
RODOKMEN RODINY BAJEROVÉ A TOMANOVÉ 

 

Píše se květen r.1945. Je to měsíc, kdy skončilo utrpení milionů 
lidí, neb tehdy byla konečně ukončena druhá světová válka, jejíž 
krvavý požár rozléval svoje zlonosné plameny nejen po celé Evropě, 
ale i po ostatních světadílech. 

Pro mne přišel zároveň konečně den, kdy jsem se mohl navrátit 
jako reemigrant z Ukrajinské Volyně do osvobozené vlasti zpět, do té 
tak dlouho žádané a milované země, ze které se před 80ti lety můj 
praděd a děd vystěhoval na Volyň, aby tam našel lepší životní 
podmínky. 

Když jsem se po návratu do Československa usadil, začal jsem 
se zajímati o minulost mého rodu a snažil jsem se vypátrati jeho 
kořeny co nejdále do minulosti. 

Na římsko-katolické faře v Bosni-diecése litoměřická jsem 
nalezl mnoho cenných dat a záznamů, týkajících se mého rodu, škoda 
však přeškoda, že v době husitské a luteránské drahocenné matriční 
knihy zmizely a v těch několika málo zachovaných knihách tohoto 
římsko-katolického kostela v době 1687-1705 není rod Bajerů ještě 
zaznamenán. Dle toho je možno souditi, že syn z rodiny Bajerů se 
oženil v obci Boseň a tam založil svůj domov. 

V matričních knihách boseňských první záznam o rodině 
Bajerové je ze dne 14.XII.1748, kdy v kostele tam byla křtěna 
dvojčata: František a Antonín Bajer, synové Anny a Jakuba Bajera. 

Jméno Bajer bylo nejdříve psáno latinkou Bauer, později 
švabachem…….,“g“ se vyslovovalo jako „j“. Někdy je psáno Baier. Když 
pisatel v matričních knihách napsal slabě písmeno g, tu v křestních 
listech je psáno již „y“, takže často při opisování křestního listu je 
psáno Bauer,….. Baier, Bayer. 



Podle záznamů v matričních knihách v Bosni jest zřejmo, že 
tento rod v obci vzrostl, zapustil kořeny a že výhonky se rozrostly i 
do jiných států, mezi nimi i na Ukrajinu. Kde v obci Kupičově z jedné 
rodiny Bajerů vzrostlo mnoho rodin téhož jména, které se v roce 
1947 po ukončení války navrátily do Československa a usadily v okrese 
podbořanském. 

Jelikož všechna data, obsažená v tomto rodokmenu jsem 
většinou pracně a s námahou shledával, bylo by škoda, kdyby 
v rodokmenu nebylo dále zapisováno a zjištěná již fakta upadla opět 
v zapomenutí. Doufám proto pevně, že potomci mého rodu budou 
v zapisování této rodinné kroniky pečlivě pokračovati, aby byl našim 
dětem a vnukům zachován obraz života jejich předků. 

Do kroniky nechť jsou zaznamenávána nejen data narození a 
smrti, neb sňatků, ale i všechny významné životní události 
jednotlivých členů, stav zdraví a tělesný vzhled, povaha, vzdělání, 
výsledky životní práce, činnost veřejná a vlastenecká atd. 

Nechť tento rodokmen přechází dědictvím z pokolení na 
pokolení, neustále doplňován, aby se stal obrazem naší rodiny. 

Kéž plamen našeho rodu neustále jasně plápolá a nikdy neuhasne! 

 

 

Dne 28.října 1949.     Bohuslav Bajer, 

       Jesenice čp. 179, 

       Okres Podbořany. 

1. Jakub Bajer 

narozený kolem roku 1718 věnoval se zemědělství. Jeho manželka se 
jmenovala Anna a bydleli spolu v obci Boseň, čp. 6, okres Mnichovo 
Hradiště. 



Dne 14. XII.1748 se jim narodila dvojčata, která byla pokřtěna 
v římsko-katolickém kostele v Bosni na jméno František a Antonín. 

 

2.1. František Bajer-syn Jakuba a Anny, narodil se 14.XII.1748 
v obci Boseň čp. 6 Stal se zemědělcem a obdělával půdu zděděnou po 
otci. Ve třiceti letech pojal za manželku Dorotu Pelcovou z Bosně čp. 
4.  František Bajer zemřel dne 18.I.1822. Zanechal tyto děti: 

 1/ Josef  narozen 28.I.1792 v Bosni čp. 6 

 2/ Barbora narozena 11.X.1788 

 3/ Anna  narozena 10.XI.1786 

 4/Josef  narozen 28.I.1799 

 5/ František narozen 13.III. 1780 

 6/ Jan  narozen 14.X.1813 

 

3.5.František Bajer-syn Františka a Doroty, rozené Pelcová, 
narodil se dne 13.III.1780 v Bosni čp. 6. Stal se zemědělcem. Dne 
3.II.1807- jako 27letý se oženil s Annou, dcerou Jana a Kateřiny 
Horáka z Dnebohu čp. 2, narozenou dne 27.X.1785 v Dnebohu čp. 2. 
Měli spolu následující děti: 

 1/ Jan Křtitel  narozený 11.VII.1807 

 2/ František  narozený 14.IX.1808 

 3/ Anna   narozena 27.X.1810 

 4/ Kateřina  narozena 3.X. 1812 

 5/Václav   narozený 12.X.1816 

 6/ Jan   narozený 23.X.1817 

 7/ Jan Nepomucký narozený 22.I.1819 



 8/ Marie   narozena 13.II.1821 

 

Kolem roku 1821 mu manželka Anna zemřela a František Bajer se 
oženil po druhé s Annou Samešovou dcerou Václava Sameše, 
chalupníka v Borovnici čp. 2 a matky Anny,rozené Burešové, dcery 
sedláka z Mukařova č.22. Byla katoličkou, svobodnou a narodila se 
dne 14VI.1802 v Borovici čp. 2. Druhý sňatek konal se dne 23.I.1822. 
S touto druhou ženou měl tyto děti: 

  1/Jiří  narozený 16.VII.1825 

  2/ Dorota  narozena 29.VIII.1828 

  3/ František narozen 6.VI.1832 

  4/ Josef  narozen 15.X.1836 

  5/ Antonín  narozen 19.V.1839 

  6/ Anna  narozena 3.XII.1843 

 

4.5. Josef Bajer- syn Františka a matky Anny, rozené 
Samešové, narodil se dne 15.X.1836 v Bosni čp.6, okres Mnichovo 
Hradiště. Spolu s otcem věnoval se zemědělství. 

V rakouské armádě sloužil u pěšího pluku hraběte Degenfelda-
Schonburg č. 36. Na vojně sloužil celkem 10 let, 1 měsíc a 16 dní. 
V roce 1866 zúčastnil se polního tažení do Itálie. Když opouštěl 
armádu, napsali mu na vojenském listě, že sloužil věrně, poctivě a 
čestně. 

Dne 30.I.1866 jako 29letý pojal za manželku v římsko-katolickém 
kostele v Loukově 28letou svobodnou Annu Sedláčkovou, dceru 
Františka, obuvnického mistra a zároveň chalupníka a matky Františky 
rozené Haškové, narozenou dne 25.XII.1837 v obci Loukov čp. 41, 
pošta Svijany, okres Mnichovo Hradiště. 



Při vší práci a dřině však malá zemědělská usedlost vynášela jen 
skrovný chléb a proto se Josef Bajer rozhodl pokusiti se o štěstí za 
hranicemi. V té době stěhovalo se hodně českých rodin na 
Ukrajinskou Volyň, kde byla k dostání levná a úrodná půda. V r.1870 
odstěhoval se proto i Josef Bajer s rodinou na Volyň. 

Do příhraničního městečka Brody jeli vlakem, odtamtud povozem 
přes Dubno, Volkov a Kyselin. Ve volyňské obci Kupičov, okres Kovel 
zakoupil Josef Bajer 8 morgů* lesnaté půdy. Hospodářství v Čechách 
zůstalo jeho dvěma sestrám a jeho dva bratři vyučili se krejčími a 
odjeli do Uher. 

 
*Morg-ukrajinsky (morga/morg polsky, jitro česky) stará plošná míra=plocha, kterou oráč s koněm zorá za jitro tedy jeden den, od rána do 

poledne popř.do soumraku=cca 0,33-1,07 hektaru. 

Jestliže tehdy Josef Bajer doufal, že mu na Volyni ihned poroste 
pšenice, tu se ovšem zklamal. Zakoupená půda byla pokryta pralesem, 
který bylo nutno nejdříve vykáceti, půdu vyčistiti a zkypřiti a pak 
teprve se do ní mohlo zasíti zrno. První úroda byla špatná a i ta byla 
zničena kroupami. Když někdy Josef Bajer po těžké dřině vracel se 
z pole, napadaly ho mnohdy zoufalé myšlenky a často se ptal sama 
sebe, zda dobře činil, když se vystěhoval z Čech na Volyň.  

Josef Bajer však byl houževnatý a vytrvalý a nenechal se odraditi 
počátečními nezdary. Pracoval do úpadu a jeho píle a pot začaly 
přinášeti pomalu ovoce, takže se mohl i jejich tvrdý život pomalu 
zlepšovati. Významným mezníkem v jeho hospodaření bylo zavedení 
pěstování chmele, který se výborně platil, takže chmelnice přinášela 
velký zisk. Josef Bajer začal každým rokem přikupovati půdu a 
zvelebovati hospodářství. Bohužel vysilující a neustávající práce jim 
přinesla předčasnou smrt. Anna zemřela roku 1882 a Josef roku 
1891, oba v Kupičově. Měli spolu následující děti: 

  1/ Anna narodila se roku 1867 v Loukově. V Kupičově se 
provdala za Antonína Balouna. Odjeli spolu i s čtyřmi syny na Sibiř, 
kde obdrželi zdarma od státu 40h půdy (na každého syna 10h) 



  2/ Josef narozený 11.X.1868 v Loukově 

  3/ Ladislav se narodil 19.III.1877 v Kupičově. Za manželku 
pojal Žofii Urbanovou z Mirohoště. Jejich dcera Emilie se provdala 
za Antonína Krymla a bydlejí ve Svobodných Hermanicích, 
(Heřmanicích?) okr. Opava. Syn Alexandr odjel do Kanaday r. 1924. 
Roku 1947 přijel do Československa navštíviti rodiče a sestru. 

 

 5.2. Josef Bajer-syn Josefa a matky Anny, rozené Sedláčkové, 
narozený 11.X.1868 v obci Loukově, okrese Mnichovo Hradiště, pošta 
Svijany. V den svého narození byl také pokřtěn v římsko-katolickém 
kostele rodné obce. V Kupičově navštěvoval obecnou školu a od mládí 
pomáhal rodičům v hospodářství. Byl mužem vyšší urostlé postavy, 
brunet. Rád si zatančil a měl rád společnost, ve které rád vypil 
nějakou tu skleničku, vždycky však s mírou. Povahy byl pracovité, 
šetrné a čestné, takže z těžkých začátků se dopracoval slušného 
jmění. Jako 25ti letý se oženil s Marií Procházkovou z Kupičova, 
dcerou….Procházky a matky….rozené….., narozenou dne….roku….v 
Kupičově. Zemřela dne…., roku… Měli spolu 4 děti: Josefa, Marii, 
Emilii a Jaroslava. 

  1/Josef pojal za manželku Marii Kalivodovou, s kterou měl 
tyto děti: 

   Jaroslava, Miloslava, Bohuslava, Marii a Boženu 

  2/ Marie se provdala za Bohuslava Kalivodu. Jejich děti 
byly: 

   Marie, Božena, Jaroslav a Miloslav 

  3/ Emilie zemřela svobodná 

  4/Jaroslav pojal za manželku Boženu Svobodovou. Měli 
spolu tyto děti: 

   Josefa, Marii, Libuši a Annu 



Když byly tyto děti ještě malé, matka jim zemřela a proto se Josef 
Bajer oženil po druhé, aby mu pomohl někdo děti vychovati. Druhou 
jeho ženou se stala sestra zemřelé Emilie Procházková z Kupičova, 
dcerou…….Procházky a matky…..,rozené………narozené dne…..v 
Kupičově. Zemřela roku….. v Kupičově. 

Emilie s celou oddaností věnovala se výchově dětí své zemřelé sestry 
a později i svých vlastních, kterých měla 6. Když zemřela, musily se o 
výchovu nejmladších dětí starati ty starší a pomáhati otci. Josef 
Bajer zemřel 21.VIII.1934 v Kupičově. V druhém manželství se 
narodily tyto děti: Antonín, Václav, Bohuslav, Anna, Ladislav a Libuše. 

  a/Antonín Bajer se narodil r.1903-Oženil se s Antonínou 
Šlégrovou. Mají dceru Marii a bydlejí….. 

  b/Václav Bajer narodil se 12.VI.1905. Za manželku pojal 
Marii Vrlovou. Mají syna Miloslava a Jindřicha a bydlejí v Podlesicích. 

  c/Bohuslav Bajer se narodil 8.V.1908 v Kupičově 

  d/Anna Bajerová narodila se r.1912 a provdala se za 
Josefa Novotného. Mají dceru Milenku a Annu a bydlejí v Třebčicích. 

  e/Ladislav Bajer narodil se…r.1910. Za manželku pojal 
Boženku Novotnou. Jejich děti jsou Rudolf a Josef a bydlejí v 
Jesenicích. 

  f/Libuše Bajerová narodila se 24.I.1917. Provdala se za 
Jaroslava Maška, který v roce 1944 padl v bitvách u Dukly. Jejich 
děti jsou: Libuše a Marie. Rodina bydlí…. 

 

 6.c. Bohuslav Bajer 

Syn Josefa a Emilie, rozené Procházkové, narodil se 8.V.1908 
v Kupičově na Volyni. Od mládí musel těžce pracovati v zemědělství. 
Vychodil obecnou školu. Byl štíhlé, střední postavy, brunet, nekouřil 
ani nehrál hazardní hry. Byl velmi zručný a všechny potřeby pro 



domácnost si zhotovil sám, ačkoli nebyl vyučen řemeslníkem. Byl velmi 
zbožný a každou neděli chodil s rodinou do kostela, který byl vzdálen 
3km od jeho vísky Dažvy. 

Stal se členem svazu České katolické mládeže, organisace, která byla 
na Volyni zřízena proto, aby sloučila katolickou českou mládež a tím 
udržovala nejen její zbožnost, ale i vlastenectví. Povahy byl 
pravdomluvné a upřímné a ochotně každému vypomohl, kdo potřeboval 
jeho pomoci. Pro tyto své ušlechtilé vlastnosti byl všude velmi oblíben 
a vážen, o čem svědčily četné návštěvy všech spoluobčanů za zimních 
večerů. 

Dne 19.11.1933 pojal za manželku Marii, rozenou Tomanovou, dceru 
Václava Tomana a Julie, rozené Žitné, narozenou dne 29.V.1911 
v Kupičově na Volyni. 

 

 

Několik poznámek o rodině 

T o m a n o v ě . 

 

  

I.Toman Matěj-narozený r.1757 v obci Kly čp.60, okres Mělník, 
byl obuvnickým mistrem. Byl znám jako dobrý hudebník. První žena mu 
brzy zemřela a proto se v r.1794-7.X.-jako 37letý vdovec oženil po 
druhé s 24 letou Kateřinou Krymlovou, dcerou Matěje Krymla 
z Tuháně č.2. Matěj Kryml zemřel 6.I.1814 ve stáří 73 let. Z prvního 
manželství se Matěji Tomanovi narodil syn 

 

II.Toman Josef, narozený r.1786 v obci Kly č.60. Po otci byl 
hudebně nadán. Vyučil se také obuvníkem. Dne 17.5.1811 ve stáří 25 



let se oženil se 24 letou Annou Mareškovou, dcerou Jiřího Marešky 
z Kel č.11. Měli tyto děti: 

  Anna Tomanová  narozená 28.VI.1818 

  Anna Tomanová  narozena27.I.1820 

  František Toman narozen 24Xi.1821 

  Marie Tomanová  narozena 2IV.1823 

  Josef Toman  narozen 22.IX.1825 

  Antonín Toman  narozen 24.X.1825 

  Václav Toman  narozen 20.IX.1827 

 

III.Josef Toman syn Josefa a Anny, rozené Mareškové, narodil 
se 22IX.1825 v Klech č.60. Byl vyučen obuvníkem a po otci zdědil 
hudební nadání. 

Dne 18.V.1847, ve 32 letech se oženil v chrámu Páně ve Vléněvsi 
s 22letou Annou Floriánovou, dcerou Jiřího Floriána z Dolních 
Beřkovic č.82 a matky Anny, rozené Razákové z Křivonic č.42. 

Žena mu zemřela a Josef Toman, jako vdovec vystěhoval se r.1870 do 
Ruska na Volyň, kde se usadil v obci Kupičově okres Kovel. 

Na Volyni zemřel 1.I.1897 ve stáří 82 let, v obci Ivanoviče, okres 
Zitomír. Měl tyto děti: Antonína, Václava a Marii. 

  a/ Antonín-pojal za manželku Annu Gregorovou. Měli syna 
Josefa, Václava a Albina 

  b/ Marie Tomanová, narozená 31.VI.1848 provdala se za 
Václava Krátkýho. Měli 5 dětí: Václava, Josefa, Jaroslava, Annu a 
Marii. 

 



 IV. c/Václav Toman syn Josefa  a Anny, rozené Floriánové, 
narodil se 16.IV.1851 v obci Dolní Beřkovice č.82. Za manželku pojal 
Annu Kytlovou, narozenou 3.VI.1857 ve Strenici. Oba zemřeli 
v Kupičově, Václav 30.X.1921, Anna 30.X.1929. Měli tyto děti: Marii, 
Josefa, Jaroslava a Václava. 

  a/Josef Toman narodil se 15.V.1874. Jeho manželka 
jmenovala se za svobodna  Marie Birnbaumová, narodila se 13XI.1881 
v Kupičově. 

  b/Marie Tomanová, narodila se r.1879. Provdala se za 
Antonína Urbana. Jejich děti se jmenují Žeňa a Olga. 

  c/ Václav Toman narozený 14.III.1884 

  d/Jaroslav Toman, narozený r.1898, zemřel na nucených 
pracích r. 1917 v Kupičově 

  

 V.c/Václav Toman syn Václava a Anny, rozené Kytlové, narodil se 
r.1884, dne 14.III. V první světové válce vstoupil dobrovolně do 
československé armády v Rusku. Byl přidělen k 3. pěšímu pluku. 
Dvakráte byl raněn. 

Dne 18.VIII.1910 pojal za manželku Julii Žitnou, dceru Josefa a 
Františky, rozené Duškové, narozenou dne 10.IX.1889. Společně se 
věnovali zemědělství. Z počátku měli pouze 6h půdy, později přikoupili 
dalších 6h. 

Z první světové války přinesl si Václav Toman těžkou chorobu, na 
kterou celkem 9 let trpěl. Ku konci svého života nemohl již vůbec 
opustiti lůžko. Zemřel 15.XII.1943 v Kupičově. Všechnu práci 
v hospodářství musila během jeho nemoci i po jeho smrti zastávati 
jeho žena Julie. 

Po ukončení druhé světové války, dne 19.III.1947 s ostatními 
volyňskými Čechy vrátila se z Volyně do Československa a usadila se 



v Podbořanech, později v Jesenicích č.140. Měli tyto děti: Boženku, 
Josefa, Marii 

  a/ Božena Tomanová, dcera Václava a Julie, narodila se 
5.IV.1919 v Kupičově, kde vychodila 5 tříd obecné školy. Vyučila se 
švadlenou. Dne 1.XI.1937 se provdala za Josefa Příšovského, 
narozeného 17.II.1914. Mají následující děti:  

Miroslava Příšovského 

Václava Příšovského 

Oba se narodili v Kupičově na Volyni. Rodina po reemigraci se usadila 
v obci Tlestky, okres Podbořany. 

 

 VI.b/ Josef Toman syn Václava a matky Julie, rozené Žitné, 
narodil se 19.XI.1912 v Kupičově. Obecnou školu a střední odbornou 
školu vychodil v Lublině, kde vyučoval 2 roky ve škole. V Kupičově 
hrával v dechové kapele ve svazu České katolické mládeže. Roku 1943 
učil ve škole v obci Novošulky české. Roku 1934 vydal tiskem-pro 
housle valčík „Nezapomeň“ a „Vzpomínka z mládí“, nákladem 
1000kusů. Roku 1937 vydal píseň s textem „Zda vzpomeneš“ nákladem 
2000 kusů. 

Dne 18.IV.1944 vstoupil do československé armády a byl poslán do 
důstojnické, dělostřelecké školy v Irbytě za Uralem. Ze školy vyšel 
jako četař aspirant. Zúčastnil se bojů od  Dukly až do konce války při 
5.dělostřeleckém pluku, v II.oddíle, 6 baterie. 

23.VII:1943(?) byl z armády propuštěn do civilu. (chybný rok, z armády 
byl propuštěn až v po reemigraci v Podbořanech za své protisovětské a 
protikomunistické názory byl vyloučen.) Na frontě vydal brožuru 
„Československý boj“. Roku 1946 vydal sbírku básní „Verše ze 
zákopů“. Roku 1947 vydal další verše „Za svobodu“ a „Památník“. 
K tisku má připravenu knihu „Češi z Volyně/dějiny/ Památník 



Kvasilova, Kupičov na Volyni, Úvahy“ a zpěvník „České písně z Volyně“. 
Dále „Verše z ciziny“, „Verše z Čech“. 

Dne 11.IV.1948 pojal za manželku Annu Šedivou, dceru Teodora a 
Věry Šedivé, narozenou dne 6.VIII.1924 v Rovně. Zprvu vedl s ní 
v Podbořanech textilní a hračkářský obchod, který v květnu 1949 
předali však státu a odjeli do Aše. 

 

Rodina B a j e r o v a. 

 

 c/ Marie Tomanová, dcera Václava a Julie, rozené Žitné, 
narodila se 29.V.1911 v Kupičově. Byla plnoštíhlé, nižší postavy, 
tmavých vlasů a modrošedých očí. Byla podobná do rodu otcova. 

Jak již dříve uvedeno provdala se 19.II.1933 za Bohuslava Bajera. 
Měli hospodářství. Žili spolu svorně a vedlo se jim dobře. 

18.IV.1944 vstoupil Bohuslav Bajer dobrovolně do československé 
armády v Lucku na Volyni. Byl přidělen k 3. brigádě, 4. pěšímu 
praporu. Po krátkém výcviku byl poslán na frontu. Na frontě neustále 
vzpomínal na manželku a děti a toužil, aby se s nimi ještě jednou 
shledal. Avšak jeho přání se nesplnilo, neboť dne 22.XI.1944(dle 

dostupných zdrojů22.X.1944) byl zabit v dešti leteckých bomb a 
minometných a dělostřeleckých ran, takže jeho tělo bylo roztrháno 
na kusy. Zbytky jeho těla sebrali po bitvě jeho bratři a příbuzní, 
zabalili do jeho pláště a pochovali v kostele. 

Roku 1949 bylo jeho tělo převezeno do společného hrobu u Dukly, kde 
byl postaven všem hrdinným mučedníkům velký památník. Smrt otce 
dotkla se hluboce obzvláště jeho synka Bohuslava, který s pláčem 
neustále díval se na otcovu fotografii, hledal na dvoře stopy jeho 
kroků a s pláčem žaloval, že mu po otci nezůstal ani kapesníček. 
Strýcům na frontu napsal: „Našeho milovaného tatínka již nemáme, 



již nám ho Němci zabili, alespoň Vy, drahý strýčku, na nás 
nezapomeňte!“ 

Ovdovělá Marie těžko nesla ztrátu manžela. Dne 7.III.1947 odjela 
z Kupičova do Československa a usadila se v obci Jesenice č.179, 
později 140, okrese Podbořany. Zprvu měla hospodářskou usedlost, 
když však nemohla sehnati pracovní síly, přestala hospodařiti. Měli 
dvě děti: Marii a Bohuslava. 

 

 7.1.Marie Bajerová , dcera Bohuslava a matky Marie, rozené 
Tomanové, narodila se 4.II.1935 v Kupičově. Je modrooká, plnoštíhlá 
blondýnka. Na Volyni chodila do ukrajinské školy. V Jesenici 
navštěvuje s dobrým prospěchem měšťanskou školu. 

 

 7.2. Bohuslav Bajer -syn Bohuslava a matky Marie rozené 
Tomanové, narodil se 1.X.1937 v Kupičově, okres Kovel na Volyni. Je 
plnoštíhlý brunet, podoben otci. V obci Dažva chodil do ukrajinské 
školy. Po reemigraci do Čech chodí nyní do obecné školy v Jesenici. 
Chodí do Sokola a kromě toho ministruje v kostele při mších svatých. 
Jeho zálibou jsou stroje. Učí se dobře a je u učitelů i spolužáků 
oblíben. 

 

 

 

 

 



Notace od vnučky: Tímto končí rodokmen z roku 1949-1950 od 
Bohuslava Bajera a Josefa Tomana. Nevím, do jaké míry se na tom oba 
zmínění podíleli, co který z nich konkrétně sepsal…. 
Moje babička Marie Menzlová, rozená Bajerová narozena 4.2.1935 
v Kupičově je poslední zmiňovaná žena v předchozím Rodokmenu 
rodiny Bajerové. 
Poslední zmíněný Bohuslav Bajer, její bratr, pro nás strejda Bója z 
Očihova zemřel 11.11.1996. 
 


