
 

Rozhovor s Pavlem Kukou, 
předsedou Czech team 96 

 
 
 
Jaký byl Váš největší dětský sen? 
Stát se stíhacím pilotem 
 
Nejlepší rozhodnutí ve Vašem životě, jaké 
jste kdy učinil? 
Stát se fotbalistou 
 
Na jakou profesní událost nejraději a nejčastěji vzpomínáte? 
Mistrovství Evropy 1996,   
 
Jaká byla nejdůležitější rada, kterou Vám někdo do života dal? 
Jako malý kluk jsem miloval drahé sportovní auta, táta mi řekl stan se 
fotbalistou a budeš si je moct koupit, netušil vůbec tenkrát, jak 
obrovskou měl pravdu  
Psal se rok 1978 Mistrovství světa v Argentině 
 
Který byl nejvýznamnější zápas Vaší kariéry? 
Finále ME 1996 
 
A nejdůležitější gól Vaší kariéry? 
První reprezentační, který byl zároveň v prvním reprezentačním 
zápase proti Finsku 
 
Čemu se dnes věnujete, co děláte? 
Jako prezident Czech teamu 96 se snažím, aby naše úsilí generovat 
finanční prostředky na podporu našich bývalých fotbalových 
reprezentantů bylo co nejúspěšnější. 
 
Jak nejraději trávíte svůj volný čas, koníčky? 
Strašně rád chodím hrát hokej, i když to moc neumím, hrozně mě to 
baví. S bývalými spoluhráči si občas zahraju i golf, i když to taky moc 
neumím. 
Ale vždy je to v partě prima kamarádů, takže mě to vždy pak u dobrého 
piva omluví   
 
 



 
Na co se výhledově nejvíce těšíte? 
Na naše květnové utkání a státní hymnu, což bude asi naposledy, co ji 
uslyším v národním dresu a věřím, že i před vyprodanými tribunami 
 
Czech Team 96 – co se Vám pod názvem sdružení vybaví a jak 
vnímáte jeho aktivity? 
V tuto chvíli se mi vybaví spousty práce, spousty očekávání a spousty 
peněz, které jsem musel do našich aktivit investovat, aby se uskutečnily, 
takže i obavy aby se celá pracovní činnost našeho malého pracovního 
týmu vydařila co nejlépe. 
 
 
Co očekáváte od jedinečného fotbalového zápasu naplánovaného 
na 25. 5. 2015? 
Především úžasné setkání se svými bývalými spoluhráči a protihráči 
v Praze, v jednom z nejkrásnějších měst v Evropě, a při té příležitosti 
bych si přál ukázat celé Evropě, že i my umíme zorganizovat tak 
velkou, úspěšnou společenskou sportovní akci na propagaci sportu a 
přátelství mezi dvěma národy, v již tak uspěchané a napjaté době. 
 
Jak se budete připravovat na chystané Setkání Legend?  
Cítím to tak, že začnu asi tak měsíc před utkáním s menším kondičním 
tréninkem, to by mělo na němce v domácím prostředí stačit  

 
 


