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Rostislav Václav Němejc

Ohlédnutí za IV. historickým setkáním rodu Němejců
V pořadí již IV. historické setkání rodu Němejců se konalo pod záštitou starosty města v sobotu
25. srpna 2012 v sále Švejk restaurantu U Zeleného stromu na náměstí Augustina Němejce
v Nepomuku (okres Plzeň-jih). Hromadný snímek účastníků pořídil M. Demela a větší zobrazení
je dostupné na adrese http://rodopisna-revue-online.tode.cz/2012-3/nepomuk1.jpg
Rod Němejců patří svým původem mezi staré české
měšťansko-svobodnické rody
s kořeny sahajícími do první
poloviny 16. století v jihozápadních Čechách. Příslušníci
prvních nám známých generací předků byli v 16. století
majiteli svobodného purkrechtního dvora v Modlešovicích u Strakonic (1542).
Mimochodem jejich potomci
zde sídlí do dnešních dnů.
Příslušník třetí generace rodu Matěj Němejc (1560-1620) se koncem 16. století (1596) natrvalo
usazuje ve městě Strakonicích a zakládá zde měšťanskou větev rodu. Její příslušníci byli
v průběhu 16.-19. století zdejšími měšťany, zastávali funkce radních a vykonávali řemesla sládků,
řezníků a obchodníků. Počátkem 18. století odchází Rudolf Němejc (1682-1748) s bratrem
Vojtěchem Němejcem (1689-1777) do Švihova, kde zastává důležitý úřad. Jeho bratr zde byl
měšťanem a řezníkem. Nicméně již v roce 1723 se oba i se svými rodinami usazují ve městě
Nepomuku, kam je Rudolf Němejc povolán majitelem zelenohorského panství Františkem
Leopoldem hrabětem ze Šternberku do úřadu nepomuckého purkmistra. Jejich potomky se
v průběhu 18. a 19. století rod Němejců v Nepomuku značně rozrostl. Byli mezi nimi kromě
řezníků a hospodských také sládci či duchovní osoby - nepomucký děkan P. Jan Karel Chrisostom
Němejc (1723-1779). V průběhu 19. století se v rodu vyskytovali také lékaři, právníci či báňští
inženýři. Ostatně věřím, že čtenáři se již v některém z příštích čísel Revue budou mít možnost
detailněji seznámit s některou z kapitol na události poměrně bohaté historie rodu Němejců.
I. historické setkání potomků rodu Němejců se konalo v Nepomuku 28. srpna 1999, ne však k příležitosti nějakého kulatého či půlkulatého výročí z dějin rodu, nýbrž jen tak, pro radost ze setkání
a popovídání si s lidmi, které spojuje „jen“ stejné příjmení, případně krev. Vždyť většina členů
rodu žije roztroušena po celé naší republice, dokonce i v zámoří, Německu, Rakousku a na Slovensku. Mnozí z nás se vlastně viděli poprvé v životě. Součástí setkání, jehož se nakonec zúčastnilo úctyhodných 120 příslušníků rodu Němejců, byla vernisáž obrazů našeho nejznámějšího příbuzného akademického malíře Augustina Němejce (1861-1938) v místní městské galerii, dále pak
mše svatá za zemřelé i žijící příslušníky rodu. Následující setkání se uskutečnila na témže místě
24. srpna 2002 a 25.srpna 2007..........................................................................................................
Letos o poslední srpnové sobotě dorazilo na setkání 75 nositelů a nositelek příjmení Němejc,
rodinných příslušníků a sympatizantů rodu Němejců. Shromáždění se neslo v duchu oslav 470 let
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první písemné zmínky o našem společném prapředku Janu Němejci (1542), panovala dobrá nálada
a pohoda, doprovázená vzájemným se poznáváním jednotlivých příslušníků rodu. Nejstarším
účastníkem setkání byl čerstvý devadesátník, nepomucký rodák pan Jiří Němejc z Prahy. Se svou
ženou Marií Němejcovou roz. Veselou si koncem července připomněli kamennou svatbu, kterou
uzavřeli ve zdejším chrámu sv. Jana Nepomuckého přesně před jen stěží uvěřitelnými 65-ti lety!
Nejstarší účastnicí setkání byla stále vitální devětaosmdesátiletá paní Jarmila Němejcová z Klatov.
Nejmladším účastníkem byl teprve tříletý Kryštof Němejc z Valašského Meziříčí. ......................
Po úvodním přivítání účastníků setkání starostou města Nepomuku Václavem Kovářem a organizátorem setkání uctili účastníci minutou ticha památku zemřelých příslušníků rodu, zejména pak
spoluorganizátora dřívějších setkání, pana Ludvíka Němejce z Prahy (1938-2011), který odešel
po krátké těžké nemoci koncem loňského roku. Poté jsme si vyslechli přednášku z historie
rodu Němejců včetně nově provedené genetické sondy DNA sahající k samotným prakořenům
rodu Němejců. Na setkání bylo prezentováno aktualizované 4. vydání Almanachu rodu Němejců,
které shrnuje dosavadní historii rodu v rozmezí 16. - 21. století.---------------------------------Hostem setkání byl Dr. Ing. Martin Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti, jehož vystoupení se setkalo s velkým zájmem zúčastněných. Poté následovalo oblíbené fotografování všech účastníků setkání na náměstí pod taktovkou pana Milana Demely a prohlídka nově
zrekonstruovaného rodného domu malíře Augustina Němejce. Rodným domem a sbírkami nás
ochotně provedli duchovní otcové projektu, pan Ing. Pavel Jiran a Ing. Jiří Tetzeli. Svým erudovaným a zapáleným výkladem myslím nadchli naprosto všechny zúčastněné. Posledním bodem programu byla slavnostní mše za zemřelé a žijící příslušníky rodu v chrámu sv. Jana Nepomuckého
sloužená panem děkanem P. Vítězslavem Holým, který nás po mši seznámil s bohatou historií
a interiérem kostela. Jeho vřelými slovy bylo setkání v podvečer slavnostně ukončeno.
Zcela na závěr bych velice rád poděkoval všem
těm, kteří se na realizaci našeho IV. historického
setkání rodu Němejců podíleli: jmenovitě panu
starostovi města panu Václavu Kováři za převzetí
záštity nad celým setkáním, Mgr. Janě Benediktové z Městského muzea za organizační zázemí,
Ing. Martinu Slabochovi za přednášku, Ing. Pavlu
Jiranovi a Ing. Jiřímu Tetzelimu za poutavé provedení rodným domem, panu Milanu Demelovi
za dokumentaci celého setkání, panu děkanu
P. Vítězslavu Holému za zajištění mše a vřelá duchovní slova a v neposlední řadě Ing. Radovanu
Sochrovi za výbornou kuchyni, poskytnutí sálu a promítací techniky. Snad se v pohostinném Nepomuku za pět let všichni opět ve zdraví setkáme!
_______________________________

Obrázek na této stránce nabízí pohled do sálu během přednášek věnovaným historii rodu Němejců
(foto M. Demela). Snímek je dostupný v původní velikosti na adrese
http://rodopisna-revue-online.tode.cz/2012-3/nepomuk2.jpg
Zájemci o historii rodu Němejců
mohou navštívit webové stránky věnované rodu Němejců na adrese: http://nemejc.wz.cz
Ing. Rostislav Václav Němejc, Ph.D.,Veselá 135, 756 51 Zašová, e-mail: nemejc@email.cz

