
Jan                         
(*cca 1500†a.1561)

svobodný sedlák v Modlešovicích
měšťan a kovář ve Strakonicích

Ondřej                     
(*cca 1605†1665)    

měšťan a sládek ve Strakonicích

Kryštof                 
(*cca 1565†cca 1640)    

měšťan v Halberstadtu

Jiří
(*cca 1570†a.1640)    

svobodný sedlák v Modlešovicích

Jindřich                     
(*cca 1610†p.1650)         

štolba u dvora v Dannenberku

Václav                     
(*cca 1600†p.1629)    

měšťan v Plánici

měšťanská větev v německém exilu

Šebestián                 
(*cca 1525†a.1583)

svobodný sedlák v Modlešovicích

Matěj                    
(*cca 1560†1620)    

měšťan a sládek ve Strakonicích

svobodnická větev v Modlešovicíchměšťanská větev ve Strakonicích

Jiří
(*cca 1649†a.1686)         

měšťan ve Strakonicích

Kryštof                       
(*cca 1645†p.1689)    
měšťan a rada ve Wiesmaru

Jakub                       
(*1653†1713)         

měšťan a rada ve Strakonicích

Petr                       
(*cca 1657†a.1707)         

měšťan ve Strakonicích

Urban                       
(*1661†1719)         

měšťan ve Strakonicích

Rudolf                       
(*1682†1748)          

měšťan, řezník, hostinský, 
primátor a rada v Nepomuku

Vojtěch                     
(*1789†1777)         

měšťan a řezník v Nepomuku

Jáchym Kryštof                     
(*1679†1753)         

měšťan a rada ve Franfuktu n.M., 
Štrasburku,spisovatel,cestovatel

Václav                     
(*cca 1645†a.1707)    

měšťan a řezník ve Strakonicích

Jan                       
(*cca 1620†a.1684)    

hostinský v Před. Ptákovicích

Marek                        
(*1616†1700)           

svobodný sedlák v Modlešovicích

Kryštof (?)                       
(*cca 1705†p.1760)    

měšťan a rada                   
v Berlíně

Jan                        
(*cca 1641†p.1666)    

měšťan ve Strakonicích

Jan                       
(*cca 1655†p.1738)    

sedlák v Hajské

Matěj                        
(*cca 1650†a.1700)           

sedlák v Modlešovicích

Martin                       
(*1662†1742)       

svobodný sedlák a hostinský v 
Modlešovicích

Jakub                       
(*1691†1745)         

měšťan v Nepomuku

Jan Antonín                       
(*1678†p.1708)         

měšťan v Praze

Jakub                       
(*1697†1772)         

měšťan, kupec a rada ve 
Strakonicích

Vojtěch                       
(*1692†1762)          

hostinský v Zadních Ptákovicích

Matěj                        
(*1690†1734)           

chalupník v Modlešovicích

Matyáš
(*1694†1730)       

pan.hostinský v Modlešovicích

Václav                       
(*1713†1763)       

svobodný sedlák v Modlešovicích

Tomáš Josef                       
(*1708†1745)         

měšťan, pošmistr, řez-
ník, hostinský, v Klat.

Václav                       
(*1710†p.1765)         

měšťan, sládek a řezník              
v Klatovech

Vojtěch                       
(*cca 1712†p.1756)         

měšťan a řezník               
ve Švihově

Josef                       
(*cca 1714†p.1745)         

měšťan a řezník               
ve Švihově

P. Jan Karel 
Dominik                       

(*1723†1779)             
děkan v Nepomuku

Tomáš
(*1721†1771)             

měšťan, řezník, hos-
tinský a radní v Nep.

František                       
(*1730†1811)             

měšťan, řezník a radní
v Nepomuku

Jan                      
(*1735†1808)             

měšťan, řezník a sládek                
v Nepomuku

Vavřinec                       
(*1727†1785)             

měšťan                             
ve Strakonicích

František Benedikt                       
(*1747†1800)             

měšťan a kupec ve 
Strakonicích

Vojtěch Jiří
(*1749†1829)             

měšťan, provazník a 
strunař ve Strakon.

Václav                      
(*cca 1754†p.1782)             

měšťan                                        
ve Strakonicích

Tomáš
(*1716†1782)             

chalupník v 
Modlešovicích

Pavel                       
(*1719†1786)             

tkadlec                            
v Jiníně

Jakub                       
(*1730†1799)             

hospodský                      
v Zadních Ptákovicích

Matěj                       
(*cca 1725†p.1780)             

panský hostinský            
v Modlešovicích

Filip                       
(*1754†1789)             

chalupník                         
v Modlešovicích

Šimon                       
(*1758†1842) 

svobodný sedlák, pan. 
hostinský, měšťan ve 

Strakonicích a Klatovech

Kristián    
Gotthard

(*c.1735†a.1810)           
měšťan a lékařský  
rada v Lüneburku

Jan Bedřich 
Antonín                        

(*c.1740†p.1778)           
měšťan a sládek                
v Dannenberku

Šimon                        
(*1732†1790)           
měšťan a mistr 
hodinářský v 

Klatovech

František                        
(*c.1745†p.1815)           

měšťan a mistr 
zednický                  

v Klatovech

Jan                        
(*1771†p.1803)           
měšťan a sládek               

v Nepomuku

František                        
(*1790†1857)           
měšťan a mistr 

bednářský v Nepo-
muku a Žinkovech

Jan                        
(*1758†1819)           

měšťan, řezník a 
hostinský v 
Nepomuku

P. František 
Bartoloměj                       

(*1756†p.1779)             
student teologie v 
Praze, farář v ?

Martin                        
(*1770†1818)           

měšťan a               
mistr řeznický                  
v Nepomuku

Václav                        
(*1760†1816)           

měšťan a            
mistr řeznický                
v Nepomuku

Jan                        
(*1753†1812)           
měšťan a mistr 

zahradnický               
ve Strakonicích

František                        
(*1781†1863)           

měšťan, jirchář a 
mistr punčochářský 

ve Strakonicích

Jakub                        
(*1782†1852)           
měšťan a mistr 
punčochářský                

ve Strakonicích

Jakub                        
(*1763†1796)           

chalupník                         
v Modlešovicích

Vojtěch                        
(*1740†1804)           
tkadlec a švec                       

v Jiníně

Jakub                        
(*1759†1817)           

tkadlec                             
v Jiníně

František                        
(*1761†1843)           

tkadlec a 
chalupník                         
v Podsrpu

Václav                        
(*1770†1821)           

tkadlec a 
chalupník                       

v Miloňovicích

Jan                        
(*1779†1862)           

chalupník                        
v Podsrpu

Vojtěch                        
(*1781†a.1854)           

hostinský v 
Zadních 

Ptákovicích

Václav                        
(*1749†1832)           

měšťan ve Strako-
nicích a panský 

hostinský v Modl.

Tomáš
(*1778†1833)           

chalupník                        
v Modlešovicích

Matěj                        
(*1802†p.1843)           

měšťan v Klatovech 
a panský správce   

v Boříkově

Mjr. Kristián    
Ludvík                        

*c.1770†p.1843           
důstojník                
v Lübecku

Justus Bedřich 
Karel                        

*c.1775†p.1847           
statkář, Reinbek

u Hamburku

Arnošt Kristián                        
*c.1790†p.1847           

měšťan v 
Göttingenu

Jan Bedřich 
Konrád                        

(*1778†1855)           
měšťan a obchod-
ník v Hitzackeru

Dominik Jan                        
(*1761†1836)           
měšťan a mistr 
koželužský v 

Klatovech

Josef Šimon                        
(*1773†1830)           
měšťan a mistr 

zednický                   
v Klatovech

Antonín                        
(*1786†1860)           
měšťan a mistr 

zednický v 
Klatovech

Josef 
(*1783†1850)           
měšťan a mistr 

řeznický v 
Nepomuku

Jan     
(*1784†1858)           
měšťan a mistr 

řeznický v 
Nepomuku

Petr    
(*1789†1871)           
měšťan, mistr 

řeznický a hos-
tinský v Nepom.

Jan     
(*1790†1856)           
měšťan a mistr 

řeznický v 
Nepomuku

Václav    
(*1810†1899)           
měšťan, mistr 

řeznický a krejčo-
vský v Nepomuku

Martin     
(*1800†1869)           
měšťan a mistr 

řeznický v 
Nepomuku

František    
(*1809†1842)           
měšťan a mistr 

řeznický v 
Nepomuku

Jan     
(*1803†p.1837)           
měšťan a sládek       

v Nepomuku

Josef     
(*1815†1883)           
měšťan a mistr 
punčochářský          

ve Strakonicích

Martin    
(*1774†1867)           
chalupník a mi-
str ševcovský              

v Jiníně

Josef     
(*1784†1851)           

chalupník             
v Jiníně

Václav    
(*1814†1882)           

hajný                    
v Podsrpu

František   
(*1798†p.1855)           

chalupník              
v Miloňovicích

Kateřina    
(*1804†1876)           

děvečka v 
Miloňovicích

Josef   
(*1815†p.1879)           

zedník                    
ve Vídni

Jan    
(*1819†p.1856)           

chalupník             
v Podsrpu

Václav   
(*1816†1886)           

hostinský              
v Zadních 

Ptákovicích

Matěj   
(*1781†1867)           
panský hostin-
ský a sedlák v 
Modlešovicích

František    
(*1794†1857)           
měšťan a mistr 
soukenický ve 
Vlachově Březí

Václav   
(*1821†1901)           

chalupník v 
Modlešovicích

Vilém Jáchym 
Jindřich                        

(*1825†1879)           
mistr pekařský       

v Delaware

August 
Bedřich                         

(*1847†1912)           
novinář
v Berlíně

Bedřich Kryštof 
Arnošt Jindřich                        
(*1803†1864)           
měšťan, sládek     

a statkář v 
Dannenberku

Jan                        
(*1800†1874)           

měšťan a              
mistr sedlářský      

v Klatovech

Leopold                        
(*1821†1887)           

měšťan a              
mistr perníkář-
ský v Klatovech

Josef                        
(*1813†1888)           

měšťan a              
mistr řeznický      
v Nepomuku

Benedikt                        
(*1827†1877)           

měšťan a              
mistr řeznický      
v Nepomuku

Václav    
(*1813†1852)           
měšťan, mistr 

řeznický a 
hostinský            

v Nepomuku

Jan    
(*1836†1917)           

mistr    
obuvnický           

v Praze

Vojtěch    
(*1833†p.1912)           

hostinský             
v Nepomuku a 

Prádle

Josef    
(*1823†1879)           
měšťan a mistr 

řeznický v 
Nepomuku

Václav    
(*1824†1909)           

měšťan a sedlák     
v Nepomuku

Jan    
(*1821†1911)           

měšťan, koželuh    
a kožešník v 
Nepomuku

Martin    
(*1831†1890)           
měšťan a mistr 

provaznický          
v Nepomuku

Matěj    
(*1823†1872)           
měšťan, mistr 

řeznický a 
hostinský           

v Nepomuku

František    
(*1810†p.1838)           

čeledín               
v Jiníně

Jan    
(*1812†1885)           

krejčí v 
Miloňovicích

Josef    
(*1814†1897)           

chalupník v 
Jiníně

Antonín    
(*1820†p.1860)           

hostinský v 
Zorkovicích

František 
Xaverský    

(*1830†p.1867)           
chalupník v 

Jiníně

Václav    
(*1840†1897)           

chalupník v 
Zad.Ptákovicích

František    
(*1856†1933)           

chalupník v 
Podsrpu

Matěj    
(*1827†1877)           

čeledín v 
Miloňovicích

Anna    
(*1834†p.1865)           

děvečka v 
Miloňovicích

František   
(*1856†p.1885)           

chalupník v 
Podsrpu

Ing. Josef    
(*1825†1898)           

c.k. inženýr         
v Žatci

František 
Serafínský    

(*1829†1885)           
sedlák v 

Modlešovicích

Matěj    
(*1835†1905)           

hostinský v 
Podsrpu

Jan Křtitel   
(*1834†p.1910)           
měšťan a mistr 
perníkářský ve 
Vlachově Březí

Josef    
(*1836†p.1910)           
měšťan a mistr 
koželužský ve 
Vlachově Březí

Václav    
(*1842†p.1883)           

zedník v 
Modlešovicích

Jan Křtitel    
(*1844†1918)           

čeledín v 
Modlešovicích

Tomáš
(*1868†1938)           

chalupník a 
obuvník v 

Modlešovicích

Vilém                        
(*1863  

†p.1910) 
pekař

v Delaware

Dr.August 
(?)                         

(*1898 
†p.1945)           

fyzik                    
v Berlíně

Silvestr                        
(*1844 

†p.1890)           
sedlář

v Klatovech

Vojtěch                        
(*1852 

†a.1896)           
řezník a    

hostinský   
ve Vrčeni

Martin                       
(*1858  
†1937)           
řezník v 

Nepomuku

Václav                        
(*1843  
†1918)           

zedník v 
Nepomuku

Václav    
(*1847  
†1932)           

kožešník a  
hostinský            

v Nepomuku

Jan 
Dominik    
(*1849  
†1913)           
pekař v 

Nepomuku

František    
(*1851  
†1906)           

zedník v 
Nepomuku

František 
Rudolf    
(*1849  
†1897)           
řezník a 

hostinský v 
Nepomuku

Josef    
(*1852  
†1905)           
řezník a  

hostinský v 
Nepomuku a 

Dvorci

JUDr. Alois    
(*1858  
†1922)           

advokát v 
Klatovech

Jan       
(*1852  
†1907)           
řezník a 

hostinský           
v Nepomuku

Ing. Jan    
(*1854  
†1889)           

lesní správce      
v Horkách u      
N. Benátek

Václav    
(*1852  
†1915)           
řezník a 

hostinský           
v Nepomuku

Ing. Jan 
Křtitel   
(*1854 

†p.1920)           
báň.ředitel v 
Ostravě,Vídni

Prof.   
Augustin    

(*1861  
†1938)           

akademický 
malíř v Plzni

Josef    
(*1861  
†1943)           
cukrář, 

vinárník a 
obchodník v 
Nepomuku

Ing.   
František  

(*1864  
†1941)           

ředitel a báň. 
inženýr v Os-
travě a Plzni

Jan    
Nepomuk    

(*1873  
†1926)           

restauratér         
v Praze

František    
(*1843  
†1901)           
krejčí v 

Mladějovicích

František   
(*1841 

†p.1888)           
chalupník a 

bednář v 
Jiníně

František    
(*1870  
†1940)           

chalupník v 
Zad. 

Ptákovicích

Karel     
(*1872  
†1948)           

chalupník a 
zedník v Zad. 
Ptákovicích

Josef    
(*1875  
†1915)           

chalupník v 
Měkynci

František    
(*1904  
†1982)           
úředník                  
v Praze

Matěj    
(*1906  
†1991)           
rolník                 

v Podsrpu

Bohumil    
(*1907  
†1975)           
dělník                  

v Podsrpu

Josef    
(*1911  
†1991)           
úředník                   

v Klatovech

Jan      
(*1914  
†1980)           
krejčí v    

Karl. Varech

Matěj    
(*1865  

†p.1918)           
chalupník v 
Horosedlích

František    
(*1857  
†1943)           

sedlák v Mo-
dlešovicích

Mgr. Josef    
(*1861  
†1951)           

ručitel a po-
molog v Mo-
dlešovicích

Jan      
(*1861  

†p.1896)           
obchodník ve 
Strakonicích

Josef      
(*1867  
†1938)           

hostinský ve 
Strakonicích

Jan       
(*1862  

†p.1886)           
řezník ve 

Vlach. Březí

František    
(*1880  
†1960)           
zedník         

ve Vídni

Viktorin
(*1883  

†p.1912)           
dělník v 
Teplicích

Josef   
(*1880  

†p.1923)           
dělník v 

Modlešovi-
cích

William
(*1903  

†p.1935)                    
v Brown, 
Illioins

Dr.Peter                         
(*1925)           
historik                    

v 
Mosbachu

Bedřich 
Arnošt 

Gotthard
(*1836 †1902)           
majitel pivo-
varu v Dann.

Bedřich 
Karel Adolf      
G. Arnošt
(*1870 
†1922)           

majitel pivo-
varu v Dann.

Benedikt 
Josef                       
(*1883  
†1915)           
řezník v 

Nepomuku

Bohumil                   
(*1885  
†1947)           
řezník a 
rolník v 

Nepomuku

Jaroslav                   
(*1890  
†1971)           
řezník v 

Nepomuku

Ladislav 
Martin                   
(*1894  
†1923)           
řezník v 

Nepomuku

Jan 
František                   

(*1883  
†1958)           

zedník v 
Nepomuku

Alois 
Karel                   
(*1874  
†1952)           

bankovní
úředník v 

Praze

MUDr.   
Pavel                   
(*1888  
†1949)           

vrchní rada  
Min.zdravot. 

v Praze

JUDr.     
Petr Jan                  
(*1890  
†1951)           

okr.hejtman 
v Klat.,Suš.   
primátor Pl.

František 
Josef                  
(*1885  
†1935)           
ředitel 

spořitelny v 
Vodňanech

Augustin 
Jan                  

(*1891  
†1981)           

obchodník a 
úředník v 

Nepomuku

Vladivoj
Václav                  
(*1902  
†1969)           

úředník v 
Plzni

Ing. Josef                  
(*1886  
†1946)           
báňský 
ředitel v 
Kladně

František                  
(*1890  
†1967)           
řezník a 

hostinský 
v Nepom.

JUDr. 
Ludvík 
Václav                 
(*1897  
†1961)           

vrchní rada 
Min. financí

Dr. Ing.   
Jan                 

(*1900  
†1991)           

přednosta 
St.zdrav.úst
avu v Brat.

Prof. RNDr. 
František, 

DRSc.                
*1901†1976           
paleobota-

nik profesor 
Karl.un.v Pr.

Prof. RNDr. 
Adéla Eleo-
nora. DRSc.                 
*1907†1985          

fyzička, 
profesorka 
KU v Praze

Jan Matěj                 
(*1885 
†1950)           

cukrárník
v Orlové a 

Místku

František                 
(*1916  
†2006)          

úředník ve 
Strakoni-

cích

Karel                 
(*1907  
†1977)          

truhlář ve 
Strakoni-

cích

Josef                 
(*1909  
†2002)          

zemědělec 
v Zad. Ptá-

kovicích

Václav                 
(*1913  
†2005)          

středoškol-
ský učitel           

v Brně

Václav                 
(*1904  
†1985)          

zedník a  
rolník v 

Dunovicích

Josef                 
(*1908  
†1970)          
rolník v 
Měkynci

František                 
(*1933)          
kons-

truktér v 
Červeném 
Kostelci

Václav                 
(*1936)          
zedník           
v Brně

Karel                 
(*1945 
†1994)          

???                
v Táboře

Zdeněk                 
(*1956)          
elektro-

mechanik 
v K.Varech

František                 
(*1888  
†1963)          

zedník v 
Kladně

Rudolf                 
(*1896  
†1938)          

sedlák a 
hostinský           
v Modleš.

Václav 
Theodor                 
(*1899  
†1960)          

berní úřed-
ník v Praze

Adolf                 
(*1894  
†1965)          
sedlák, 

obchodník a 
starosta v 
Modlešov.

Jan     
Václav                 
(*1887  
†1941)          

obchodník 
ve Strak.

František 
Josef                 
(*1894  
†1969)          

strojař ve 
Strakonicích

Ludvík                 
(*1896  
†1958)          

hostinský 
v Podsrpu

Josef                 
(*1898  
†1935)          

hostinský ve 
Strakonicích

Jan                 
(*1901  
†1932)          

sedlák a 
hostinský 
v Podsrpu

Antonín                
(*1903  
†1970)          

hostinský a 
majitel pily   
v Podsrpu

František               
(*1909  
†1956)          

???          
ve Vídni

Josef                 
(*1911  
†1968)          

???                
ve Vídni

Viktor                 
(*1912  

†p.2007)          
???                

ve Vídni

Viktor (?)                 
(*cca 1913  
†p.1941)          

???            
v Teplicích

František                 
(*1917  
†1989)          
??? ve 

Strakon.

Cliffton
(*1925)                    
Bexar, 
Texas

Ernest S.                         
(*1930)           

Poulsbo, 
Washing.

Frank                       
(*1935)                    

San Diego, 
Californie

Mark
(*1950)           
Höxter, 

Německo

Gustav 
Otto Bedř.                         
1907†1986           
restauratér
maj.realit 
Dannenb.

Bohumil 
Jaroslav                         
(*1927)           
řidič, 

Nepomuk

Jiří
(*1924)           
voják, 
Cheb

Jan                         
(*1927 
†1998)           
řidič,       

Aš

RNDr. 
Marie 

Kristiána                        
(*1926 
†2008)           

přírodov., 
Praha

Luboš
(*1925 
†2004)           

ekonom,       
Plzeň

JUDr. 
Zdeněk                         
(*1914 
†1978)           

advokát,       
Roudná

Mgr. Jiří
(*1922)           
ředitel 
školy, 
Praha

Josef                         
(*1940)           
zvukař, 

hudebník, 
Plzeň

Ing. Jan                         
(*1925 
†2010)           

ekonom,       
Praha

Josef 
František                        

(*1923 
†1983)           
řezník, 

hostinský, 
Nepomuk

Ludvík                        
(*1938 
†2011)           

technik, 
Praha

Doc. PhDr. 
Viera, CSc.                        

(*1937 
†1997)           

historička, 
Bratislava

Miloslav                        
(*1909 
†1977)           
cukrář, 
Místek

Jiří
(*1925 
†1987)           
cukrář, 
montér, 
Ostrava

Oldřich                        
(*1929 
†2005)           
cukrář, 

polit.vězeň
Místek

František                         
(*1943)           
technik, 

Strakonice

Karel                        
(*1927 
†1982)           

zámečník, 
Strakonice 

Miroslav                         
(*1932)           

zámečník, 
Strakonice

Josef 
Zdeněk                         
(*1938)           
dělník, 

Strakonice

Václav                        
(*1947 
†2006)           

podnikatel, 
Brno 

Ing. 
Miroslav                         
(*1949)           
ekonom, 

ředitel Fin. 
úř., Praha

Josef                        
(*1931 
†2007)           
elektro-
technik, 
Měkynec

Ing.   
Pavel                         

(*1960)           
technik, 
Opava

Zdeněk                         
(*1993)           
student, 
Karlovy 

Vary

Kateřina                         
(*1997)           

studentka, 
Karlovy 

Vary

František                         
(*1924)           
zedník, 
Kladno

Václav                         
(*1932)           
dělník, 
Kladno

Rudolf                        
(*1939 
†1997)           
sedlák, 

Modlešov.

Theodor                 
(*1934  
†1971)          

zámečník, 
Praha

Václav                         
(*1945)           

mechanik, 
Praha

Zdeněk                 
(*1931  
†1982)          

obchodník, 
Strakonice

Jan                         
(*1934)           
frézař, 

Strakonice

Stanislav                        
(*1931 
†2011)           
učitel, 
Písek

Ludvík                        
(*1942 
†1991)           

soustružník, 
Strakonice

Antonín                       
(*1934 
†1996)           
tesař, 

Podsrp

Franz
(*1948)          

???,    
Vídeň

Johann
(*1945)           

odborový 
rada, 
Vídeň

Viktor                 
(*1949)          

???,   
Vídeň

Jiří
(*1941)           

???, 
Teplice

Benedikt 
František                       

(*1908 
†1970)           

řezník,USA

Jaroslav                         
(*1932 
†2008)           
řezník,       
Chodov

Christo-
pher

(*1950)                    
Devine, 
Texas

Benjamin                         
(*1955)           

Poulsbo, 
Washing.

Charles                       
(*1955)                    

San
Diego, 

Californie

Mark
(*1975)           

Hamburg, 
Německo

Jürgen
(*1980)       
Höxter, 

Německo

Dipl. Ing. 
Ernst-Otto                         

(*1943)           
majitel 

továrny, 
Hitzacker

Rolf
(*1945)       
Nahe, 

Německo

Bohumil                        
(*1953)           
technik, 
starosta, 
Životice u 

Nepomuku

Jiří
(*1949)           
technik, 
Praha

Josef                        
(*1952)           

čerpadlář, 
Aš

Jiří
(*1956)           
řidič, 

Řezno, 
Německo

Jan                        
(*1962)           
řidič,      

Aš

MVDr. 
Zdeněk                       
(*1945)           

veterinář, 
ředitel KVS 
J.Hradec

Pavel                       
(*1948)           
technik, 
starosta, 
Roudná

MUDr. 
Milan                       

(*1955)           
praktický 

lékař, 
Roudná

Ing.     
Jiří, CSc.                       
(*1949)           

PC expert, 
Praha

Ing. 
Lubomír                       
(*1955)           
ředitel 

podniku, 
Praha

Lubomír                       
(*1958)           

nástrojař, 
Plzeň

Radek                       
(*1971)           

hudebník, 
Plzeň

Ing. arch. 
Petr                       

(*1967)           
architekt, 

Praha

Vladimír                       
(*1946)           

dodavatel, 
Frýdek-
Místek

Miloslav                       
(*1951)           
hutník, 
Frýdek-
Místek

Radomír 
Miloslav                       
(*1950)           
tiskař, 
horník, 

Čes. Těšín

Jiří
(*1952)           

mechanik
Čes.Těšín

Jaroslav                        
(*1952 
†2005)           

skladník, 
Ražice

Zdeněk                       
(*1967)           
dělník, 
Strako-

nice

Petr                       
(*1972)           

???,     
Praha

Václav                       
(*1981)           

???,     
Brno

Michal                       
(*1981)           
progra-
mátor, 
Praha

Josef                       
(*1956)           
dělník, 
Cheb

Václav                       
(*1958)           
elektro-
technik, 
Kladno

Ladislav                       
(*1961)           
školník, 
Buště-
hrad

Rudolf                       
(*1966)           
elektro-

mechanik
Lhota u 
Kestřan

Josef                       
(*1967)           
rolník, 

Modlešo-
vice

Stanislav                      
(*1972)           

autoservis
Modlešo-

vice

Milan                       
(*1958)           
obchod-
ník, hos-
tinský, 
Praha

Petr                      
(*1967)           

podnika-
tel, Praha

Václav                     
(*1974)           
kuchař, 
Praha

Zdeněk                     
(*1970)           

nástrojař, 
Strako-

nice

Ing. 
Ludvík                     
(*1965)           
ředitel 

podniku, 
Strakon.

Zdeněk                     
(*1973)           
technik, 
Strako-

nice

Antonín                     
(*1957)           
truhlář, 
signatář

Charty77,
USA

Miroslav                   
(*1962)           
truhlář, 

podlahář, 
Podsrp

Thomas                    
(*1976)           

???,    
Vídeň

Markus
(*1974)           

???,    
Vídeň

Ronald
(*1975)           

???,    
Wiesfleck

Petr                   
(*1974)           

???,    
Krupka

Michael                       
(*1980)                    

Poulsbo, 
Washing.

Freddie
(*1985)           

Poulsbo, 
Washing.

Torsten
(*1971)                     

Hamburg

Olaf
(*1970)           
ředitel 
firmy, 
Nahe

Andreas
(*1971)           
Berlin

Ing. 
Martin                      
(*1979)           
strojní

inženýr, 
Životice

Jiří
(*1975)                     
provozní
technik, 

Aš

Eva                      
(*1978)           
animá-
torka, 

Dalovice

Jakub                     
(*1987)           

Aš

Zdeněk                      
(*1972)                     
potravi-
nář, J. 
Hradec

Ing. 
Pavel                     

(*1972)           
vedoucí
nákupu, 
Soběslav

Bc. Petr                     
(*1977)           

ekonom, 
Sezimovo

Ústí

MUDr. 
Milan                      

(*1982)           
ortoped, 
Praha

Ing. Jan                       
(*1984)                     

projekta-
nt, Poříčí

n. S.

František                     
(*1976)           
progra-
mátor, 
Mělník

Karel                     
(*1987)           
student, 
Praha

Ing. Ivo                      
(*1977)                     
finanční
analytik, 
Chruste-

nice

Roman                     
(*1972)           
vodoto-
penář, 

Kozlovice

Michal                    
(*1977)           
elektro-

mechanik
Frýdek-
Místek

Petr                      
(*1978)           
autome-
chanik, 
Ostrava

Libor                     
(*1978 
†2007)           
dělník, 
Č.Těšín

Petr                     
(*1971)           
vodoto-
penář, 
Č.Těšín

Dr. Ing. 
Rostislav 

Václav                      
(*1975)                     
rostlino-

lékař, 
Veselá

Jaroslav                      
(*1976)                     

starosta, 
Ražice

Tomáš
„Vázanka“

(*1980)           
výtvarník, 

Plzeň

Zdeněk                   
(*1989)           
Strako-

nice

Václav                      
(*1995)                     
Praha

Melichar                  
(*2005)           
Praha

Josef                   
(*1983)           
číšník, 
Cheb

Tomáš
(*1990)           
Kladno

Rudolf
(*1997)           
Lhota u 
Kestřan

Stanislav                  
(*2004)           
Modle-
šovice

Martin                     
(*1983)                     
Praha

Matouš
(*1989)           
Strako-

nice

Jakub                  
(*1997)           
Strako-

nice

Antonín                    
(*1982)           
sanitář, 
Plzeň

Oliver
(*1986)           
Vídeň

Elke
(*1971)           

???,    
Vídeň

Richard                     
(*2007)           
Dalovice

Daniel                     
(*2007)           
Dalovice

Tomáš
(*2000)           

Sezimovo
Ústí

Matěj                    
(*2007)           

Poříčí n.S.

Pavel                    
(*1999)           

Soběslav

Vojtěch                 
(*2009)           

Poříčí n.S.

Michal                   
(*2003)           
Ostrava

Libor                
(*2004)           

Kozlovice

Tomáš
(*2010)           

Chruste-
nice

Kryštof 
Jan 

Nepomuk                
(*2009)           
Veselá

Matěj                    
(*2009)           
Ražice

Vít                  
(*2011)           
Ražice

Jan 
Antonín                
(*2007)           
Dnešice

Michal                        
(*cca 1475†p.1542)

sedlák v Nebřehovicích

Rozrod rodu Němejců (1475-2012), staročeské měšťansko-svobodnické rodiny původem z 15. století

P. Josef    
(*1797†p.1853)           
kaplan ve Vlach. 

Březí, farář ve 
Vojnově Městci

Dannenberg (1650)

Strakonice (1596)

Nepomuk (1722)

Vlachovo Březí (1818)Švihov (1707)

Klatovy (1742)

Rod NĚMEJCŮ

Původem stará česká měšťansko-svobodnická rodina doložená na Strakonicku od 
roku 1542 (koupě svobodného purkrechtního dvora v Modlešovicích Janem 

Němejcem - v nepřetržitém držení rodu Němejců již 470 let!!!). V roce 1596 jsou 
Matěji Němejcovi uděleny svobody a měšťanská práva v městě Strakonicích (jeho 
předci zde usazeni od roku 1545). Po Bílé hoře odchází měšťan Kryštof Němejc do 

exilu v Dolním Sasku, kde jeho potomci žijí dodnes. V průběhu 18. století se 
měšťanská větev rodu z města Strakonic rozšířila do Švihova (1707), Prahy (1708), 
Nepomuku (1722) a Klatov (1742). Také svobodnická větev rodu získala měšťanská

práva ve městě Strakonicích (1780). Její potomci se posléze usazují v Klatovech 
(1810) a Vlachově Březí (1818). Do pol. 19. století byla nejčastěji zastoupená řemesla 

sládků, obchodníků, řezníků a hospodských. 

Dnes čítá rod Němejců (4 linie měšťanské větve, 3 linie svobodnické větve rodu) 
svými potomky usazenými převážně v jihozápadních Čechách, Praze, ohniskově na 

Moravě, v Rakousku, Německu a USA na 270 příslušníků.
Praha (1708)
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