
Pavel Döllinger (*1949, Praha - Košíře) 

 

Pavel se narodil v Praze Košířích. Vyrůstal a své dětství trávil ale na Žižkově. Dle svého 

vyprávění měl velice pěkné dětství a rád na tuto svou životní etapu vzpomíná. I přesto, že 

mu v roce 1954 náhle ve svých čtyřiceti osmi letech zemřel otec, a celou domácnost 

a výchovu tak musela zvládat jeho maminka. 

  

Volba budoucího studia mu byla od začátku jasná, rozhodl se stát kuchařem. Proto se tak 

tomuto oboru v Rybné ulici vyučil a hned po dokončení studia měl to štěstí, že mohl dělat 

zástupce šéfa místního hotelu. I když se mu naskytly možnosti, jak se dále v tomto oboru 

rozvíjet, rozhodl se Pavel trochu jinak. Chtěl pracovat ve školství, a tak šel se svými 

gastronomickými zkušenostmi dělat do školní jídelny.  

 

Pavel je také celoživotním skautem a v 60. letech působil dokonce v oddílu slavného 

spisovatele Jaroslava Foglara, na kterého má velmi dobré a humorné vzpomínky. Obecně 

události roku 1968 se ho tolik nedotýkaly, protože nastoupil zrovna na vojnu. O to víc ho ale 

zasáhla normalizace. Protože byl skaut. A to tehdejší režim prostě nechtěl. Přestože byla 

celá skautská organizace přísně zakazována, Pavel byl odhodlán ve své činnosti pokračovat 

a nadále se jí plně věnovat. V sedmdesátých letech (tedy za vrcholné normalizace) působil 

pod Domem pionýrů a mládeže a se svými přáteli vykazoval aktivity jako dřív, ale pod 

,,skrytou identitou“. Tyto jejich činnosti ale dlouho nepovšimnuty nezůstaly, a proto se celá 

jejich společnost dostala do hledáčku tehdejší Státní bezpečnosti. Kolem roku 1974 Stb 

vytvořila protiskautské oddělení, a tak jim začaly vážnější problémy spojené s nepříjemnými 

výslechy, neustálým pronásledováním a kontrolou činnosti. Po roce 1989 (naprostém 

kolapsu socialistického režimu) dokonce zjistil, že na něj donášelo i několik členů vlastního 

oddílul. Pavel ale věděl, že jim Stb vyhrožovala například vyloučením ze školy a sám si sebe 

představoval v jejich tíživé situaci, a nikdy jim to proto neměl za zlé. Opět se tedy skautingu 

začal naplno věnovat až po roce 1989, dokonce spolupracoval na obnově skautingu na 

našem území. 

 

Celý život prochází s čistým štítem a je si jistý, že kdo nic zlého nepovedl, tak na něj nikdy 

nikdo nic mít nebude.  


