
 

Fotbalové sítě. La Siesta 

vzdává hold Brazílii. 
Letošní světové mistrovství ve fotbale doslova spustilo šílenství po celém světě. Ani 

La Siesta není výjimkou. Nesena brazilskými rytmy a německou vášní pro kopanou, 

vytvořila k šampionátu tematické sítě COPA s charitativním posláním. 

 



 

COPA (v překladu POHÁR) – to jsou stylové, mimořádně pohodlné houpací sítě pro dva 

určené pro relaxaci ať už po sledování vzrušujících fotbalových zápasů nebo po návratu z 

práce. Tradiční řemeslný výrobek ve spojení s organickou bavlnou vytváří nedostižnou 

kvalitu. Díky pružné diagonální vazbě se látka dokonale přizpůsobí křivkám těla a 

poskytne tak mimořádný komfort.  

 

Houpací sítě COPA jsou k dostání ve čtyřech barvách (Canarinha, Mannschaft, Furia Roja and Samurai Blue). 



Macramé – početné závěsné šňůry spletené do typických uzlů nejsou jen na ozdobu, zaručují 

také rovnoměrné rozložení váhy. Veranda – ozdobně zapletené třásně na bocích sítě – jsou 

typickým znakem zdejších sítí a chloubou i radostí každého Brazilce.  

 

COPA podpoří brazilské 

děti žijící na ulici! 

 



 

Sítě COPA byly vyrobeny na severu Brazílie ve městě Fortaleza. Město je nejen místem, kde 

sítě La Siesta vznikají, ale také chudobou zmítaný region. Mnoho dětí žijících na ulici nemá 

lepší budoucnost než drogy a kriminalitu. Akademie plážového fotbalu DITO ESCOLINHA, je 

jedním z mála charitativních projektů, který dětem nabízí alternativu. Tento projekt od roku 

2014 celým svým srdcem podporuje i La Siesta.  

 

La Siesta kromě stanovené fixní částky přispěje 5 € z každé prodané sítě COPA do kasy 

německého klubu Brána naděje (Tor zur Hoffnung), jenž akademii DITO ESCOLINHA 

dlouhodobě podporuje. 

 
 

DITO ESCOLINHA byla založena v roce 2003 bývalým národním reprezentantem plážového 

fotbalu Josém Expedito de Mouem, který ve Fortaleze vyrostl a který je živoucím důkazem 

toho, že neradostné budoucnosti lze uniknout.  

 

DITO ESCOLINHA trénuje 80 až 200 studentů mezi 7 – 22 lety. Míčů, sítí, trikotů a dalšího 

potřebného vybavení tu nikdy není dost. Cílem akademie je poskytovat vedení, pravidelnou 

péči a smysluplnou náplň dětem z okolí. Sní o klubovně s knihovnou a počítači, kde by se děti 

mohly scházet a kde by jim lidé z řad dobrovolníků mimo jiné pomáhali i s domácími úkoly či 

studiem.  

 

 

 

 

http://beachsoccerce.blogspot.de/2011/04/projeto-social-dito-escolinha.html
http://www.torzurhoffnung.de/
http://beachsoccerce.blogspot.de/2011/04/projeto-social-dito-escolinha.html


 
La Siesta, inspirovaná neúnavnou činností DITO ESCOLINHA, uspořádala ve dnech 16 – 18 

června turnaj COPA LA SIESTA. Hráči akademie plážového fotbalu hráli v dresech národních 

barev čtyř zemí (Japonska, Německa, Brazílie a Španělska), aby se dětem žijícím v odvrácené 

straně Brazílie dostalo trochu ze světové pozornosti upřené na šampionát 2014.  

 

Pomozte i vy! Koupí houpací sítě 
COPA dáte dětem z Fortalezy  

šanci na lepší život. 
.

 


