
Životopis Jaroslavy
Svatošové

Jaroslava Svatošová, rozená Brixi se narodila 30. 4. 1938 na
statku v Sobotce, ale v rodném listě má uvedeno datum 1. 5. 
1938 ze strachu, aby ji neupálili jako čarodějnici. V mládí žila na
statku na předměstí Sobotky. 

Je české národnosti. Její otec byl sedlák, ke kterému všichni 
vzhlíželi. Maminka se starala o domácnost a tři děti. Jaroslava 
byla nejstarší ze tří dětí.

V roce 1948 během třetího československého odboje ji 
zatkli otce za styk se západem, protože pomohl uprchlým 
anglickým zajatcům. Byl odsouzen na půl roku. Zbytku rodiny 
byla zabavena většina majetku včetně zvířat a zadané vysoké 
odvody. Po nějaké době byl pan Brixi znovu odsouzen na 5 let 
z důvodu nesouhlasu vstupu do družstva.

Po dokončení druhého stupně základní školy měla Jaroslava 
obdržet přihlášku na třetí stupeň škol, ale bylo jí oznámeno, že 
se z politických důvodu nemá hlásit. Rok pomáhala doma na 
statku, ale její mamince to bylo líto. Objížděly okolní školy, až 
v Turnově na Střední uměleckoprůmyslové škole se na ně 
usmálo štěstí. Ředitel byl ochoten Jaroslavu přijmout bez 
přihlášky, když udělá talentové zkoušky. V roce 1958 školu 
úspěšně absolvovala.

Po maturitě začala pracovat v Železném Brodě, kam ji 
doporučil ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy. V letech 
1958-1963 pracovala v Severoznaku.

S první mužem Jiřím Laušmanem se v roce 1964 
přestěhovali do Harrachova a založili rodinu. Narodily se jim 
dvě dcery. Jaroslava v roce 1963 a Sylva v roce 1967. 
S manželem se rozvedla v roce 1982. S druhým manžele 



Václavaem Svatošem se potkala, když jí bylo asi 45 let,  
zůstává s ním až do dnes. Svatbu měli v roce 1983.

Dnes žije s manželem v Turnově, kde žijí i její dcery. 
Jaroslava má dvě děti a Sylva tři děti. Ve volném čase se 
Jaroslava Svatošovázajímá o historii a svávnoučata, která 
shodou okolností dělají tento projekt.


