíme a těšíme se, až vás uvidíme.
O to více pak na vlastní oči.
S pozdravem Eliška z Libererce. 

Já děkuji za CD. Včera jsme měli závody v orientačním běhu až za Humpolcem. Znám již obě CD
nazpaměť - a děvčata si neustále zpívají mokrou zadnici.... 
Markéta

Dobrý den, zdravíme super Divadélko Romaneto!
Předně chválíme váš nový videoklip s hymnou, naší Elišce ji musíme pouštět pořád do kolečka. 
Dcerku jsme před časem přihlásili do Vašeho Fun-klubu a dočetli jsme se na inter. stránkách, že 
se budou kartičky předávat 17. října po představení. Kde seženeme lístky, přímo na místě nebo se 
dají sehnat v předprodeji a kolik stojí? Děkujeme moc za informace a přejeme krásný podzim a 
mnoho úspěchů! 
S pozdravem Vladykovi ze Žebráku

Zdravíme po delším čase, 
nějak je pořád málo času a jsme přece jen trošku "mimo" tam na tý naší dědině, ale tento pátek 
jede Agátka k babičce do Prahy za kulturou a tak se to zrovna hodí. Pokud nebude počasí úplně 
divoký, dorazily by k vám tedy v počtu 1+1. Moc se na vás těší, vaše CD a klipy na youtube jsou 
u nás nadále na denním pořádku:-) S pozdravem, Hanka Lázeňská



Ahoj naše nejmilejší divadélko!!!!!!!!!
Moc zdravíme Jarušku i Romíka a děkujeme za pozvánku. Těšíme se na toto 
setkání od té doby, co jste nám o něm řekli v červenci v zoologické 
zahradě :o))) Takže určitě potvrzujeme účast. Dlouho jsme neměli možnost vidět vás "naživo", ale
pravidelně sledujeme vaše dovádění v Up-parádě :o))) A Lucince se to moc líbí. Hlavně tam teď 
běží klip Ropucha Chachacha a tam mi vždycky celá nadšená ukazuje Ramboucha.
Mějte se moc krásně a pozítří se uvidíme!!!! Líba + Honza + Lucinka

Moc a moc zdravíme Divadélko Romaneto a rády bychom se přihlásily do jeho FAN-KLUBU. 
Vaše představení jsou opravdu nádherná a Lucinka si vaše divadlo moc oblíbila. Jsou jí 2 roky a 7
měsíců, ale už teď jste její nejoblíbenější divadélko. Chodíme na vaše představení do Galerie 
Fenix, byli jsme i s tatínkem na Ladronce a už se všichni moc těšíme do Malostranské besedy na 
Vodnickou pohádku... A vaše klipy jsou tak krásně a poutavě natočené, že si je Lucinka pouští 
pořád dokola a umí je už skoro celé nazpaměť. V příloze zasílám fotku Lucinky A navíc krásnou 
fotku s paní Nárožnou.Mějte se moc krásně a přejeme spoustu veselých a spokojených, malých i 
velkých diváků. A ať se váš FAN-KLUB stále rozrůstá! Líba a Lucinka Novákovy z Prahy

Dobrý den,
píšeme vám po dlouhé době od shlédnutí vaší Vodnické pohádky, ale jsme k tomu "donuceni" 
naším 2,5 letým synem. :) První divadélko, které ve svém životě viděl, bylo to vaše na jihlavských
hradbách. Zpočátku se tvářil spíše do pláče, ale vaše "dobrý den" a "půjdem spolu do divadla" jej 
nakonec přesvědčili a zaujal místo ve výklenku hradeb a až do konce přestavení vydržel. Ve 
finále tleskal a snažil se i pískat, samozřejmě pohlazení vodnice nesmělo chybět. Od té doby všem
v našem blízkém i hodně vzdáleném okolí, zpívá "půjdem spolu do divadla a k tomu přidá 
brekeke a klapy klap" prostě jste jej neuvěřitelně zaujali, i když představení bylo už někdy v 
srpnu. Stále na vás vzpomíná a musíme doma zpívat, a rádi to děláme. Moc se nám vaše 
přestavení líbilo. Píšeme hlavně z důvodu, zda máte tuto pohádku v nabídce třeba na DVD. Ptá se 
opravdu každý den, kdy zase uvidí žábu Ježižábu. :) Moc vám fandíme, a doufáme, že se příští 
prázdniny uvidíme opět. Ať se vám daří. Dokážete opravdu zaujmout a dětské oči jsou i vám 
určitě důkazem. Hodně štěstí. Radek a Radka Přecechtělovi - Jihlava 

Dobrý večer,dnes jsme se zrovna koukali a zítra budeme zase, Elí je prostě Vaše fanynka 
Přejeme do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, úspěchů a úsměvů na tváři Vaší i 
Vašich diváků!
Krásný týden, Vladykovi

Dobrý den, Jste tak něžní, Vaše písničky mně úplně pohladí na duši, vždycky se na Vás těším. (o 
synově LÁSCE k Vám ani nemluvím -ten při Vašich písničkách ani nedutá) Lenka Břicháčková –
Rausová

Lenka má pravdu, no a opakování je přece matka moudrosti :-). U nás už to známe nazpamět :-) 
zazpíváme na přání i o půlnoci :-))) (no nechci se opakovat :-)) Jana Jírová

Milý/Milá Roman,

Soňa Wantuloková okomentoval(a) váš odkaz.

Soňa napsala: "Jsou bezvadní!!! A mají srdce na dlani ... jde to cítit z každého gesta. Když jsem 
vymýšlela dárek pro neteř a synovce, tak jsem si říkala, že bych jim mohla dát jako dárek výlet za 
tímhletím divadélkem, ale bohužel mě to napadlo pozdě, navíc Adámek má ještě za to, že dárečky



nosí Ježíšek, takže mu nechci brát iluze... :-)))) ... Ale v březnu má neteř narozky, tak si možná 
nějaký ten výlet někam uděláme... :-) ..." 

Milý/Milá Roman, Soňa Wantuloková okomentoval(a) váš odkaz.

Soňa napsala: "Klobouk dolů před tím, co děláte a kolik pozitivní energie tím vysíláte do světa - k
lidem, kteří ji nasávají plnými doušky!!! ;-) Já ji nasávám i tady na východě... :-))) ... Jako by to 
bylo za rohem!!! Přeji Vám krásné prožití svátků i všech dní po nich!!! ;-)" 

Milý/Milá Roman,

Soňa Wantuloková okomentoval(a) váš odkaz.

Soňa napsala: "Strašně se těším, až Divadélko Romaneto někdy uvidím... Zatím jsem vždycky 
viděla jen střípky fotek a ukázek, ale naživo to musí být balzám pro všechny smyslové orgány... 
Snad taky zavítá někdy někde blíž k Třinci... Sbalím neteř a synovce a užijem si to na maximum...
;-)"

Lenka Thimová také okomentovala svůj odkaz.
Lenka napsala:
"RomaneTíčko je milé, Ď."

Milý/Milá Roman,Nikol Černá okomentoval(a) váš odkaz.Nikol napsala: "Jste úžaní...hezké 
svátky celému divadélku Romaneto a těšíme se za VÁMI ...posíláme veelkou PUSU!!:-)" 

Mili Romane a mila Jarko
Moc dekujeme za hezky email a za krasny CDcko a knizku. Anicka porad spiva
Vase hymna.......furt.....Bylo to moc fajn Vas vedet a mozna budeme jeste nez odletime jeste 
jednou v PrazeZitra jdeme do Spindluv Mlyn na tyden - lyzovat - jak jsme Te, Romane, vlastne 
poznali.Koukame ze mate upravdu hodne predstaveni a co delat.
Prejeme Vam nejlepsi rok a hodne a jeste hodne uspechu a radost v cem co
delate = je to vedet ze Vam to moc bavi!!!!!!!
Papa
Suzanne, Marek, Stefan a Anicka - Austrálie

Petr Reich: Moje dcera miluje Vaše písně, zejména Indiánskou :-) 10. 2. 2011

Petra řekl(a):  „Ještě jednou moc děkujeme za krásné pondělní divadlo - děti nadšené a stále se 
vyptávají, kdy zase na nějakou Vaší pohádku půjdeme. Jste opravdu super a moc to s dětmi umíte.
Díky!“. Petra Mišková – Kdyně

Dobrý den, mám k vám velikou prosbu. Díváme se s moji, rok a pul starou, dcerkou na upparádu 
a vaše videa tady na internetu. Moc vás miluje. Nedávno asi tak 3týdny zpět byla v upparádě 
písnička od vás. Nevím jak se jmenuje a ani kde ji sehnat byla moc chytlavá a malá ji vyžaduje, 
tak mi prosím poraďte, budu moc ráda. byla o pejskovy Čudlovi taková ukazovací, šli za nim 
čerti, sloni, žáby myšky myslím do divadla nebo tak něco. Víte kterou myslím? Moc díky a 
zdravím Katka Radovnická



CDéčka jsou opět výborná, syn je poslouchá téměř nepřetržitě od chvíle, 
kdy jsem je přivezli domů a těšíme se až je uslyší i děti v MC. Děkuji moc.
S pozdravem
Erika Pfeiferová

Přeposílám první objednavku s e-shopu.
Pani chce dobriku i presto, ze to je skoro cena 1 CD.
Poslete ji to prosim na jeji adresu - viz nize.
Jinak je z vas nadsena, ted vas s detma (ditetem) nekde videla a pěla na Romaneto ódy!
Páá!J.

Šárka Ševčíková

Martina Begerova: Zdravi vas Nitraaaa! Ste perfektni... tesime sa na dalsi Rock For People!! 

Mili Jarko a Romic
Jsme radi ze prislo a potesilo zasilka.
Zase nas potesite Vy kazdy krat co Vas vidime (pres fotku) a slysime pres
cedecka od Vas. Anicka byla nemocna a rada Vas poslouchala. Verte, neverte,
ale protoze posloucha Vase hudba a k tomu I zpiva, ma lepsi cestinu. Ma vice
slovy a mluvi plynulejsi a ma taky vice chut' mluvit cesky. To hlavne potesi
Markovi rodice v Podebrady...Tak Divadelko Romaneto jako ucitele cestinu!
Dekujeme! Mejte se moc hezky a zase na "videnou".
Suzanne, Marek, Stefan a Anicka - Austrálie
PS: Anicka ve skole pozradila Stefana ze je ve Vasem klipu....no a ted' tady
v Australie studenti koukaj na Vase klipi.......legrace!

Zdar Romane,
… to si fakt nevymýšlím: Anička denně průměrně 5 
krát shlédne její oblíbené Koko, což je váš Velikonoční klip, pak ještě 
vyžaduje Hymnu DR. Poslední dva večery usíná při vašem CD. Tak nevím, kam až 
to nakonec půjde...Monika Hoppner

Jana Paulíkova Krafkova: Krasné taky by to chtělo přijed do Jindřichova Hradce, jste super!

Dobry den,
chtela bych Vam jeste jednou podekovat za dnesni predstaveni HU.TA.PO v Mlade Boleslavi. 
Dcera byla nadsena a pisnicky se ji moc libi. Preji krasny zbytek dne a tesim se na dalsi Vase 
predstaveni.
Lenka Krskova

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, v kolik hodin začíná Vaše představení na Silvestra na Starom. 
nám. Rádi bychom se přijeli podívat. Děkuji Eva Löblová 
Děkujeme za to, že jste a přejeme krásné a pohodové Vánoce!

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000073579036
http://www.facebook.com/profile.php?id=616128693


Děkuji moc!!!!
Moc se na vaše divadélko těšíme, přemlouvala jsem dceru dlouho na lyžování zítra, ale marně, 
jakmile slyšela že zítra máte představení, bylo po diskuzi 
S pozdravem
Květa Sunarto

Krasny den Jarko,
moc dekujeme za predstaveni. Jste neuveritelne uzasni !
Je to nadhera divat se na vasi praci.
Tesime se na vas v NestLingue.
Klara

 
Markéta Žáčková: Nanula je vazne neuveritelna, dostala novou knizku plnou spojovacek, 
nalepovacek a vybarvovacek, do ousek sluchatka s divadelkem Romaneto a vydrzela 2hodky byt 
hodna a cekat na me ve vedlejsim pokojiku.

Ahoj Kočíčko Jarčí a Pejsku Romí...
Jmenují se Julinka Králová a letos mi budou 4 roky.
Moc bych si přála patřit mezi Vaše oficiální fanoušky :)))
Mám Vás moc ráda, snažím se jezdit za Vámi na představení,ale nejvíc na Vás koukám 
na Vašich stránkách na počitači - to mi už docela dobře jde a pěkně se s Vámi zpívá!
Jestli to není hodně střelený - maminka s tatínkem a ještě sestřička by do fanklubu chtěli taky...:)
Děkuji, přeji Vám hodně síly na Vaší skvělou tvorbu a budu se na Vás moc těšit příště! Julinka 

Dobrý den,
ráda bych přihlásila mé děti do Fan Klubu, jelikož jste nejúžasnější divadlo, které jsem kdy 
viděla!! (prvně 14.2. ve Sparu Hostivař) Vaše tři cédečka se synem doma pouštíme dokola, ani 
youtubu nedáme pokoj Vážně smekám!!!! Moc se nám líbíte! jste prostě dokonalý!!!
Starší syn Jakub Ulč, nar. 18.3.2008, Praha 10
mladší syn Dominik Ulč, nar. 26.9.2011, Praha 10
Fotečku přikládám, jen nevím, jestli bude vhodná, kdyžtak najdu jinou.
Už máme na Vaše představení v pizzerii na 29.4. zarezervované místečko. Tak tam se uvidíme 
s pozdravem Ivana Ulčová

Dobrý den jmenuji se Monička Kubešová dívám se nato na youtube a je to moc pěkné a máte to 
udelaní dobry pořad.Naschledanou

Dobry den
Mne se nejvíc líbí, od dvanáctí měsíčkách je to pěkné.Naschledanou Monika

Růžena Fojtíková: Super jako vždy J))

Petra Pelechová: Vážně jste užasní, byla jsem se na vás podívat na staromáku:-)))))) 

Irča Králová: Dnes to byla opět parádička! :)) Jste skvělí!!! 

http://www.facebook.com/marza1988


Přeji hezký den a pokračujte v tom, co děláte, obě mé děti vaše představení milují) 
Andrea Papírková - Česká televize 

Filipe Mendezes Caunda Andoa: Skoda, ze uz nemuzu s vami bubnovat. Uz ziju v Angole, je to 
videt jako pisu...Zdar

Mila Jarco a Romiku (rika se to takhle zpravne?)
Asi jsme Vam nedali nase novou emailovou adresu protoze jsme uz dlhouho nic
neslysely od Vas. Jak se Vam dari? My jsme si prave stehovali bliz na
pobrezi a je to skvely. Deti jsou radi ze jsou bliz ke skole, more a pratele
a ja rada ziju mezi lidma - jsou tady hodne mladi rodiny - skoda ze
Australie je tak daleko, Divadelko Romaneto by tady melo velky "audience".
Mame se dobre, deti delaj nam radost ve skole a vetsinu doma taky
(teenagers....). Marek sice musi autem 3-4 hodin cestovat do prace a zpatky,
ale je to dobry job. Ja sem vice doma protoze se staram o tatinka ktery na
tom neni moc dobre. Pecovat o rodina je hlavni prace a vim ze je to zpravne.
Mame novy clen rodina a to mne dava moznost denne alespon chodit na dobrou
prochazak s Charly von Trautenberg...viz fotku.
Myslime na Vas a prejem Vam hezky jarni dni se slunicko venku a i v srdce.
Suzanne

Dobrý den Neplánujete náhodou někdy zas hrát Dlouhého, Širokého?? Myslím v Praze, kam bych
mohla s klukama zajet. Touto hrou jsem Vás prvně poznala a od té doby všude velebím a jezdím 
na Vás kam můžu  Dnes byl Kuba Váš Roman, "hrál" na kytaru, zvonil na zvoneček - no ten Váš 
krásnej začátek mi předváděl, i to, jak jste ho přivítali a potom jsem já musela být Bublinka a on 
Hromajzlíček. Před spaním mi ve srandě řekl, že jsem ropucha Chachacha manžel si Vaši úvodní 
píseň popěvoval celé odpoledne - tak mám z toho velkou radost. Jste vážně úúúúžasní!!! A já Vás 
obdivuji! Tak hezký víkend a brzy doufám naviděnou! Zdraví Ivana a její spící kluci 
Ivana Ulčová

Posíláme velký pozdrav divadélku!! Skvěle jste dítka na Staromáku v zimě rozehřáli! :))) Pavla 
Cubrová

Klárka s písničkou "Domečku, domečku" vyhrála první místo ve škole v soutěži Skřivánek :-) 
Evžen Zámek, Jihlava.

Dobrý den paní Jarko,
po vašem užasném představení mě školka požádala, abych domluvila další představení a to na 
září.
Napište mi prosím jaké máte volné termíny a jaké pohádky budete hrát.
Moc děkuji!!!
Zuzana Kuchejdová 

Chodila jsem na Vaše představení s vnučkami 3 a 5 let a jednou jsme neměli hlídání, takže jsme 
museli vzít i Tomáška (je mu 1,5 roku) - to jsme spolu mluvily v Pizzerii, když jsem u Vás 



objednávala představení. Nejen, že se 45 minut ani nepohnul a celou pohádku napjatě sledoval, 
ale od té doby mu musíme neustále pouštět Vaše písničky na youtube (kromě toho, že si je od 
rána do večera pouští holky z CD). Ačkoliv mluvit ještě moc neumí, tak si vždycky řekne, kterou 
písničku chce pustit - "chachacha", "kokoko", "bim bam bom" - to je zcela nejoblíbenější hit - no 
zkrátka jsem Vás chtěla poprosit, jestli byste mu v neděli nemohli na závěr zahrát pohádkový 
rokenrol, případně hymnu divadélka :-) Už se na Vás moc těšíme,Hezký den, Ivana www.plavani-
hvezdicka.cz

Dobrý den vážené divadélko,rád bych Vás požádal o jednu písničku, kterou máte v 
repertoáru.Jedná se o tu vodnickou. Po té co jsme ji objevili na internetu,rozběhl se pořádný 
kolotoč úžasných událostí.Tak a teď bych měl taky lépe vysvětlit přesný záměr.Spolu s mou 
rodinou jsme se řádně zbláznily do tzv. vozítek s pedály. Tyto vozítka mají své závody s 
mezinárodní účastí (rancie, Itálie, ...) no a u nás se jede letos třetí ročník. Vzhledem k tomu, že se 
závod koná 16. v Hradci Králové a 17. v Jičíně, máme pro získání úvodní písničky našeho 
vodnického týmu velmi málo času. Ani si netroufám doufat, že byste mohli dorazit osobně a tak 
Vás touto cestou žádám alespoň o tuto písničku a svolení k jejímu užití.Předem děkuji za spěšnou 
odpověď a posílám odkaz na vebovky klubu šlapadel. www.slapacivozitka.cz

S pozdravem Jan Vojtko 

Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat, zda-li by jste nechtěli letos znovu zahrát na Kozím mejdanu od 
1-5.srpna u nás v Milkovicích. Loni jste měli veliký úspěch. Děkuji za odpověď a hezké dny - 
Jarmila. 

Dobrý večer,včera jsme viděli vaše představení v CČM Praha a moc se nám vaše představení 
líbilo. Bylo to prostě super.S pozdravem, Kateřina Osman. 

Děkujeme za krásné představení :-). Jste úžasníííííííí !!!!!!!! Václava Hajná s rodinou.

Děkujeme moc dneska byla bezva atmoška ta je sice vždycky, ale dneska to bylo ještě bezvadněji 
– Jana Jírová 29. 8. 2012

Vlaďka Havránková To jsou tak milí lidi, fakt. On sympaťák a ona mi připomíná mou nejlepší 
kamarádku, skvělou holku J 29. 8. 2012

Jana Jírová sou senzačni a máme je moc rádi :-) človek s Romaneťáčkama hned pookřeje dneska 
to byla fakt sranda, že sme se řezali smíchy, já až moc hlasitě :-)

Vlaďka Havránková přiznam se,kdyz jsem je videla poprvé,coz bylo letos na 3 krále na JM, byla 
šílená zima,ale my s LIndou seděly a fakt se zájmem koukaly, fakt mě to tak bavilo hihi :-))

Milá paní Jaruško, moc Vás zdravím a obracím se na Vás s prosbou. Před lety jsem působila v 
liteňské školce na Berounsku, kam jste jezdili a jistě stále jezdíte. Byl to pro mne vždycky zážitek 
a Vaše divadlo nemá konkurenci. Strašně jste se mi vždycky líbili! Šaman Klaman Oklahoman 
nám s manželem vydržel do dnes a to jsem Vás neviděla 5 let. Ale přejdu k věci. Za tu dobu jsem 

http://www.slapacivozitka.cz/
http://www.plavani-hvezdicka.cz/
http://www.plavani-hvezdicka.cz/


se přestěhovala z Berounska na Domažlicko a od pondělí začínám učit ve školce v Postřekově a 
ráda bych Vás do této školky uvedla, protože Vás neznají a já tvrdím, že vy jste nejlepší a oni o 
Vás neví. Ale nevím, jestli z Prahy dojíždíte až takto daleko. Pak bych se Vás chtěla zeptat na 
cenu divadélka a na cenu za dopravu. Pak navrhnu Vaše divadélko ve školce a jistě bych se 
ozvala, kdyby mi to prošlo. Moc Vás zdravím i pana Romana a děkuji za to, že jste! S pozdravem 
Lenka Mihalíková.

Pohádkový rokenrol – bylo to supr! Jana Oborníková.

Dobrý den, ráda bych přihlásila svého syna do vašeho FAN-klubu divadélka Romaneto... je to váš
velký fanoušek, tak z toho bude mít radost ;). Fotografii posílám v příloze a jeho iniciály 
jsou:MATĚJ SMOLAGA - v dubnu mu budou 4 roky. Předem moc děkuji a těšíme se už teď na 
další vystoupení... Máme vás moc rádi a díky za to, jakou děláte dětem (i dospělím :) 
radost...Zdraví Martina a Matýsek

Ahoj Romane. Moc radi bychom vas pozvali k nam do skolky na Velikonocni pohadku. Deti se 
nemuzou dockat a ze vsech divadelek, ktere k nam jezdi, si jednoznacne vybraly jen Romaneto. :) 
Budes mit pro nas v breznu misto? Klára Marcusiová – Montesori 2013-01-30

Iveta Mašková - Darinka má zítra ve školce karneval. Musí prý jít za vodníka Hromajzlíka,že je 
nejhezčí - jo umí a zpívá vodnickou písničku,prý ji zazpívá i ve školce.

Dobrý den, nedá nám to a chceme Vám touto cestou moc poděkovat za dnešní pohádku v 
Branickém divadle. Po pohádce O dvanácti měsíčkách (Galerie Fenix) a Dlouhém, širokém a 
bystrozrakém (OC Šestka a Základní škola v Praze Ďáblicích) jste nás opět nezklamali … 
pohádka o Pejskovi a kočičce se nám móóóc líbila a bude patřit mezi naše velmi oblíbené. Každý 
den posloucháme Vaše písničky z CD – HU.TA.PO. a Písničky za eura i za kačky …Už teď se 
těšíme třeba na Vodnickou pohádku a další z Vašeho repertoáru, které ještě neznáme. Děkujeme 
za vše co děláte pro děti a těšíme se na další setkání. Vaši věrní fanoušci Klárka Holcová s 
maminkou. Klárka Holcová

Dobrý den, Jsme vaši velcí fanoušci, považuji vás za nejlepší divadélko v Praze (jinde nemohu 
soudit ) a Vodnická pohádka je úplný top. Viděla jsem tedy jenom 5 představení (Dlouhý, Široký 
a B..., Velikonoční O kohoutkovi, O dvanácti měsíčkách a Pan Čudla). Moc Vás obdivuji a snad 
se dokopu k tomu že Vám pošlu fotky dětí a stanem se členy vašeho fanklubu. Mějte se prima a 
jestli budete hrát na té Novodvorské tak se moc těším. Markéta Havlíčková

Musím dvd pochválit je úžasné u nás běži pořád dokolečka :-) Jana Oborníková

U nás taky – J. Jírová J

Dobrý den, neplánujete vystoupení v Kutné Hoře nebo někde poblíž? Dcera Váa miluje,hlavně 
vodníky :) Mějte se krásně Hůlová



Jana Dobruská: Romaneťáci, hlásím, že jste Vaši fanatickou obdivovatelku a fanynku Bebe 
inspirovali svou písní "Domeček" k sestrojení magnetického domku na ledničce a složení dalších 
asi 10-ti slok..V našem domečku žije kromě myšky, žabky, zajíce, vlka atd.. i tučňák, rak, žralok, 
zebra, motýl, želva.. Z čehož vyplývá, že píseň je teď opravdu skoro 
nekonečnááááááá...pomóóóóc...!!!...... :-D :-D)))

Dobrý den. Zdravíme celé divadélko Romaneto. Chceme ještě jednou moc a moc poděkovat za 
Vaše vystoupení u nás na Kladně. Byli jsme nadšeni Vašim výkonem a rádi se s Vámi budeme 
setkávat i nadále. Získali jste si děti, jejich rodiče, ale i nás zaměstnance. Trička si určitě 
objednáme, domluvím se s kolegyní Evou a pošleme objednávku e-mailem. Děkujeme a krásný 
den. Janoušková Hana Dětský rehabilitační stacionář Kladno

 Ahojte romaneťáčci – děti nadšené, děda opravdu plakal dojetím. Přiznám se, že to byl můj 
druhotný záměr, zasáhnout a rozvířit jeho hluboké city, v jeho skrývané bolesti na chvilku 
rozsvítit světlo. Na nás už je zvyklý, jsme světýlka, která vidí každý den. Ale Vy jste byli jako 
obří reflektor. Je moc krásné a něžné vidět velkého a silného muže, který tak hrdě, osamoceně a 
tiše bojuje se svou nemocí, jak pláče štěstím nad radostí, kterou rozdáváte a tvoříte spolu s dětmi. 
Takhle to vypadá, když se tvoří s láskou.. Na povrch vyplují i nejhlubší city. A v tom jste pro mě 
velcí umělci a zároveň osvětlovači a lovci perel, Romí a Jaruško, děkuji Vám nejen za děti. 
Dědečkové a babičky jsou důležití, a tak nemám strach z následujících 100 let D.R., když vidím, 
jak jste mladí a hraví duchem a jakou sílu a dech Vaše Divadélko má i v takovém věku. Hana 
Ratajová.

Jaroslava Zídkova Jako vždy, zážitek pro děti i dospělé !!!!!

Ahooooj Romanetoooo! MOC jsme si vás ve Španělsku užili a děkujeme, byli jste skvělí! Přivezli
jste nám sem zlatý český kumšt, který je nám tady tak vzácný a jsme rádi, že jste měli čas i na 
zábavu. tak to má být! Tak zase příště!

V neděli jsme byli na Staromáku a poprvé Vás viděli "lajf", moc se nám to líbilo a dost jsme si to 
užili. Naše malá Zůza (na přiložené fotce ta nejmenší) byla celou hodinu v tranzu, to se jí ještě 
nikdy nestalo ((o: Je pecka, co děláte a držíme palce, ať se Vám daří i nadále. Přejeme Vám 
krásné svátky Marek Košťál

Milí Romaneťáci, to jsme s dcerou moc rády, že vystoupíte s "čerstvě upraveným představením", 
máme už koupené vstupenky do 3. řady Sofince je 8 let, je ve 2. třídě, jsme také fanklubáci a 
zrovna nedávno si posteskla, že už všechna vaše představení viděla (minimálně 2x) a co tedy 
budeme dál dělat ?Zajímalo jí, jestli máte v repertoáru také nějaká vystoupení pro už školní děti, 
že by na vás nechtěla přestat chodit Máme také vaše CD, byly jsme spolu několikrát na Dobešce, 
v Malostranské besedě, v Branickém divadle, její škola je Hostýnská na Praze 10, kde jste také v 
rámci Divadelního festivalu organizovaného Martinou Lázničkovou několikrát vystupovali......... 
Držíme vám palce v další tvůrčí činnosti, máme vás rády a v neděli se těšíme!! Markéta a Sofinka 
Šturmovy ze Strašnic



Zdravím Vás a děkuji za Vaše nádherná interaktivní vystoupení. Bohužel děti( vnoučata) budou 
mimo , tak Vám přeji VŠE NEJ A HODNĚ ÚSPĚCHŮ V PŘÍŠTÍM ROCE. Pavel Štorkán

Jaroslava Doksanská: Máme doma 4 CD.....Tádík to hooodně poslouchal když byl menší.Teď už 
je v posatatě puberťák, ale asi před 3 dny na ně narazil a říká jeeee to jsem tak miloval :o) takže 
asi tak....naživo vás viděl myslím dvakrát na Slavnosti květů v Lysolajích-bylo to úžasný :o)))

Dominik se na Vás už moc těší, doma posloucháme vaše cd stále dokola.... :)Prozatím děkuji,S 
přáním hezkého dne,Markéta Remšíková

Dobrý den ! Velice Vám děkuji za zaslání CD Vodnická pohádka . Moc se nám líbí a přejeme 
Vám ještě spoustu tak pěkných pohádek !!!!! S pozdravem M. Kuchařová

Zdravíme po delším čase, 
nějak je pořád málo času a jsme přece jen trošku "mimo" tam na tý naší dědině, ale tento pátek 
jede Agátka k babičce do Prahy za kulturou a tak se to zrovna hodí.
Pokud nebude počasí úplně divoký, dorazily by k vám tedy v počtu 1+1.
Moc se na vás těší, vaše CD a klipy na youtube jsou u nás nadále na denním pořádku:-)
S pozdravem,
Hanka Lázeňská

Petr Reich: Moje dcera miluje Vaše písně, zejména Indiánskou J 10. 2. 2011

Petra řekl(a): „Ještě jednou moc děkujeme za krásné pondělní divadlo - děti nadšené a stále se 
vyptávají, kdy zase na nějakou Vaší pohádku půjdeme. Jste opravdu super a moc to s dětmi umíte.
Díky!“. Petra Mišková – Kdyně

Krasny den Jarko,
moc dekujeme za predstaveni. Jste neuveritelne uzasni !
Je to nadhera divat se na vasi praci.
Tesime se na vas v NestLingue.
Klara

Ahoj Kočíčko Jarčí a Pejsku Romí...
Jmenují se Julinka Králová a letos mi budou 4 roky.
Moc bych si přála patřit mezi Váše oficiální fanoušky :)))
Mám Vás moc ráda, snažím se jezdit za Vámi na představení, ale nejvíc na Vás koukám 
na Vašich stránkách na počitači - to mi už docela dobře jde a pěkně se s Vámi zpívá!
Jestli to není hodně střelený - maminka s tatínkem a ještě sestřička by do fanklubu chtěli taky...:)
Děkuji, přeji Vám hodně síly na Vaší skvělou tvorbu a budu se na Vás moc těšit příště! Julinka 

Dobrý den jmenuji se Monička Kubešová dívám se nato na youtube a je to moc pěkné a máte to 
udelaní dobry pořad.Naschledanou Dobry den
Mne se nejvíc líbí, od dvanáctí měsíčkách je to pěkné.Naschledanou Monika



Irča Králová: Dnes to byla opět parádička! :)) Jste skvělí!!! 

Přeji hezký den a pokračujte v tom, co děláte, obě mé děti vaše představení milují) 
Andrea Papírková - Česká televize 

Dobrý den, prosím o informaci, zda je možné někde sehnat CD či DVD pohádky Jak pan slepička 
a paní slepičková malovali vajíčka. Dceři se pohádka velmi líbila a neustále na ní vzpomíná a tak 
bych jí ráda CD zakoupila. Velmi děkuji za odpověď.  S pozdravem Marcela Musilová 

Milí Jaruško a Romane, Tady jsem Alča z České školy Madrid . Chtěla bych Vám poděkovat za 
překrásnou sobotu - Vaše představení bylo úžasné a možnost s Vámi strávit takový příjemný 
večer super. Před několika málo minutami jsem Vám volala z pracovního telefonu, ale nejspíš 
jsem si nevybrala vhodný moment, ale ještě to vyzkouším trošku později, aby mé poděkování 
bylo trošku víc osobnější. Pokud to nevyjde, tak Vám přeju z celého srdéčka mnoho zdravíčka a 
úspěchů, spokojených tvářiček dětí i dospělých ve Vašem publiku, a moc příjemnou cestu domů! 
Jsem díky Vám nabitá velmi pozitivní energií a moc si toho Vážím!Budu Vás doporučovat 
mladším i starším známým v Česku - Vsetín je sice z ruky, ale taky mám pár kamarádů v 
Olomouci (kde jsem studovala) a v Čechách (spolužáci z výšky), a mnoho z nich už založilo 
rodinku . Tak ještě jednou mooooc děkuju a ať se Vám daří!Se srdečnými pozdravy, AlčaUn 
cordial saludo/Warm regards, Alena Válková 

Jinak moc se nám divadlo v KC moc líbilo, děti o tom mluvili i druhý den tak děkujeme málokdy 
se vidí takhle hezké představení. Za MŠ Nové Strašecí učitelka Yveta Šteruská

Spolu s Davídkem, Ditkou, Amálkou, Viktorkou a Míšou jsme se rozjeli na festival Letní Letná a 
zkoukli jsme skvělé představení divadélka Romaneta. Vodnická pohádka byl zážitek i pro mě - 
Eliška byla naprosto fascinovaná a dokonce spolupracovala a taky se zapojovala (při čarování), 
tleskala a snažila se počítat. Jsem fakt ráda, že je to taková zapálená divačka. Zuzana Koudelková 

Dobrý den - já děkuju Vám – za ochotu přijet a za to, jak super divadélko pro děti děláte. S 
pozdravem Alice Vrbská – Česká televize.

Jana Jírová: Divadélko Romaneto - Ahojky naši milí, dneska sme byli na Česko se hýbe, soutěž 
pro školáky a školáčky a jedna školka vystupovala na vaší písničku tu Vánoční jako sněhuláčci, 
bylo to roztomiloučký, no taky proto, že to byla jediná školka takže co dodat. Janička soutěžila za 
Kavčáky s ATS Rytmic. 1. 3. 2014

Zdravím Romane!!! Moc děkujeme za krásné představení. Vyhrávali jste nám i dnes po ránu,před 
odchodem do školky.:-))) U nás vypukla Romanetová nemoc,která se dá léčit jen divadélkem 
Romanetem. Někam za vámi zase rádi dojedeme. Eliška Skarkeová

Mějte se moc hezky! Nám doma jedou pořád Vaše CD. A nám dospělým se nejvíc líbí... strážníci,
měšťáci nemají co na práci! Iveta Krčmářová J



V autě s dětmi posloucháme jen dvě stále žádané věci: Scorpionś a Romaneto J Taťka z 
Uhříněvse

Oni jsou úžasní! Karolína Romanová

V autě posloucháme CDéčka Romaneto i tři hodiny v kuse! Taťka z MŠ U Rybiček – Rudná

Dora Carvan: Baví mě ten váš "formát" pohádek, hravost, nadhled, žádně umění do úmoru, 
abychom ty děti vychovali J Jste skvělí, díky! J

Jaroslava Doksanská: Šakal Makal - tohle je super klip pro děti Tádíkový nejoblíbenější 
"skupiny" dětských let - Divadélko Romaneto, ale Tádík měl všechny jejich CD a strašně rád to 
poslouchal....teď to už vyměnil za Arakain, Skillet, Narvan a podobně, ale i tak si moc rád zahrál 
v klipu....:-)

Maminka v OC Šestka: Vaše červené CD HUTAPO posloucháme s dětmi při cestách v autě 
neustále dokola! Pořizuji ráda i ost. CD J

Dobrý den, Vaše představení Vodnická pohádka jsme poprvé s dětmi viděli na Vypichu letos na 
podzim na dopravní akci. SUPER. Zakoupili jsme si Vaše DVD a minimálně 4-5x týdně jej s 
dětmi vidíme. Děkujeme moc! Lucie Oplatková.


	Martina Begerova: Zdravi vas Nitraaaa! Ste perfektni... tesime sa na dalsi Rock For People!!
	Mili Jarko a Romic Jsme radi ze prislo a potesilo zasilka. Zase nas potesite Vy kazdy krat co Vas vidime (pres fotku) a slysime pres cedecka od Vas. Anicka byla nemocna a rada Vas poslouchala. Verte, neverte, ale protoze posloucha Vase hudba a k tomu I zpiva, ma lepsi cestinu. Ma vice slovy a mluvi plynulejsi a ma taky vice chut' mluvit cesky. To hlavne potesi
Markovi rodice v Podebrady...Tak Divadelko Romaneto jako ucitele cestinu!
Dekujeme! Mejte se moc hezky a zase na "videnou".
Suzanne, Marek, Stefan a Anicka - Austrálie
PS: Anicka ve skole pozradila Stefana ze je ve Vasem klipu....no a ted' tady v Australie studenti koukaj na Vase klipi.......legrace!
	Zdar Romane, … to si fakt nevymýšlím: Anička denně průměrně 5 krát shlédne její oblíbené Koko, což je váš Velikonoční klip, pak ještě vyžaduje Hymnu DR. Poslední dva večery usíná při vašem CD. Tak nevím, kam až to nakonec půjde...Monika Hoppner

