
 

                                                Životopis Jary Dusatko 

 

Jara Dusatko, celým jménem Jaroslava Dušátková, roz. Vacková se narodila 26. 

ledna 1941 v Novém Bydžově. Dětství prožila se svojí rodinou v Novém Bydžově. Jako 

malá chodila na balet nebo hrála košíkovou. Nejdříve se chtěla stát letuškou, později 

učitelkou, což se jí splnilo.  

Se svým manželem se seznámila v Novém Bydžově. Svatbu měli na Karlštejně. V 

období Pražského jara se jim narodila první dcera. V té době byla na mateřské dovolené, 

později se vrátila k výuce českého a ruského jazyka.  

Tři roky před emigrací cestoval její manžel pracovně do Spojených Států. Od té 

doby chtěl emigrovat. Paní Dusatko souhlasila s emigrací poté, co ji odmítli přijmout 

k doktorandskému  studiu z politických důvodů. Její otec byl soukromý podnikatel.  

Nejdříve studovala zdravotnickou školu, později přestoupila na pedagogickou 

školu. Vzhledem k povolání jejího otce měla omezené možnosti ke studiu. 

V roce 1984 odcestovala s rodinou na dovolenou do Jugoslávie, odkud se přes 

Itálii dostali do Německa. Po devíti měsících, 26. 4. 1985, emigrovali do Spojených států 

amerických. V Oaklandu dostali jako emigranti přidělený byt. Museli se v mnoha ohledech 

přizpůsobit. Nejtěžší bylo naučit se nový jazyk, angličtinu.  Zde také poznali další české 

rodiny. 

Její dvě dcery začaly chodit do místní školy. Také začaly tancovat v národopisném 

folklorním souboru. S ostatními Čechy jezdili na soutěže nebo na hory. To byl pro ně dobrý 

začátek. 

 Paní Dusatko nejdříve chodila uklízet, její manžel si našel místo v opravně 

televizorů. Později začala pracovat v Pacific Film Archive v Berkeley. Její první placená 

práce byla v hudební knihovně v Berkeley. Na Stanfordu nastoupila do Hoover knihovny, 

kde začala katalogovat knihy. Nyní vyučuje český jazyk ve Speciálním jazykovém 

oddělení na Stanfordské univerzitě v Palo Altu. 

Československo navštívila až po revoluci v roce 1991.    

V roce 1996 vstoupila do Sokola San Francisco, kde se účastnila různých akcí. 

Později se stala jeho prezidentkou. Zúčastňuje se všesokolských sletů v České republice, 

ale i ve Spojených Státech.  



Od dětství zpívá v pěveckých sborech.  

Od Ministerstva zahraničí České republiky obdržela v roce 2021 cenu Gratias Agit 

za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.  

 Jedna rada do života od paní Dusatko je: ,,Určitě jít pořád dopředu a snažit se 

dosáhnout něčeho víc, než si myslíte, že na to máte. A jedna důležitá věc, neodkládat 

věci. Odklad je základ neúspěchu.” 


