
VOLEJTE ŘEDITELCE 
Ředitelka Sára vám poradí,

 jak si Hopsárium užít na maximum.

Ahoj Sáro, zítra jdeme poprvé do Hopsária. Co 
si máme vzít s sebou? 
Vezměte si ponožky na zadní nožky, sportovní 
oblečky a něco na převlečení, až půjdete domů. 
Svačinu maminka mazat nemusí, v našem bistru 
je jídla i pití, co hrdlo ráčí.

A kdy máme p řijít?
Jestli se chcete prohánět ve Ferrari po klidných silnicích, přijďte kdykoliv v týdnu nebo o 
víkendu hned na desátou. A když sluníčko venku pálí, přijďte se k nám před ním schovat a 
vyražte na rozbouřené moře na parníku Hopsárium.

Jé, já už se tak t ěším, jak se vy řádím. Ale co mamka s ta ťkou?
U nás je spousta super atrakcí, kde se vyřádí mamka i taťka. Ale určitě nezapomeň vzít i 
kamarády a kamarádky, ve dvou se to lépe hraje a při hledání pokladu na mořském dně je 
každá ruka dobrá. 

Mamka mi ukazovala toho ob řího žraloka na facebooku. Ale já se ho nebojím.
Náš žralok má děti rád, doslova je žere. Příště se na našem facebooku také koukněte, 
jestli zrovna nepořádáme nějakou soutěž nebo taškařici. Je to vždycky velká zábava a 
nebojte, mačkat se tu rozhodně nebudete. A soutěžit na našem facebooku je taky super – 
už jsme rozdali cen a vstupenek, že je ani nespočítáme. Pokud nechcete, aby vám cokoliv 
uniklo, napište nám svůj e-mail a my vás budeme o všem zajímavém informovat.

Taťku už prý te ď bolí nohy, když vidí, jak je to velký. 
Taťka se nemusí bát, může si kdykoliv odpočinout v našem bistru. A než si vypije třeba 
nealkoholické pivo a vy sníte pizzu, může se připojit na naši bezplatnou Wi-Fi nebo 
sledovat sport na velké TV.

Brzo budu mít narozeniny. A cht ěl bych mít oslavu v Hopsáriu. 
Tvoje přání ti rádi splníme. Koukni na náš web a vyber si ze 3 narozeninových balíčků a 
včas si oslavu objednej. My vše přichystáme a vyzdobíme, aby ses tu cítil jako král. V 
klokaním doupěti pro tebe budu mít připravený dárek. A určitě přijď i na svůj svátek – také 
od nás dostaneš dárek: 20 % slevu na vstup.

Teď už všechno víte, tak na nic nečekejte, sbalte ponožky pro celou rodinu, přibalte pár 
kamarádů a kamarádek a vyražte co nejdříve do Hopsária. A ještě nezapomeňte 
zkontrolovat www.hopsarium.cz nebo www.facebook.com/hopsarium, abyste nepropásli 
zajímavou akci nebo soutěž.

 A pokud vás bude ještě něco zajímat, můžete volat na telefonní číslo 606 899 988 
nebo psát na info@hopsarium.cz.


