
Životopis – Jaroslav Hamberger 
 

Narodil se 2. dubna 1941 v Sušici. Zde získal veškeré základní a 
středoškolské vzdělání ukončené maturitou na JSŠ v roce 1958. Rok 
pracoval jako lesní dělník. Roku 1959 byl přijat na pedagogický institut 
v Plzni. Zde studoval český jazyk, dějepis a hudební výchovu pro 6.-9. 
ročník. Promoval v roce 1963. Při výkonu vojenské základní služby 
utrpěl úraz, na jehož základě byl propuštěn do civilu. 
V roce 1964 nastoupil na krátký čas na ZDŠ Husovo nám. V Sušici. 
Týž rok byl přeložen na ZDŠ v Dlouhé vsi. V letech 1970-72 absolvoval 
postgraduální studium na PF v Plzni, obor český jazyk, hudební 
výchova. 
V Dlouhé Vsi působil 10 let až do svého propuštění v roce 1974. Byl 
propuštěn z politických důvodů – nesouhlasil se vstupem vojsk 
Varšavské smlouvy do ČSSR. 
Protože nesehnal žádné odpovídající zaměstnání, byl nakonec přijat 
jako závozník u LSD Jednota v Sušici. Zde pracoval 1 rok. Pak 
nastoupil jako skladník ve Sklárně Bohemia Annín. V roce 1979 začal 
z rodinných důvodů pracovat jako skladník ve Velkoobchodu Potravin 
Klatovy – velkosklad Sušice. Roku 1984 nastoupil jako meliorační 
dělník u Melioračního družstva v Sušici. Po listopadu 1989 se situace 
natolik změnila, že mohl nastoupit jako učitel už od 3. ledna 1990. 
Do srpna 1991 učil na Středním odborném učilišti zemědělském v 
Sušici. Od září 1991 pracoval jako školní inspektor na ČŠI Klatovy. V 
dubnu 1994 byl pověřen vedením inspektorátu. 
Od roku 1996 vedl referát kultury a památkové péče na Okresním 
úřadě v Klatovech až do konce roku 2002, kdy byly okresní úřady 
zrušeny. 
Je ženatý od roku 1971. Manželka Marie Hambergerová učila, a ještě 
učí na ZŠ T.G.M. v Sušici. Mají dva syny. Starší Jaroslav vystudoval 
obor kuchař-číšník s maturitou. Mladší Marek vystudoval 
Pedagogickou fakultu v Plzni obor hudební kultura - sólový zpěv pro 
střední školy. Od roku 2002 je důchodce. Jako důchodce od roku 2004 
učil na Střední odborné škole v Sušici až do roku 2012. Od září 2015 
učil na ZŠ T.G.M. v Sušici jeden rok český jazyk. 
Byl členem KSČ. V roce 1968 ukončil po prověrkách členství. 
Nesouhlasil s okupací a byl obviněn z protisovětské činnosti. Od roku 
1971 nesměl vycestovat do zahraničí. Nebyl členem žádné politické 
strany. 
Celý život ho provázela hudba. Od roku 1964 několik desetiletí zpíval s 
tanečním orchestrem Rytmus. Dlouhá léta zpíval v pěveckém spolku 
Svatobor. Sólový zpěv obor píseň opereta soukromě studoval až do 
svého propuštění ze školství. 


