
Projekt „Příběhy našich sousedů“

Margarita Beranová



• Dne 22.11.2016 jsme v rámci projektu „Příběhy
našich sousedů“ navštívily paní Beranovou
Margaritu, která žije v Chomutově v domě s
pečovatelskou službou Merkur.

• Paní Beranová se narodila dne 26.4.1930 a
vyrůstala v Chomutově jako jedináček. Bydlela s
rodiči v rodinném domě v Nové Vsi.



• Otec paní Beranová byl Čech a pracoval na
dráze jako vlakvedoucí. Maminka byla Němka a
starala se o domácnost.



• Prarodiče paní Beranové bydleli v domě na
Bělidle, kde babička prala a bělila prádlo na
slunci pro zákazníky. Dědeček měl vlastní
povoznictví a koně.



Dětství prožila paní 
Beranová v 
Chomutově a ráda 
na něj vzpomíná. 
Mezi její oblíbené 
hračky patřila 
panenka s 
kočárkem.



• Do první a druhé třídy základní školy chodila do
české školy „ U Štambaskýho“ v době okupace
Československa zůstala rodina v Chomutově a
paní Beranová začala v období II. Světové války
chodit do německé školy, kde se učila v
německém jazyce až do roku 1945 kdy skončila
válka. Poté studovala ještě jeden rok v české
škole na Kadaňské ulici v Chomutově. Vyučila se
jako prodavačka v papírnictví v Ruské ulici.



Školní fotka



• Po vyučení pracovala v papírnictví Narpa v
Ruské ulici, když bylo zrušeno začala prodávat v
té době jediném obchodním domě Máj v
Chomutově v Ruské ulici.



• Paní Beranová po seznámení s budoucím
manželem, který byl pilot na vojenském
žateckém letišti, kde začala pracovat jako
civilní zaměstnanec ve vojenské správě.

• Její manžel tragicky zemřel při pádu letadla
na vojenském letišti v Bechyni v roce 1957.

• Se svými dvěma syny se vrátila zpět do
Chomutova. Kde prožila, dle jejích slov,
nádherné léta svého života.



• Setkání s paní Beranovou se nám líbilo a moc jí 
děkujeme, že vyprávěla o svém životě a o 
Chomutově.

• Projektu se zúčastnily Martina Fritschová, Tereza 
Stiftelová a Adéla Zoubková  
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