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Český fotbal ovládl Evropský parlament
V Evropském parlamentu ve Štrasburku se na pozvání Michaely Šojdrové
uskutečnila v předvečer mistrovství Evropy ve fotbale ojedinělá výstava, která
představila Zlatý míč Josefa Masopusta z roku 1962 i jeho odkaz evropskému i
světovému fotbalu. O zahájení se postarala další fotbalová legenda Antonín
Panenka, střelec vítezného gólu na Mistrovství Evropy 1976. Akce po celý týden
vzbuzovala nejen mezi europoslanci obrovský zájem a Česká republika si tak
mohla ve Francii připsat body ještě před prvním zápasem!

Co napsala média:
ČTK (7. 6. 2016)
Zlatý míč Josefa Masopusta za nejlepšího hráče Evropy roku 1962 je ode dneška k
vidění ve štrasburském sídle Evropského parlamentu (EP). Je součástí výstavy, která
přibližuje životní osudy a odkaz tohoto českého fotbalisty století. Na dnešní vernisáž
výstavy, která potrvá do pátku, přijel do Štrasburku i fotbalový mistr Evropy z roku 1976
Antonín Panenka.
"Chceme přinést vzory mladým generacím a ukázat jim, co všechno je možné dokázat.
Je vidět, že přestože jsme malý národ, máme velké hráče nejenom na hřišti, ale velké i
duchem,"komentoval pro ČTK výstavu generální sekretář Fotbalové asociace ČR
Rudolf Řepka.
Termín vystavení Zlatého míče ve francouzském Štrasburku nebyl vybrán
náhodně. "Je to představení Zlatého míče, osobnosti Josefa Masopusta, ale i českého
fotbalu vpředvečer velkého fotbalového svátku," uvedl pro ČTK Jiří Hora, předseda
Klubu přátel Josefa Masopusta, který výstavu s FAČR pořádá. A dodal, že druhým
důvodem pro červnový termín je skutečnost, že tento měsíc uplyne rok od
Masopustova úmrtí.
Výstava nazvaná Zlatý míč - Josef Masopust & duch fair play, jež vznikla z iniciativy
české europoslankyně Michaely Šojdrové, na dvacítce panelů přibližuje život a odkaz
legendárního fotbalisty. Jeden z panelů, které jsou v anglickém jazyce, je pojmenován
v překladu Rytíř fotbalu. Za toho označil Masopusta i Panenka. "Pro mě to byl vzor, a
nejenom pro mě, byl takovým Rytířem fotbalu. On nikdy nefauloval úmyslně, nějak
ošklivě," vzpomněl v rozhovoru pro ČTK Panenka.

Zlatý míč dostal Masopust po zisku stříbra na MS 1962. Od té doby toto prestižní
ocenění obdržel z českých fotbalistů jen Pavel Nedvěd v roce 2003. Naposledy byl
Masopustův Zlatý míč vystaven v Národním muzeum v Praze v roce 2011 u příležitosti
jeho osmdesátin.
Rodák z Mostecka nastupoval během hráčské kariéry za Most, Teplice a především
Duklu, s níž získal osm titulů. S reprezentací v roce 1960 vybojoval bronz na ME a dva
roky nato stříbro na MS v Chile. Úspěšný byl také jako trenér; ligový titul získal s Brnem
a vedl i československý národní tým.
V roce 2000 byl Masopust zvolen českým fotbalistou století před Josefem Bicanem a
Ivem Viktorem. Za svého nejlepšího hráče v historii ho vybrala i FAČR k 50. výročí
UEFA a mezi 100 nejlepších fotbalistů historie ho zařadil rovněž legendární brazilský
fotbalista Pelé.
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